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Abstrakt 
     Príspevok pojednáva o minulosti, prítomnosti a zamýšľa sa nad budúcnosťou partnerského 
a rodinného poradenstva. Kým 80-te roky minulého storočia boli poznamenané zakladaním 
inštitucionalizovaných pracovísk a dobrým materiálnym vybavením, 90-te roky vzdelávaním, 
nadobúdaním poradenských zručností, zdokonaľovaním poradenského procesu, rozvojom 
supervíznej činnosti, začiatok nového milénia priniesol transformačný proces, ktorý sa 
negatívne podpísal pod odborný rozvoj partnerského a rodinného poradenstva. Či sa podarí 
ďalej ho odborne rozvíjať tak, aby prispievalo ku kvalite života ľudí je zatiaľ otvorená otázka. 
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Abstract 
This contribution deals with past, present and ponders the future of marital counseling. While 
8o-ties years of the 20th century were characterised by founding of the new institutionalised 
places of employment and suficient material equipment, 90-ties years of the 20th century by 
educating, obtaining the counseling skills, improving the counseling process and development 
of supervised activities, the begining of the new millenium have brought process of 
transformation which have negative impact on the professional development of marital 
counseling. If it could manage to professionally develop it so it could to contribute to quality 
of people`s life is still open question. 
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     Partnerské a rodinné poradenstvo je špecializovaná poradenská disciplína, ktorá sa začala 
intenzívne rozvíjať v 70-tych rokov minulého storočia v rámci poradenskej psychológie ako 
materskej disciplíny. Pozitívnym prínosom pre jej rozvoj bolo v 80-tych rokoch 20. storočia 
celoštátne zakladanie inštitucionalizovaných pracovísk zaoberajúcich sa partnerským 
a rodinným poradenstvom s názvom: Manželské a predmanželské poradne. Toto obdobie 
poznamenané dobrým materiálnym, knižným a testovým vybavením trvalo približne 20 
rokov. Na jeho začiatku boli odborné vedomosti, výskumy a skúsenosti začínajúcich 
manželských poradcov tak mladé, ako oni sami. Vekový priemer psychológov sa pohyboval 
do 30 rokov. 
     Organizačne boli tieto inštitúcie začlenené pod štátnu správu a odborne vedené krajskými 
metodikmi. Zriadili sa, trochu naivne, ako liek na vtedajšiu stúpajúcu rozvodovosť. 
Ozajstným pozitívom bolo, že mladí odborníci sa začali vzdelávať. Organizovali sa odborné 
výcviky v poradenských zručnostiach, ktoré im pomáhali v práci s klientmi. Systematické 
vzdelávanie sa uskutočňovalo pri Univerzite Komenského v Bratislave, Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, i pri Karlovej univerzite v Prahe. Malo charakter poradenského 
postgraduálu, bolo zamerané na deti i dospelých trvalo tri roky a končilo záverečnou prácou 
a štátnicou. Výhodou takto koncipovaného postgraduálu bolo jeho praktické zameranie. 
Poradenské zručnosti sa stali súčasťou pracovného vybavenia poradenského psychológa. 
Položilo základy i výskumným prácam zameraným na teóriu a prax partnerského a rodinného 
poradenstva. 
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     Vrcholným obdobím rozvoja partnerského a rodinného poradenstva bolo obdobie 
poslednej dekády 20. storočia. Po prvýkrát v histórii mali partnerskí a rodinní poradcovia 
jednotné organizačné a odborné vedenie. Odborný program pravidelných mesačných 
konzultačných dní umožňoval ďalej rozvíjať teóriu i prax. Trojročný pokračujúci výcvik 
v supervízii vytvoril základ pre supervízny systém pomáhajúci všetkým poradcom pri 
zvládaní problémov. Založil sa časopis Empatia, kde sa dodnes publikujú články súvisiace 
s poradenskou praxou i závery vedeckých výskumov. V systéme Centier poradensko 
psychologických služieb bol na prácu psychológov pozitívny ohlas medzi ľuďmi i v odbornej 
verejnosti. Aktívna pomoc párom a rodine sa realizovala so spontánnou klientelou, u ktorej je 
evidentne najvyššia úspešnosť poradenského procesu. Centrá navštevovali dobrovoľne ženy, 
muži i páry za účelom pomoci v osobnostných, párových, rozvodových, 
porozvodových, rodinných problémoch. Osobitná činnosť už i vtedy úzko súvisiaca so 
sociálnou problematikou bola oblasť náhradnej rodinnej starostlivosti. Týkala sa jednak 
posudzovania spôsobilosti fyzických osôb prijať a vychovávať opustené dieťa a jednak 
prípravy fyzických osôb na prijatie dieťaťa do rodiny. Tento pre partnerské a rodinné 
poradenstvo optimálny stav trval až do roku 2001,2002. Na dovtedy odborne ladených 
konzultačných dňoch, kde sa napr. okrem iného vypracovali etické zásady činnosti poradcu, 
ohlasovacia povinnosť v prípade násilia v rodine, optimalizovali sa rodinné mapy ako 
grafická podoba zaznamenávania rodinnej anamnézy, pracovalo sa s poradenským procesom, 
poradenským rozhovorom a inými témami, začali prevládať negatívne emócie spojené 
s transformáciou týchto inštitúcií. Mnoho odborníkov táto situácia deprimovala a nastala prvá 
vlna odlivu psychológov. Niektorí odišli pracovať do súkromnej praxe, na klinické 
pracoviská, iní na psychiatrické oddelenia, alebo na univerzity. 
     V roku 2005, keď sa transformačný proces zavŕšil sa Centrá poradensko psychologických 
služieb zrušili. Niektoré zanikli úplne, napr. CPPS Košice mesto, Levoča, ostatné boli na 
základe zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele začlenené pod 
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ako referáty poradensko psychologických služieb 
(RPPS) v rámci oddelení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPOD 
a SK). V tomto začlenení fungujú dodnes. Plnia úlohy v oblasti opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately. V tejto etape došlo k druhej vlne odlivu odborníkov. Centrá 
stratili právnu subjektivitu (čo malo za následok napr. nemožnosť samostatného podávania 
projektov, nutnosť podpísania každého záveru psychológa týkajúceho sa rozvodu alebo NRS 
vedúcim oddelenia SPO a SK). 
     Keďže mnoho osobnostných problémov i psychických porúch sa aktualizuje v rodine, 
alebo rodina sa podieľa na ich terapii je možnosť ďalšieho rozvíjania partnerského 
a rodinného poradenstva veľmi dôležitá. Ono sa zatiaľ organizačne akoby oblúkom vrátilo do 
doby poradenských začiatkov. Našťastie s inventárom poradenských zručností nadobudnutých 
v predchádzajúcom období. Netreba pripomínať, že samostatnosť je vždy najlepším hnacím 
motorom rozvoja tej ktorej psychologickej disciplíny. Tvrdenie, ktoré sa stalo základom 
transformačného procesu, že americký systém partnerského a rodinného poradenstva je 
postavený na súkromnej báze je síce pravdivé, ale jeho prenos do našich ekonomických 
a kultúrnych podmienok mechanický a v podstate málo prínosný. Súkromné poradne, ktoré na 
Slovensku prosperujú sa dajú spočítať na prstoch jednej ruky. Preto tento transformačný 
proces, o ktorom sa začalo uvažovať na začiatku milénia a zrealizoval sa v roku 2005 
nepovažujeme za šťastný. 
     Sama Dr. Zuzana Mardiaková, (2008) súčasná metodická vedúca Referátu poradensko 
psychologických služieb Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v Bratislave pri jeho 
bilancovaní v roku 2007 skonštatovala, že viditeľne poklesla činnosť Referátov 
v kvantitatívnych ukazovateľoch, čo možno pripísať zníženiu počtu zamestnancov o 45. 
Dodala že takýto poddimenzovaný stav žiaľ nedáva možnosť na rozvíjanie a rozširovanie 
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služieb občanom. Je pravda, že niektorí odborníci odišli dobrovoľne, keďže referáty sa pri 
transformácii dostali na chvost organizačnej štruktúry Úradov práve sociálnych vecí a rodiny. 
Drvivá väčšina pracovísk, (cca 80) stratilo charakter psychologickej poradne (výnimkami sú 
poradne v Bratislave Petržalke, Michalovciach, Partizánskom a Prešove), v niektorých ostal 
len jeden psychológ, v Galante, Trenčíne a Považskej Bystrici dokonca len na čiastočný 
úväzok. 
 
 
 
Porovnanie a analýza poskytovaných poradensko-psychologických služieb 
        
Rok  Počet Počet Počet Počet Počet  Počet  Počet 
  prípadov klientov konzultácií písomných PV  metod. zamestnancov 

        správ podujatí podujatí  

2005 9 381 17 004 46 127 – 1 442 260 167 

2006 9 834 14 934 49 800 3 406 850 372 137 

2007 9 632 14 662 48 490 2 644 681 191 92 

2008 8 720 14 109 47 348 3 351 604 304 104 

2009 9 406 16 064 53 067 2 620 384 265 97 
 
(Valkovič, 2009) 
      
 
 

Ako ukazuje tabuľka porovnávajúca poskytovanie poradensko – psychologických služieb 
po transformácii klesol počet pracovníkov zo 167 v r. 2005 a to už bolo po prvej vlne odlivu 
na 92 v roku 2007. Keďže počet klientov sa veľmi neznížil dá sa predpokladať a kolegovia 
pracujúci na referátoch to potvrdzujú, že ich činnosť začína mať charakter krízovej 
intervencie. Zaostáva dlhodobá poradenská, či terapeutická činnosť. Počet preventívno - 
výchovných podujatí klesol zo 1442 na 384. Na prevenciu skutočne neostáva čas. Význam 
prevencie nie je múdre dlhodobo podceňovať. Poradne mali v svojej náplni práce pomáhať 
ľuďom, občanom, riešiť ich vzťahové problémy tak, aby sa zlepšila kvalita ich života. Nebolo 
v ich náplni pomáhať iným odborníkom pri písaní správ o klientovi. Z tabuľky je zrejmé, že 
tento v roku 2005 nepodstatný a nesledovaný údaj sa prepracoval k sume 2 620 a to vrchol 
mal v roku 2006 v počte 3 406 písomných správ. Psychológovia sú dobrí štylisti a tak niet 
pochýb, že úroveň správ, o vzťahoch v rodine, ktoré sa stanú súčasťou správy sociálnej 
pracovníčky, kolíznej opatrovníčky pre potreby rozvodového senátu sa dostala na vyššiu 
úroveň. Zvýšilo to ale kvalitu života ľudí? Tú nezvýši akokoľvek dobre napísaná správa. Je 
pravdepodobné, že časť správ sa týkala prípravy občanov na náhradnú rodinnú starostlivosť, 
tieto bolo nutné vypracovávať počas existencie poradní bez ohľadu na práve existujúce 
organizačné začlenenie. 
     Súhrnne, kým v minulosti boli organizačné a materiálne podmienky ústiace do odborného 
rastu priaznivé, o súčasnosti to nemožno povedať. Zrušiť fungujúci systém je jednoduché. 
Podstatne ťažšie sa buduje nový. 
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     Transformačný proces tým, že nerozpustil úplne celý systém CPPS, ale zachoval jeho časť 
i keď s polovičným stavom pracovníkov, ktorí fungujú ako súčasť sociálneho oddelenia 
predsa nechal priestor i keď zúžený na poradenskú prácu. Referáty sa naďalej venujú 
rodinnej, partnerskej, osobnostnej, rozvodovej a porozvodovej problematike. Venujú sa 
náhradnej rodinnej starostlivosti, v menšej miere študijnej a profesionálnej problematike, 
nezamestnanosti a iným problémom obyvateľstva. V roku 2009 sa začalo 8 pracovníkov 
v krajských mestách špecializovať na drogové a iné závislosti. 
     Spolu s Veronou Kastovou (2000) môžeme vnímať zmenu a krízu i ako šancu. Veríme, že 
budúcnosť partnerského a rodinného poradenstva na Slovensku dostane zelenú. Ako jednu 
z ciest vidíme možnosť napojenia poradní po splnení presne stanovených odborných 
požiadaviek na zdravotné poisťovne. Je predsa v našich ekonomických podmienkach 
nereálne, aby obyvatelia, ktorí si platia zdravotné poistenie a majú nárok na bezplatné 
konzultácie v klinických zariadeniach, platili plnú sumu psychológom v súkromných 
poradniach. 
     Ambulancie klinickej psychológie napojené na zdravotné poisťovne majú ale počet 
klientov limitovaný zdravotnými poisťovňami a partnerskými problémami sa zaoberajú len ak 
sú tie spojené s diagnózou, povedzme depresie. Je známe, že v Centrách poradensko 
psychologických služieb mala prevažné zastúpenie klientela, ktorá bola psychicky zdravá, len 
sa dostala do náročnej životnej situácie. Možno by prislúchala takáto skladba problémov skôr 
sociálnej poisťovni, alebo je potrebné hľadať riešenie formou tretieho sektora? 
     Napriek sťaženým podmienkam kvantitatívne ukazovatele činnosti až na prevenciu 
poukazujú na pracovné nasadenie odborníkov pracujúcich na RPPS. Skladba činnosti je 
pomerne rozsiahla. Ich preťaženosť sa ale môže odraziť na stagnácii poradenských služieb 
občanom, alebo na ich predčasnom vyhorení. 
     Snáď je súčasný stav len prechodný a sociálna a rodinná problematika štátu bude smerovať 
k podpore nárastu odborníkov a možnosti ich odborného rastu v prospech kvality života 
občana. Optimálne by bolo, ak by sa našli finančné prostriedky na samostatné fungovanie 
poradní, alebo aspoň dosiahnuť, aby mali dôstojnejšie miesto v súčasnom systéme úradov 
práce sociálnych vecí a rodiny. V prípade nárastu odborníkov by sa bolo možné venovať 
aktivitám, ktoré už boli zabehnuté a samozrejmé pri poskytovaní služieb v minulosti 
(preventívna práca, práca so spontánnym klientom) a mohli by sa hľadať cesty efektívnejšej 
pomoci ľuďom. 
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Porovnanie a analýza poskytovaných poradensko-psychologických služieb 
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