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Abstrakt  
Sociálna práca s deťmi so syndrómom CAN je ovplyvňovaná mnohými faktormi. V tomto 
príspevku bližšie analyzujeme tri determinanty, ktoré považujeme pre sociálnu oblasť za 
kľúčové. Ide o legislatívne prostredie, inštitucionálne prostredie a ďalšie vzdelávanie 
pričom nevylučujeme dôležitosť aj ostatných faktorov. Výber daných determinantov bol 
ovplyvnený aj prieskumom, ktorý sme realizovali v zariadeniach určených na pomoc 
deťom so syndrómom CAN v meste Prešov.  
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Abstract  
Social work with children with CAN syndrome is influenced by many factors. In this paper 
I analyse closer three determinants, which I consider important for social field. It is 
legislative environment, institutional environment and further education, but I don’t rule 
out the importance of other factors. The choice of determinants was also influenced by 
a survey I conducted in facilities designed to help children with CAN syndrome in Presov. 
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Úvod 
 

roblematika týrania, zanedbávania a zneužívania je aktuálnym prob-
lémom súčasnej spoločnosti, o čom svedčia rôzne aktivity mnohých 

organizácií, orgánov, odborníkov ako aj autorov rôznych publikácií za-
oberajúci sa touto problematikou. Prvé intenzívnejšie snahy a úsilie redu-
kovať tento jav sa objavili až v 20. storočí. Širšie konzekvencie tohto 
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javu môžeme vidieť vo vývoji sociálnej práce, v ktorej od 80. rokov 
v dôsledku krízy sociálneho štátu dochádza ku ekonomizácii ako reakcie 
na druhú vlnu modernizácie, čo má za následok rastúce požiadavky na 
sociálnu prácu pri riešení narastajúcich problémov. Moderná spoločnosť 
nesie so sebou znaky akými sú individualizácia, strata istôt, funkčná dife-
renciácia a i. (Chytil, 2007). Ťažisko riešenia problémov sa prenáša na 
jednotlivca, ktorý sa v dôsledku sociálnych premien ocitá v neistote.  
Podľa Oldřicha Chytila (2007) rodina prestáva byť pre svojich členov 
stabilnou a spoľahlivou oporou, s čím súvisí narastajúca úloha sociálnej 
práce pri riešení nielen problematiky syndrómu CAN.  

Podľa Dany Miňovej (1998) nastal výraznejší nárast počtu týraných, 
zanedbávaných a zneužívaných detí po roku 1989, čím sa podľa nášho 
názoru rozšírilo miesto (príležitosti) pre pôsobenie sociálnej práce 
a rôznych mimovládnych organizácií. V roku 1992 bolo prijaté na zákla-
de odporúčania Zdravotníckej komisie Rady Európy súhrnné označenie – 
syndróm CAN, ktorý zahŕňa vo svojom názve týrané, zanedbávané 
a zneužívané deti. Ide o vysoko aktuálny problém, ktorý sa dotýka aj 
našej krajiny, keďže na Slovensku sa ročne stáva obeťami domáceho 
násilia 500 až 600 detí (Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Sloven-
skej republiky za rok 2008). O tom, že ide o závažný celospoločenský jav 
svedčí aj štatistika zverejnená v Správe o sociálnej situácii obyvateľstva 
Slovenskej republiky za rok 2008, podľa ktorej boli za daný rok vykonané 
opatrenia sociálnej kurately pre 26 239 detí, čo predstavuje nárast 
v porovnaní s rokom 2007 o 923 detí (Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny, 2008). Opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
v oblasti týraných, zanedbávaných a zneužívaných detí boli vykonané 
v 609 prípadoch. Ďalej sa v tejto správe uvádza, že za rok 2008 bolo do 
zariadení na výkon rozhodnutia súdu umiestnených 1 034 detí na základe 
predbežného opatrenia a 77 na základe výchovného opatrenia. Význam 
sociálnej práce narastá priamo úmerne s nárastom počtu týraných detí. Na 
ceste ku čo najkomplexnejšiemu podchyteniu a riešeniu danej problema-
tiky sociálnu prácu ovplyvňuje mnoho faktorov. Cieľom tohto príspevku 
je snaha o bližší popis troch determinantov (legislatívne prostredie, inšti-
tucionálne zázemie, ďalšie vzdelávanie), ktoré považujeme za kľúčové 
pri práci s deťmi s CAN, pričom nepodceňujeme významnosť ďalších 
možných determinantov. 
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Legislatívne prostredie 
 
Sociálna práca s deťmi so syndrómom CAN je upravovaná, usmer-

ňovaná a zabezpečovaná rôznymi právnymi predpismi a zákonmi. Štát 
takýmto spôsobom zabezpečuje ochranu rodiny a detí, zabraňuje prehl-
bovaniu a opakovaniu psychických, fyzických a sociálnych porúch dieťa-
ťa. Ochrana dieťaťa je zabezpečovaná na medzinárodnej a národnej 
úrovni. Podľa Anny Zachovej (1999) medzinárodné dokumenty poskytu-
jú ochranu detí v troch rovinách: v komplexnej medzinárodnej úprave 
základných ľudských práv a slobôd, v konkrétnych ustanoveniach v do-
hovoroch všeobecnej povahy a v špeciálnych úpravách, predovšetkým 
v Dohovore o právach dieťaťa. Čo sa týka ďalších dokumentov medziná-
rodnej povahy môžeme spomenúť Ženevskú chartu práv dieťaťa, Dekla-
ráciu práv dieťaťa, Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištát-
nych osvojeniach, Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine, Konvenciu 
o právach dieťaťa a i. Na jednotlivé medzinárodné dokumenty nadväzuje 
Ústava SR, ktorá zabezpečuje ochranu dieťaťa na národnej úrovni ešte 
pred jeho narodením, a z ktorej vychádzajú ďalšie právne normy a záko-
ny zabezpečujúce právny rámec pre sociálnu prácu s deťmi so syndró-
mom CAN. 

U nás sa legislatíva v danej oblasti tvorila dvanásť rokov, čoho vý-
sledkom sú nasledujúce zákony. V snahe dodržania logickej postupnosti 
a nadväznosti sa ako prvým budeme zaoberať Zákonom o rodine 
č. 36/2005 Z. z. Vymedzuje rodičovské práva a povinnosti, ktoré v prípa-
de zlého zaobchádzania môže súd pozastaviť, obmedziť alebo môže rodi-
čov pozbaviť týchto práv a povinností. Upravuje jednotlivé typy náhrad-
nej starostlivosti, a tiež vyjadruje princíp, podľa ktorého má náhradná 
osobná starostlivosť a pestúnska starostlivosť prednosť pred ústavnou 
starostlivosťou. Problém je často v tom, že s pestúnskou starostlivosťou 
musia súhlasiť rodičia, ktorí však v mnohých prípadoch tento súhlas ne-
dajú v domnienke existencie priaznivých pomerov pre výchovu dieťaťa, 
ktoré v skutočnosti absentujú, a tak dieťa končí v ústavnej starostlivosti. 
To v konečnom dôsledku znamená, že sa dobrý úmysel zákonodarcov 
predísť ústavnej starostlivosti stráca, čo následne významne prispieva aj 
ku charakteru sociálnej práce s deťmi so syndrómom CAN.  
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Zákon o rodine... (2005) predstavuje tiež istú platformu ďalšieho pre 
sociálnu prácu významného Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele č. 305/2005 Z. z. V súvislosti s ochranou detí sú 
v Zákone o sociálnoprávnej ochrane a kuratele... (2005) vymedzené jed-
notlivé opatrenia, činnosti, orgány. Je v ňom zakotvený aj princíp upred-
nostňovania prirodzeného prostredia pred ústavným. V poslednom čase je 
prijímaných množstvo novelizácií, ktoré zabraňujú ľahkej orientácii 
v jednotlivých zákonoch, a tým sťažujú aj ich implementáciu v praxi. Na 
druhej strane pomáhajú zdokonaľovať zákon a tým aj sociálnu prácu 
a odstraňovať nedostatky. Príkladom je jedna z posledných novelizácií, 
v ktorej je vyjadrený zákaz používania telesných trestov a iných ponižu-
júcich foriem zaobchádzania, čím sa posilňuje právna ochrana dieťaťa 
a jeho postavenie. V zákone je zakotvený princíp uprednostňovania pri-
rodzeného prostredia pred ústavným, dôkazom čoho je aj skutočnosť, že 
dieťa do troch rokov veku musí byť umiestnené v profesionálnej rodine. 
Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele... (2005) má 
však aj určité nedostatky. Napríklad právo dieťaťa požiadať o pomoc pri 
ochrane svojich práv aj bez vedomia rodiča, alebo osoby, ktorá sa oň 
osobne stará je ťažko v praxi realizovateľné a vôbec predstaviteľné. Ďal-
šie nedostatky by sme videli v nepružnosti procedurálnej oblasti a v dis-
krepancii finančnej oblasti vzťahujúcej sa k jednotlivým subjektom po-
dieľajúcim sa na riešení problematiky syndrómu CAN.  

Legislatívny rámec ako významný faktor určujúci charakter sociál-
nej práce s týranými, zanedbávanými a zneužívanými deťmi uzatvára 
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z., ktorý vymedzuje okrem 
iných služieb aj služby pre rodiny s deťmi, a v ktorom sa dôraz kladie na 
terénnu sociálnu prácu. Vznikajú však okolo neho mnohé diskusie 
a polemiky najmä čo sa týka verejných a neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb a prenášania kompetencií na obce. Na druhej strane 
však kladie dôraz okrem iného na partnerstvo jednotlivých subjektov 
participujúcich na predchádzaní nepriaznivých sociálnych situácií fyzic-
kých osôb a tiež vymedzuje kvalifikačné predpoklady a ďalšie vzdeláva-
nie, čo považujeme za okrem spomínanej legislatívy za ďalšie významné 
determinanty sociálnej práce s deťmi s CAN. 
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Inštitucionálne prostredie 
 
Inštitucionálne zázemie predstavujú pre problematiku syndrómu 

CAN rôzne subjekty podieľajúce sa na intervenčných, preventívnych 
a ďalších aktivitách s touto cieľovou skupinou. Z hľadiska lepšej pre-
hľadnosti ich môžeme rozdeliť na (Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele..., 2005): orgány štátnej správy; obec; vyšší územný 
celok; akreditovaný subjekt; právnická alebo fyzická osoba, ktorá vyko-
náva opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Do štátnej 
správy spadá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR); 
orgány sociálno-právnej ochrany a kurately a Centrum pre medzinárod-
noprávnu ochranu detí a mládeže. MPSVaR disponuje predovšetkým 
riadiacimi, kontrolnými a rozhodovacími kompetenciami vo vzťahu ku 
ostatným orgánom štátnej správy. V rámci rozhodovacích kompetencií 
MPSVaR rozhoduje o udelení, predĺžení alebo zrušení akreditácie. Pri 
Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny sa riadiaca a kontrolná funkcia 
prejavuje vo vzťahu ku Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚP-
SVaR), ktoré rozhodujú o výchovných opatreniach ako aj o dočasnom 
zverení dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá sa chce stať pestú-
nom. ÚPSVaR má taktiež aj zriaďovateľské kompetencie, keďže môže 
zriaďovať detský domov. Obec a vyšší územný celok môžu okrem det-
ských domovov zriaďovať aj krízové a resocializačné stredisko, ktoré sú 
predovšetkým zariadeniami ústavnej starostlivosti. Okrem týchto zaria-
dení poskytujú pomoc týraným, zanedbávaným a zneužívaným deťom 
avšak ambulantnou formou aj centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie, referát poradensko-psychologických služieb, či 
linky dôvery. V Zákone o sociálnych službách... (2008) sú vymedzené 
nové služby na podporu rodiny s deťmi, ktoré sa poskytujú v zariadení 
dočasnej starostlivosti o deti a v nízkoprahovom dennom centre pre deti 
a rodinu. Pomoc nielen pre deti, ale aj rodičov, ktorí nemajú kde bývať 
môže byť poskytnutá aj v zariadení núdzového bývania. 

Medzi subjekty poskytujúce pomoc deťom so syndrómom CAN pat-
ria v nemalej miere aj neštátne subjekty, ktoré sú oproti štátnym subjek-
tom často v nevýhode najmä čo sa týka financovania. Ako vyplynulo 
z prieskumu, ktorý bol zameraný na monitoring organizácií a zariadení na 
pomoc deťom so syndrómom CAN v Prešove, je zjavná diskrepancia vo 
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financovaní štátnych zariadení, ktoré získavajú financie zo štátnych zdro-
jov a neštátnych zariadení, ktoré sú závislé na projektoch a grantoch. 
Preto považujeme za dôležitú snahu o optimalizáciu legislatívnych pod-
mienok a podmienok v oblasti financovania s cieľom uľahčovať a vytvá-
rať zázemie pre vznik nových a fungovanie už existujúcich subjektov na 
pomoc deťom so syndrómom CAN.  

Ku skvalitneniu inštitucionálneho zázemia ako determinantu sociál-
nej práce s deťmi so syndrómom CAN bezpochyby patrí spolupráca, 
ktorá je zakotvená aj v Zákone o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 
kuratele... (2005) v podobe vypracovania plánu sociálnej práce s rodinou 
dieťaťa, na ktorom sa zúčastňujú viaceré subjekty a v Zákone o sociál-
nych službách... (2008) v podobe partnerstva. Na území mesta Prešov sa 
takáto spolupráca premieta v podobe existencie prešovskej siete partne-
rov na pomoc rodine, deťom a mládeži v ohrození Synapsia, ktorá zdru-
žuje viaceré organizácie: Risen, ASCEND, Asociácia terénnych sociál-
nych pracovníkov, Centrum pre deti a mládež, Detské centrum Pre Teba 
n. o., Krízové stredisko, Mestský úrad, Návrat o. z., Partneri pre sociálny 
rozvoj a pomoc, Relevant n. o., Úsmev ako dar, Útulok Archa, o. z. To-
biáš, ÚPSVaR a i. Existencia tejto siete poskytuje priamy príklad networ-
kingu s cieľom dosiahnutia integrity intervencií, kreatívnych a inovatív-
nych nápadov, či zvýšenie profesionality poskytovanej pomoci. Napriek 
existencii takejto siete partnerov sa viaceré zariadenie, ktoré boli zahrnuté 
do prieskumu, sťažovali na slabú kooperáciu a sledovanie vlastných zá-
ujmov. Taktiež negatívum svojej práce videli v nedostatku kompetencií 
pri riešení problematiky CAN. Bez kooperácie inštitúcií nie je možné 
poskytnúť pomoc na komplexnej a profesionálnej úrovni. Profesionálna 
úroveň sa nedosahuje ľahko. Jedným z jej ukazovateľov sú kvalifikačné 
predpoklady a ďalšie vzdelávanie zamestnancov jednotlivých inštitúcií. 

 
 

Ďalšie vzdelávanie 
 
V rámci podmienok našej krajiny sa dá získať odborné vzdelanie so-

ciálneho pracovníka na stredných a vysokých školách. Vysokoškolské 
štúdium sociálnej práce je možné v bakalárskom a v magisterskom stup-
ni. Ďalej si môžu absolventi magisterského štúdia prehlbovať vedomosti 
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v rigoróznom pokračovaní a v doktorandskom štúdiu (Machalová, Scha-
vel, Tokárová et al., 2003). Možnosť vysokoškolského štúdia sociálnej 
práce v nemalej miere zvyšuje jej profesionálny status. Posun od filantro-
pickej ku profesionálnej práci sme zaznamenali aj v nami realizovanom 
prieskume, v ktorom sme zistili, že v zariadeniach pracujú prevažne vy-
sokoškolsky vzdelaní sociálni pracovníci (37 %) v porovnaní so stredo-
školsky vzdelanými sociálnymi pracovníkmi (10 %). Snahu o skvalitňo-
vanie sociálnej sféry možno vidieť aj v legislatívnej oblasti. Konkrétne 
ide o Zákon o sociálnych službách... (2008), v ktorom sú vymedzené 
kvalifikačné predpoklady nielen sociálnych pracovníkov, ale aj ďalších 
profesií pracujúcich v sociálnej oblasti. Množstvo zmien, ku ktorým ne-
ustále dochádza vyžaduje od sociálnych pracovníkov systematické získa-
vanie nových poznatkov, ktoré je možné prostredníctvom ďalšieho vzde-
lávania.  

Pre oblasť ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov sa stala 
smerodajnou Koncepcia prípravy a ďalšieho vzdelávania zamestnancov 
sociálnej sféry prijatá v roku 1999, ktorá definuje základné pojmy a tren-
dy ďalšieho vzdelávania (Machalová, Schavel, Tokárová et al., 2003). 
Ďalšie vzdelávanie je v Zákone o sociálnych službách... (2008) vymedze-
né ako prehlbovanie kvalifikácie odborných zamestnancov. Ide predo-
všetkým o dopĺňanie vedomostí a schopností potrebných pre výkon 
v oblasti sociálnych služieb. V konkrétnej rovine podľa uvedeného záko-
na môže ísť o špecializované vzdelávanie nadväzujúce na získanú kvali-
fikáciu, akreditované kurzy, školenia v sociálnej oblasti, sociálno-
psychologické výcviky, lektorskú a publikačnú činnosť. Dôležitú úlohu 
pri doškoľovaní a ďalšom vzdelávaní sociálnych pracovníkov zohráva 
viacero subjektov ako sú odbor riadenia ľudských zdrojov na MPSVaR, 
Inštitút vzdelávania Národného úradu práce v Považskej Bystrici, či 
Inštitút pre verejnú správu Ministerstva vnútra SR v Bratislave, ktoré 
často spolupracujú s Akadémiou vzdelávania, vysokými školami, Vý-
skumným a vzdelávacím ústavom bezpečnosti práce v Bratislave a i (Ma-
chalová, Schavel, Tokárová et al., 2003). 

Ďalšie vzdelávanie je dôležitým determinantom sociálnej práce 
s deťmi so syndrómom CAN, čo dokladáme zistením z prieskumu, 
v ktorom sa ukázalo, že v niektorých zariadeniach nevedeli čo je syndróm 
CAN. Na Slovensku nie je tradícia ohľadom vzdelávacích programov 
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primárne zameraných na syndróm CAN, čo sa odzrkadlilo aj v našom 
prieskume, keďže v jednotlivých zariadeniach sme zaznamenali absenciu 
vzdelávacích aktivít prioritne zameraných na problematiku syndrómu 
CAN. Na druhej strane musíme poukázať na pestrosť a širokú paletu 
vzdelávacích aktivít zamestnancov jednotlivých zariadení. Išlo o rôzne 
druhy vzdelávacích aktivít pod záštitou viacerých organizátorov s rôznym 
trvaním. Zamestnanci sa zúčastnili výcvikov zameraných na sociálnu 
prácu s rómskym etnikom, rozvoj rodičovských zručností, poradenstvo, 
supervíziu, terénnu sociálnu prácu s dysfunkčnou rodinou, profesionali-
záciu sociálnej práce v obciach, sociálne vylúčenie a chudobu, prevenciu 
a elimináciu domáceho násilia, psychodynamiku, prácu s ohrozenou mlá-
dežou, systemickú terapiu a i. Organizátormi boli Fond sociálneho rozvo-
ja, Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov, Partners for Democratic 
Change Slovakia, Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom, Návrat, 
PHARE, Národné centrum pre rovnosť príležitostí a i.  

Potrebu realizácie vzdelávacích aktivít vidíme aj smerom ku verej-
nosti. Jednou z možností ako osloviť v danej problematike verejnosť je 
realizácia kampaní. V súčasnosti prebieha kampaň „Spolu pri stole“ rea-
lizovaná občianskym združením Návrat, ktorej cieľom je poukázať na 
nenahraditeľnosť a dôležitosť harmonického prostredia rodiny pre zdravý 
vývin dieťaťa. Príkladom ako poukázať na problematiku týrania bola aj 
kampaň „Bez modrín“, ktorú zorganizovala v minulosti nezisková organi-
zácia Centrum Slniečko.  

 
 

Záver 
 
Dôvody, pre ktoré považujeme analyzované determinanty za kľúčo-

vé je niekoľko. Všetky tri determinanty určujú každý iným spôsobom 
charakter sociálnej práce s deťmi so syndrómom CAN. Legislatívny rá-
mec poskytuje pravidlá, normy, či určité štandardy určujúce smer sociál-
nej práce. Zachycuje najnovšie trendy a charakter sociálnej práce, pričom 
v sebe zahŕňa historický a kultúrny kontext, v ktorom vzniká. Ukazuje 
nám ako by to malo alebo mohlo v praxi vyzerať. Inštitucionálne prostre-
die predstavuje akúsi konkrétnu podobu sociálnej práce s deťmi so syn-
drómom CAN, v ktorej sa jednotlivé právne normy a predpisy uskutočňu-
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jú. To do akej miery je sociálna práca vykonávaná jednotlivými zariade-
niami efektívna závisí okrem iného od kompetencií a spolupráce, ktorú 
považujeme za prioritnú. Zvyšovanie profesionálnej úrovne jednotlivých 
zariadení poskytujúcich pomoc deťom so syndrómom CAN, a tým aj 
sociálnej práce je možné uskutočniť prostredníctvom ďalšieho vzdeláva-
nia zamestnancov v sociálnej oblasti. Aj preto považujeme ďalšie vzdelá-
vanie za určujúci determinant, ktorý dotvára komplexný obraz a charakter 
sociálnej práce s deťmi so syndrómom CAN. Dôležitosť ďalšieho vzde-
lávania ovplyvňuje skutočnosť jeho prepojenia na ekonomicko-politický 
kontext. Trh je v súčasnosti presýtený kvalifikovanými sociálnymi pra-
covníkmi, čo evokuje otázku o ďalšom vývoji sociálnej práce a poukazu-
je na potrebu odlíšenia sa vo forme zvyšovania svojej hodnoty, v podobe 
získavania ďalších poznatkov. Podľa O. Chytila (2007) vzdelávanie vo 
sfére sociálnej práce nereflektuje modernizačné tendencie a taktiež ako aj 
sociálna práca samotná podlieha trendom ekonomizácie. Aký bude ďalší 
vývoj sociálnej práce je otázne. Čaká ju čierna budúcnosť, zbrzdenie 
alebo to ostane tak ako to je? 

Napriek komplexnosti legislatívneho rámca, pluralite inštitucionál-
neho prostredia a zvyšovania profesionality sa nedarí sociálnu patológiu 
v zmysle syndrómu CAN úplne odstrániť. Môžeme sa snažiť aspoň 
o elimináciu výskytu týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí aj 
prostredníctvom neustáleho skvalitňovania nielen spomínaných, ale aj 
ďalších determinantov ako je napríklad výskum, publikačná činnosť a i.  
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