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SYSTÉM OPORY RODÍN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
 

Lenka MOLČANOVÁ 

 

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV 

odina je najbližšie a najvplyvnejšie prostredie, ktoré už od narodenia, neskôr počas vý-

voja a dospievania utvára, formuje, resp. deformuje osobnosť a správanie človeka. 

V súčasnosti vzrastá význam práce sociálnych pracovníkov a sociálnych pracovníčok, ktorých 

prvoradou povinnosťou je sanácia prirodzeného rodinného prostredia. Na dôležité súvislosti 

poukazuje Jana Levická (2004, s. 145) tvrdením, že 

„problémové rodiny vychovávajú problémových členov a tým prispievajú k znehodnocovniu ich ľudskej 

podstaty, ktorá potom inklinuje k zločinu, duševným poruchám, alkoholizmu, drogovej závislosti, chudo-

be, terorizmu a k mnohým ďalším sociálnym problémom“. 

Rodina ako najstaršia základná spoločenská skupina je najtesnejšie spojená najrôznejšími 

vzťahmi, a to navonok aj vo vnútri – funkciami a činnosťami zabezpečujúcimi potreby svo-

jich členov a spoločnosti ako celku. Celou svojou históriou prechádza neustálymi zmenami, 

čo do veľkosti, významu i začlenenia do spoločnosti. Adaptuje sa pritom na jej najrôznejšie 

premeny či vývojové stupne. 

Rodina je v príspevku chápaná ako základná a najmenšia sociálna skupina zložená 

z dvoch, alebo viacerých osôb, žijúcich spolu v jednej domácnosti, ktoré sú spojené manžel-

skými alebo pokrvnými zväzkami, teda biologická rodina. Základ rodiny tvoria manželia spo-

lu s deťmi, teda nukleárna rodina. Za rodinu je považovaný i mononukleárny typ rodiny, prí-

padne rozvedeného partnera s dieťaťom alebo deťmi, taktiež manželov alebo osobu, ktorí ma-

jú dieťa v náhradnej starostlivosti. Z mnohých definícií a charakteristík pojmu rodina vyplý-

va, že rodina nie je len mechanická skladačka ľudí rôzneho veku, ale zložitý, vzájomne pre-

pletený a vzájomne sa ovplyvňujúci systém. Ak nastane zmena v hociktorej časti systému, 

dochádza k zmenám vo všetkých vzájomne prepojených častiach. Každý člen rodiny zaujíma 

svoju individuálnu pozíciu a plní svoje úlohy v súčinnosti s ostatnými členmi rodiny (Harga-

šová, 1991). Rodina je systém, ak systém zlyhá, dochádza k dysfunkcii.  

K najdôležitejším znakom funkčného rodinného systému patrí plnenie funkcií voči svojim 

členom, ale aj štátu, uspokojovanie potrieb všetkých svojich členov, k čomu prispieva efek-

tívna komunikácia a spätná väzba, adekvátna adaptácia na meniace sa podmienky vo vnútri 
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systému, ale aj vo vonkajšom prostredí, čo pomáha pri prekonávaní kríz. Tým sa rodina stáva 

funkčným systémom. 

V súčasnosti sa často stretávame so zamieňaním pojmov kríza rodiny a rodinná kríza. Krí-

zou rodiny, je myslená kríza vo vývoji rodiny ako sociálnej inštitúcie. „Ide teda o stále sa 

stupňujúce zmeny v štruktúre rodiny, v plnení klasických rodinných rolí a pod., ktoré vyvolá-

vajú obavy o blížiacom sa zániku rodiny ako sociálnej inštitúcie“ (Levická, 2004, s. 33). Pod-

ľa Slovníka sociálnej práce (Matoušek, 2003c, s. 98) pochádza pojem kríza 

„z gréckeho crisis, teda vyvrcholenie deja, vrcholný moment konfliktu, voľba, rozhodnutie, rozlúčenie, 

rozpoltenie, skúška. Slovo sa používa pre označenie stavu vážneho oslabenia adaptačných schopností, 

ktorý je subjektívne vnímaný ako bezmocnosť, neschopnosť sa s udalosťou vyrovnať obvyklými spôsob-

mi a v obvyklom čase“. 

Kríza vedie zvyčajne k zmene regulatívnych spôsobov nášho správania, či už v pozitívnom 

alebo negatívnom zmysle. Z toho vyplýva, že je zároveň nebezpečím i príležitosťou, človek 

z nej vychádza premenený, buď stojí na začiatku nových rozhodnutí, alebo podľahne kríze 

ako obeť (Vodáčková, 2002; Špatenková, 2004; Matoušek, 2003b; Levická, 2004). 

K najbežnejším formám záťaže, ktoré sa môžu stať spúšťačmi kríz, v slovenských rodinách 

uvádza J. Levická (2004) časový stres, zdravotné a finančné problémy. Ak má byť rodinný 

systém funkčný, musí neustále reagovať na meniace sa vonkajšie a vnútorné podmienky. To si 

vyžaduje mobilitu síl v rodine, riešenie vznikajúcich záťažových situácií a následnú adaptáciu 

na ne. Inak dochádza k nerovnováhe, k vzniku konfliktu a kríz, a v konečnom dôsledku až 

k rozpadu rodiny. V rodinách s deťmi sa stretávame aj s nasledujúcim typmi kríz (Vyhnálko-

vá, 2004, in Vodáčková, 2004, s. 272): 

• krízy súvisiace s vývinom dieťaťa, 

• krízy súvisiace s vývinovými etapami v rodine, 

• tranzitórne krízy v rodine, 

• krízy vyvolané poruchami osobnosti a poruchami správania jedného či viac členov rodiny, 

• krízy súvisiace s náhlymi životnými udalosťami v živote dieťaťa a rodiny, 

• krízy súvisiace s krízou manželskou. 

Problematika rodinných kríz je nepochybne veľmi zložitá. Pre komplexnejšie a podrobnej-

šie štúdium odporúčame tieto publikácie: Krize. Psychologický a sociologický fenomén (Špa-

tenková, 2004) a Krizová intervence (Vodáčková et al., 2002). 

Dôležité je uvedomiť si fakt, že rodiny zlyhávajú v plnení funkcií a úloh, v dôsledku čoho 

dochádza k dysfunkčnosti rodiny, resp. poruchám rodinného prostredia (Hroncová, 2000). 
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S touto problematikou sa môžeme stretnúť v prácach týchto autorov: Jiří Dunovský (1986, 

1999), Jolana Hroncová (2000), Oldřich Matoušek (2003a, 2003b, 2005), J. Levická (2004), 

Ján Gabura, Eva Mydlíková et al. (2004), J. Dunovský, Zdeněk Dytrych, Zdeněk Matějček 

(1995) a ďalší. 

J. Dunovský (1999, s. 101) chápe „poruchy rodiny ako situácie, keď rodina z nejakého dô-

vodu a v rôznej miere neplní základné požiadavky a úlohy dané spoločenskou normou 

a vyjadrené v očakávaní na primerané začlenenie jej členov do spoločnosti“. Existuje mnoho 

príčin porúch rodiny, majú najrôznejší charakter a pramenia z chýb v jednotlivých článkoch 

systému jednotlivec — rodina — spoločnosť a ich vzájomnej interakcie. O. Matoušek (2003a, 

s. 132) používa pojmy neklinická rodina, u ktorej sa nevyskytuje žiadna porucha a ochore-

nie, a klinická rodina, kde je evidentná prítomnosť nejakej poruchy. 

Walter Robert Beavers (1982, in Sobotková, 2004, s. 236) rozlišuje rodiny na optimálne, 

adekvátne, priemerné a dysfunkčné. Poruchy sa môžu viazať na jednu, niekoľko či na všet-

ky štyri základné funkcie rodiny (Dunovský, 1986). Spomínaný autor rozlišuje štyri pásma 

funkčnosti rodiny: eufunkčné (funkčné) rodiny, problémové rodiny, dysfunkčné rodiny 

a afunkčné rodiny. Autorka J. Hroncová (2000, s. 87), z hľadiska plnenia funkcií rodiny, čle-

ní rodiny na harmonické (funkčné), konsolidované a disharmonické (dysfunkčné) rodiny. 

Poruchy rodinného prostredia, teda poruchy jednotlivých funkcií rodiny, si vyžadujú inter-

venčné zásahy spoločnosti, a to prostredníctvom špeciálnych zariadení výchovnej a psycholo-

gickej prevencie. 

 

DIAGNOSTIKA RODINY 

Diagnostická etapa je jednou z etáp sociálnej práce (Čechová, 2003, in Tokárová et al., 

2003), v ktorej ide o zisťovanie a hľadanie príčin (spolu so všetkými členmi rodiny), v kto-

rých rolách a funkciách rodina ako klient zlyhala, teda identifikácia problému. Taktiež zis-

ťovanie možnosti pomoci, stanovenie a definovanie problému. J. Levická (2004, s. 162) dia-

gnostiku chápe „ako proces poznávania špecifických znakov a vlastností konkrétnej rodiny, 

pričom nám pomáhajú poznatky z oblastí teórií rodiny, vedomosti o tzv. „modeloch rodiny“, 

poznatky zo všeobecnej diagnostiky a poznatky z diagnostiky rodiny“. Podľa vyššie spomína-

nej autorky sa počas diagnostiky rodiny orientujeme na tri základné okruhy, a to: 

• orientácia na problém, kde sa zisťujú: aktuálne problémy rodiny, rodinné roly a fungova-

nie rodičov, rodinné vzťahy, rodinnú komunikáciu, vrátane rodinného tabu, spôsoby rieše-

nia konfliktov; 
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• orientáciu na vnútorné zdroje rodiny: potenciál jednotlivých členov rodiny, spôsoby 

zvládania záťaže u jednotlivých členov rodiny, koaličná štruktúra rodiny, symptomatické 

správanie, sekundárny risk a faktory udržiavajúce rodinný systém v homeostáze, funkčnosť 

rodiny v takých oblastiach, ako je vzťah k deťom; 

• orientácia na vplyv prostredia na rodinný systém: vplyv makroprostredia i mikropros-

tredia na fungovanie rodiny, vplyv širšej rodiny, vzťahy medzi rodinou a okolím, napr. 

otázka hraníc a autonómie rodiny voči okoliu, rodinná teritorialita.  

V záujme dieťaťa by malo byť vyhodnocovanie stavu rodinného systému vykonané v čo 

najkratšom čase. Ide o priebežný proces. Metódy využívané v diagnostike rodiny (Sobotková, 

2001; Levická, 2004; Matoušek 1979, 2003a): 

• metóda rozhovoru: v práci s rodinou sa využívajú viaceré typy rozhovorov: individuálny 

rozhovor, spoločný rozhovor, anamnestický rozhovor, 

• pozorovanie, 

• video home training, 

• metóda spoločnej analýzy problémov, 

• projektívne techniky, 

• návšteva v rodine. 

Pri diagnostike rodiny sa sociálny pracovník a sociálna pracovníčka zameriava, tak na sla-

bé stránky rodinného fungovania, ako aj na silné stránky, a zároveň na príležitosti a ohrozenia 

rodiny. Autori Irena Sobotková (2001) a O. Matoušek (2003b) uvádzajú dôležité diagnostické 

nástroje pri práci s rodinami, a to genogram a ekomapa. Výsledkom diagnostiky rodiny je 

správa o stave rodiny, prípadne dieťaťa. Následným krokom, je na základe vyhodnocovacej 

správy, vytvorenie plánu starostlivosti o dieťa a rodinu. Dôležitou vlastnosťou správy je fakt, 

že všetky informácie sú založené na dôkazoch a dokázateľných zdrojoch informácií.  

Špecifikom postkomunistickým krajín, a teda i Slovenskej republiky, je uprednostňovanie 

inštitucionalizovanej starostlivosti, ako formy sociálnej starostlivosti, pred prácou s biologic-

kou rodinou (UNICEF, 1999, in Navrátil, 2005). V teórii i v praxi sociálnej práce existujú ná-

stroje, ktoré môžu sociálni pracovníci používať pri diagnostikovaní rodín. Sally Holland 

(2004, in Navrátil, 2005) poukázala na existenciu dvoch základných stratégií diagnostikova-

nia rodín v sociálnej práci: 

• kvantitatívna stratégia – vytvára výsledky objektívne, presné a konzistentné, nezávisle na 

sociálnom pracovníkovi, ktorý diagnostikuje rodinu. Prevláda v USA; 
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• kvalitatívna stratégia – dáva väčší dôraz na profesionálny úsudok založený na poznaní 

situácie a jej hĺbkovom pochopení. Prevláda vo Veľkej Británii. 

Doposiaľ sa odborná pozornosť venovala hlavne analýze potrieb dieťaťa (známe sú práce 

Langmeier – Matějček, 1974; Dunovský, 1986), pozornosť je však potrebné venovať rozvoju 

metodík diagnostiky situácie a potrieb rodiny v kontexte sociálnej práce. Diagnostika rodiny 

je zložitý, viacúrovňový proces. Sociálny pracovník musí mať dostatok profesionálnych zruč-

ností, ale aj trpezlivý prístup pri získavaní, triedení a analyzovaní informácií. 

 

SYSTÉM OPORY RODÍN V SR 

Pojem opora sme uprednostnili pred pojmom podpora. Pojem opora v sebe zahŕňa tak so-

ciálnu oporu poskytovanú na mikroúrovni najbližšími osobami, ako aj podporu poskytovanú 

na makroúrovni, v zmysle sociálnej a ekonomickej celoštátnej pomoci. 

Základným princípom štátnej sociálnej podpory je rozdeľovanie prostriedkov štátu na zá-

klade princípu solidarity medzi rodinami s deťmi a občanmi bez detí a medzi rodinami s vyš-

šou a nižšou úrovňou príjmov. Systém štátnej sociálnej podpory pozostáva z viacerých štát-

nych príspevkov. Podľa frekvencie vyplácania sa členia na: 

• jednorazové príspevky (príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok pestúnskej starostlivos-

ti, príspevok na pohreb), 

• opakované príspevky (prídavok na dieťa, rodičovský príspevok).  

• Dňa 1. januára 2006 nadobudol účinnosť výnos MPSVR SR č. 3749/2005-II/1 o poskyto-

vaní dotácií. Podľa tohto výnosu možno poskytovať aj: 

• dotácie na stravu – možno ich poskytovať žiadateľovi dotácie na zabezpečenie stravy pre 

deti v predškolskom zariadení a pre deti v základnej škole a špeciálnej základnej škole, 

• dotácie na školské potreby – za školské potreby sa považujú najmä zošity, písacie potre-

by, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovacím proce-

som alebo s predškolskou výchovou a vzdelávaním dieťaťa v prípravnej triede v predškol-

skom zariadení,  

• dotácie na motivačný príspevok deťom, ktoré navštevujú predškolské zariadenia alebo 

školu. Možno ich poskytovať žiadateľovi v závislosti od prospechu, ktorý dieťa v škole 

dosiahlo. 

Kritérium príjmu na dotácie je splnené, ak priemerný mesačný príjem spoločne posudzo-

vaných osôb za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov od zaradenia dieťaťa do zo-
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znamu detí, na ktoré sa poskytuje dotácia, je najviac vo výške životného minima pre spoločne 

posudzované osoby. 

Zároveň poskytujeme prehľad právnych predpisov, ktoré zabezpečujú dodržiavanie práv 

dieťaťa a rodiny, a zároveň umožňujú a uľahčujú rodine plniť jej základné funkcie: 

• v oblasti rodinného práva: 

○ zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých predpisov, 

○ zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostli-

vosti v znení neskorších predpisov, 

• v oblasti sociálneho zabezpečenia: 

○ zákon č. 195/1998 Z .z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, 

○ zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, 

○ zákon č. 599/2003 Z .z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, 

• v oblasti občianskeho práva: 

○ zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, 

• v oblasti trestného práva: 

○ zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2006, 

○ zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2006, 

• osobitne významný zákon: 

○ zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktorý na-

dobudol účinnosť 1. 9. 2005. Tento zákon zavádza novú koncepciu a vytvára samostat-

ný ucelený systém ochrany dieťaťa. 

O. Matoušek (2003c, s. 196) stotožňuje podporu rodiny so sanáciou rodiny, teda vyme-

dzuje ju ako „postupy podporujúce fungovanie rodiny. ... V súčasnosti v západných krajinách 

prevažuje názor, premietajúci sa i do praxe sociálnej práce, že sanácia rodiny by mala byť me-

tódou prvej voľby u väčšiny prípadov.“ Cieľom podpory rodín je podpora pri získaní vedo-

mostí a zručností, ktoré robia rodinu kompetentnejšou a tým posilňujú fungovanie rodiny. U 

nás sa často stretávame s predchádzaním sociálno-patologických javov ich terapiou, čo je po-

važované za neefektívne riešenie, a v príspevku je zdôraznený význam preventívnej sociálnej 

práce. Preventívne programy, ktoré sú uskutočňované v USA zdôrazňujú silné stránky rodiny, 

neformálnu podporu – oporu, zdroje a združovanie sa s inými rodinami pri mobilizácii sociál-

nych a komunitných zdrojov, namiesto zameriavania sa na „hasenie“ už vzniknutých a nea-

dekvátne zvládnutých problémov. 

Pomoc rodine v sociálnej núdzi je garantovaná štátom prostredníctvom: 
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• sociálneho poradenstva, 

• sociálno-právnej ochrany, 

• sociálnych služieb, 

• peňažných príspevkov. 

Základné typy služieb poskytované rodinám podľa O. Matouška (2003b) sú krízové služby, 

poradenské služby, vzdelávacie programy, terapeutické služby a preventívne programy.  

Osobitne by sme chceli vyzdvihnúť význam sanácie rodiny, pod ktorou budeme rozumieť 

obnovu, úpravu, dosiahnutie zmeny výchovného prostredia rodiny. „Z metodologického hľa-

diska sanáciu rodiny chápeme viac ako cieľ práce, ktorý si sociálny pracovník v práci s rodi-

nou vytyčuje, než ako metódu“ (Levická, 2004, s. 146). Ak vychádzame zo zákona 

č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, tak úpravu rodinného 

prostredia, resp. predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine sa dosahuje najmä týmito 

opatreniami: 

• organizovaním alebo sprostredkovaním účasti na programoch, tréningoch a aktivitách za-

meraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na 

utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schop-

ností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie, 

• organizovaním alebo sprostredkovaním účasti na programoch a aktivitách zameraných na 

predchádzanie sociálno-patologickým javom, 

• sprostredkovaním kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhod-

ného využívania voľného času detí. 

Sanácia rodiny je náročná z hľadiska množstva používaných metód. Sociálny pracovník, 

ktorý sa rozhodne pracovať v tejto oblasti, musí ovládať všetky potrebné metódy a techniky. 

Pri svojej práci využíva (Levická, 2004; Mydlíková – Gabura – Schavel, 2005): 

• bežné metodické postupy: 

• rozhovor, pozorovanie, analýza prostredia, diagnostika, 

• špecifické spôsoby, metódy a techniky profesionálneho konania: 

• mediácia, facilitácia, negociácia, klarifikácia, interpretácia, konfrontácia, ventilácia, refle-

xia, abreakcia, persuázia, 

• metódy orientované na podporu a povzbudzovanie, 

• komunikačný tréning, nácvik sociálnych zručností, 

• relaxačné techniky, 

• video-home training, rodinný monitoring, 
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• techniku paradoxov, techniku ilúzií, modelovanie a hranie rolí, 

• Satirovej metódu rodinnej rekonštrukcie, rodinná konferenicia, rodinná mapa, genogram, 

• technika externalizácie problému, 

• rodičovské diskusné a svojpomocné skupiny, detské terapeutické skupiny, 

• vrstovnícke skupiny pre deti a mládež, peer – programy a pod. 

Vychádzajúc z dokumentu vypracovaného národnou organizáciou USA špecializovanou na 

oblasť podpory rodiny, Family Support America, pod názvom Standards for Prevention Prog-

rams: Buidling Success througt Family Support (2003), konštatujeme, že je potrebné, aby sa 

sociálni pracovníci viac angažovali aj v oblasti sociálnej prevencie a spolu s inými pomáhajú-

cimi profesionálmi nielen odstraňovali či zmierňovali individuálne dôsledky sociálno-

patologických javov, ale aj participovali na eliminácii stále sa zvyšujúceho rozsahu chudoby a 

nežiadúcich javov. Takéto napĺňanie poslania sociálnej práce je veľkou a náročnou výzvou pre 

všetkých profesionálnych sociálnych pracovníkov a pracovníčky. 

 

ANALÝZA A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV PRIESKUMU  

Jednou z príčin nedostatočného využívania metódy návšteva v rodine je to, že chýbajú 

všeobecne stanovené a prijímané postupy, ako triediť a interpretovať údaje získané touto me-

tódou. Podľa I. Sobotkovej (2001) už boli učinené niektoré pokusy, ako s údajmi, ktoré získa-

vame jednak z návštevy v rodine, ale aj inými metódami diagnostiky rodiny, zmysluplne na-

ložiť. Sú to napr. práce O. Matouška (1979, 1982, 2003a). Uvádzame príklady diagnostických 

nástrojov, škál: 

• škály použité pri výskume klinických i neklinických rodín Jules Riskinom a Elaine 

E. Faunceovou (jasnosť verzus nejasnosť, pokračovanie v téme verzus zmena témy, mnoho 

humoru verzus chýbajúci humor a pod.), 

• psychodiagnostická škála autorov Hargašovej a Kollárika – Škála rodinného prostredia 

z roku 1986, 

• psychodiagnostický nástroj Evy Mádrovej – Test rodinných vzťahov, 

• diagnostický nástroj J. Dunovského (1986) – Dotazník funkčnosti rodiny. V Českej repub-

like bol tento dotazník začlenený do nového systému preventívnych prehliadok v pediatrii 

ako diagnostický nástroj detského lekára. 

V našich podmienkach chýba ucelený diagnostický nástroj, dôležitý v procese posúdenia 

stavu rodiny, na ktorého základe si sociálni pracovníci utvárajú svoj profesionálny názor, kto-

rý sa neskôr stáva významným podkladom pre rozhodovanie súdu. Vyššie spomenuté dia-



Lenka MOLČANOVÁ 
 

727

gnostické metodiky sú zamerané na rodinné interakcie a komunikáciu v rodine, a nie na rodi-

nu v systémovom, ekologickom poňatí, v rámci mezoprostredia a makroprostredia. Výnimku 

tvorí diagnostický nástroj J. Dunovského, ktorý je všeobecne určený pre kvalifikovaných pra-

covníkov – lekárov, zdravotné sestry či pracovníkov starostlivosti o dieťa. 

Hlavným cieľom prieskumu bolo zistiť ako funguje rodinný systém v jednotlivých skúma-

ných rodinách, teda diagnostika vybraných rodín. Vymedzenie jednotlivých zložiek fungova-

nia rodiny, pomocou kvalitatívnych a kvantitatívnych metód, zistenie v akých podmienkach 

žijú skúmané deti a to konkrétne prostredie v akom žijú, interakcia jednotlivých členov, úro-

veň rodičovských schopností a zručností. Zároveň nás zaujímalo ohrozenie detí sociálno-

patologickými javmi, ktoré sa môžu vyskytnúť jednak vo vnútri rodiny, ale aj v jej okolí. Zis-

tiť možnosti úpravy Škály diagnostiky rodiny vzhľadom na podmienky slovenských rodín 

a zistiť možnosti pomoci, druhy poskytovaných služieb a intervencií, ktoré budú vhodné pre 

skúmané rodiny, s cieľom úpravy rodinného prostredia 

Objektom prieskumu boli rodiny, ktorých dieťa alebo deti boli evidované na oddeleniach 

sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v Bardejove. Náhodne vybraných bolo de-

sať rodín, avšak tri rodiny, z dôvodu neochoty spolupracovať a kontraindikáciám, boli vylú-

čené z prieskumnej vzorky. Následne boli náhodne vybrané ďalšie tri rodiny, ktorých deti ne-

boli evidované na vyššie spomínanom oddelení. Týmto krokom bola zároveň zvýšená reliabi-

lita prieskumu. 

 

Metodológia prieskumu 

Realizovaný prieskum má charakter pilotného testovania, z tohto dôvodu bol vybraný 

zmiešaný prieskum, teda využité boli kvalitatívne a kvantitatívne postupy. Zber informácií 

potrebných k diagnostike rodinného prostredia bol realizovaný kombináciou nasledujúcich 

kvalitatívnych metód: 

• rozhovor pomocou návodu – na základe vopred vytvoreného zoznamu tém, ktoré vychá-

dzali zo skúmaných oblastí Škály diagnostiky rodiny. Tento druh rozhovoru bol kombino-

vaný s naratívnym a anamnestickým rozhovorom, 

• pozorovanie, ktoré malo charakter zúčastneného pozorovania a jeho úlohou bolo doplne-

nie informácií o diagnostikovanej rodine, 

• analýza prostredia ako súčasť návštevy v rodine, šetrenia v rodine, 

• spoločná analýza problémov, 



Systém opory rodín v Slovenskej republike 728 

• štúdium dokumentov – dostupnej zdravotnej, sociálnej, psychologickej dokumentácie, 

osobných, úradných dokumentov; odbornej literatúry o skúmanom jave. 

Terénny zber informácií sa uskutočnil v mesiacoch september a október 2006 so súhlasom 

rodín, primárne v ich prirodzenom prostredí. Získané dáta boli zaznamenávané Škálou dia-

gnostiky rodiny (NCFAS – North Carolina Family Assessment Scale), ktorá je v USA použí-

vaná v rámci programov, ktoré poskytujú intenzívne sanačné služby pre rizikové rodiny (high-

risk families). Autormi Škály sú profesor Univerzity Severnej Karolíny Raymond S. Kirk a 

Kellie Reed-Ashcraft z Apalačskej štátnej univerzity. Škála bola vytvorená ako časť mnoho-

ročnej evaluačnej štátnej iniciatívy. Je to nástroj založený na praktických skúsenostiach na-

vrhnutý na diagnostikovanie piatich oblastí rodinného fungovania. Jednotlivé oblasti obsahujú 

subškály, ktoré bližšie diagnostikujú dané oblasti: 

• prostredie, 

• rodičovské zručnosti a spôsobilosti, 

• rodinné interakcie, 

• bezpečnosť v rodine, 

• zdravie a subjektívna pohoda dieťaťa. 

Získané dáta boli interpretované vo forme záverečnej hodnotiacej správy s návrhom riešení 

a metód práce s konkrétnou rodinou.  

Škála diagnostiky rodiny bola vytvorená v prostredí, ktoré je demograficky, ekonomicky 

a sociálne odlišné od podmienok slovenských rodín. Prieskum má preto charakter pilotného 

testovania s dôrazom na operacionalizáciu pojmov Škály a prispôsobeniu životným podmien-

kam rodín na Slovensku. Zároveň je dôležité overiť možnosti využitia Škály v našich pod-

mienkach vzhľadom k tomu, že nám v tejto oblasti chýba komplexný diagnostický nástroj, 

ktorý by diagnostikoval rodinu z ekologického hľadiska a to na všetkých úrovniach.  

Na základe zhodnotenia výsledkov prieskumu, môžeme s istou opatrnosťou vysloviť tieto 

závery, odporúčania: 

• dôležitá je existencia rôznych nástrojov a mechanizmov štátnej rodinnej politiky, ktoré bu-

dú rodinu podporovať, nielen v situáciách, ktoré ohrozujú jej fungovanie, ale v bežných 

každodenných situáciách a krízach, 

• dôležité je zdokonaľovať diagnostické nástroje, ktoré využíva pri svojej práci sociálny pra-

covník a pracovníčka, s cieľom terminologického vymedzenia z hľadiska sociálnej práce. 

Škála diagnostiky rodiny sprehľadnila problematiku danej rodiny, a zároveň bolo jedno-

duchšie vybrať potrebné opatrenia, ktorých úlohou bude sanácia rodinného prostredia, 
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• je potrebná existencia rodinného sociálneho pracovníka a pracovníčky, ktorí budú mať po-

zíciu komunitného pracovníka s prideleným primeraným počtom rodín. Ich úloha bude nie-

len kuratívna, ale primárne preventívna, s cieľom zamedziť vzniku kríz, ktoré ohrozujú 

fungovanie rodín, 

• odporúčanie pre budúci výskum: overenie Škály diagnostiky rodiny na celoslovenskej 

úrovni, s cieľom potvrdiť jej reliabilitu a validitu. 

Ak budeme pomáhať problémovým rodinám, aby sa stali zdravými a dobrými, aby boli eš-

te lepšími, to všetko sa premietne do života spoločnosti, čo bude prispievať ku kvalite nášho 

života. 

 

ZÁVER 

Problematika pomoci rodine v kríze je veľmi široká a komplexná. Sociálny pracovník ne-

smie zabúdať pri riešení problémov rodín spolupracovať s inými odborníkmi. Jedna z pozícií, 

ktorú zastáva, je pozícia koordinátora (Matoušek, 2003b), kedy zostavuje tím potrebný k rie-

šeniu problémov rodiny a náprave rodinného systému. V spolupráci s odborným tímom sta-

novuje komplexnú sociálnu diagnózu, prognózu, navrhuje postupy a alternatívy riešení a prí-

padnú terapiu alebo rehabilitáciu členov rodiny.  

Sociálny pracovník pracujúci s rodinou: 

• by mal ovládať poznatky, metódy a techniky psychologického, psychoterapeutického pora-

denstva,  

• mal by disponovať diagnostickými schopnosťami (správna identifikácia problémov v rodi-

ne), 

• sociálnymi zručnosťami (komunikácia s jednotlivými členmi rodiny),  

• psychologickými schopnosťami (empatické vedenie rodiny ako klienta sociálnej práce), 

• dôležitá je osobnostná zrelosť sociálneho pracovníka.  

Rodinný sociálny pracovník by mal byť základným funkčným prvkom systému podpory 

rodiny. Zmyslom jeho práce by malo byť doprevádzanie rodiny, respektíve jej členov, situá-

ciami súvisiacimi s etapami života a vývoja rodiny, a to ako pri bežne riešiteľných záťažových 

situáciách, tak aj v prípade náhlej alebo akútnej núdze. Aj v situáciách, kedy rodina a dieťa 

trpia dlhodobými vážnymi problémami, a v prípade, že sa dieťa stáva klientom náhradnej sta-

rostlivosti, tak počas nej, ale i po jej ukončení. V súčasnosti sú rodinní sociálni pracovníci 

pracovníkmi štátnej správy. Mali by mať obmedzený počet svojich klientov. Rodinný sociálny 

pracovník by mal byť kvalifikovaný a supervidovaný profesionál, ktorý má prehľad a poznat-



Systém opory rodín v Slovenskej republike 730 

ky o všetkých dostupných službách všetkých úrovní podpory rodiny a jeho úlohou je rodine 

a dieťaťu tieto služby ponúknuť a sprostredkovať, s cieľom obnovenia funkčnosti rodinného 

systému. 

 

ZDROJE 

Dunovský, Jiří: Dítě a poruchy rodiny. Praha: Avicenum 1986. 140 s. 

Dunovský, Jiří – Dytrich, Zdeněk – Matějček, Zdeněk et al.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. 

Praha: Grada 1995. 248 s. 

Dunovský, Jiří et al.: Sociální pediatrie. Vybrané kapitoly. Praha: Grada 1999. 284 s. 

Gabura, Ján – Mydlíková, Eva et al.: Vedenie sociálneho prípadu. Bratislava: ASSP 2004. 125 s. 

Hargašová, Marta: Ruka v ruke. Bratislava: SPN 1991. 160 s. 

Hroncová, Jolana – Hudecová, Anna – Matulayová, Tatiana: Sociálna pedagogika a sociálna práca. 

Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela 2000. 293 s. 

Langmeier, Josef – Matějček, Zdeněk: Psychická deprivace v dětství. Praha: Avicenum 1974. 400 s. 

Levická, Jana et al.: Sociálna práca s rodinou I. Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU 

2004. 177 s. 

Matoušek, Oldřich: Rodinná diagnóza. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 1979, XIV, č. 5, s. 447 

– 455. 

Matoušek, Oldřich: Návštěva v rodině. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 1982, XVII, č. 1, s. 56 

– 69. 

Matoušek, Oldřich: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství 2003a. 

161 s. 

Matoušek, Oldřich et al.: Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál 2003b. 384 s. 

Matoušek, Oldřich et al.: Slovník sociální práce. Praha: Portál 2003c. 288 s. 

Matoušek, Oldřich – Kodymová, Pavla – Koláčková, Jana (eds.): Sociální práce v praxi. Specifika 

ruzných cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál 2005. 352 s. 

Mydlíková, Eva – Gabura, Ján – Schavel, Milan: Sociálne poradenstvo. Bratislava: ASSP 2005. 67 s. 

Navrátil, Pavel: Sociálně-právní ochrana dětí postrádá vhodné procedury pro posouzení rodiny. So-

ciální práce / Sociálna práca, Sociální práce s rodinou a dětmi, 2005, č. 2, s. 7 – 10. 

Sobotková, Irena: Psychologie rodiny. Praha: Portál 2001. 176 s. 

Sobotková, Irena: Rodinná resilience. Československá psychologie, 2004, XLVIII, č. 3, s. 233 – 246. 

Standards for Prevention programs: Building Success through Family Support. New Jersey: Depar-

tment of Human Services 2003. 80 s. http://www.nj.gov/humanservices/NJTaskForcecan/Publicat 

ions/FSA_Program.pdf [10. 6. 2006]. 

Špatenková, Nadežda et al.: Krize. Psychologický a sociologický fenomén. Praha: Grada 2004. 132 s. 



Lenka MOLČANOVÁ 
 

731

Tokárová, Anna et al.: Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov: Pa-

vol Šidelský – Akcent Print 2003. 573 s. 

Vodáčková, Daniela: Úvod do problematiky krizové intervence. In: Vodáčková, Daniela et. al.: Krizo-

vá intervence. Praha: Portál 2002, s. 17 – 214. 

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

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

niektorých zákonov. 

Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov. 

Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  

O AUTORKE 

Lenka Molčanová je študentkou 5. ročníka denného magisterského štúdia v odbore sociál-

na práca; kontakt: molcanovalenka@gmail.com. 

 

 


