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1 OHROZENÁ RODINA S DEŤMI AKO CIEĽOVÁ SKUPINA SOCIÁLNEJ 

PRÁCE 1 

 

Proces posúdenia sociálnou pracovníčkou a pracovníkom sa vzťahuje ku konkrétnej 

situácii posudzovanej rodiny. Koncept životnej situácie sa v sociálnej práci najčastejšie uplatňuje 

v kontexte teórie ekosystému, resp. sociálno-ekologickom prístupe. Základnou myšlienkou 

tohto prístupu je predstava, že medzi jednotlivcom a sociálnym prostredím, v ktorom žije, 

prebieha vzájomná interakcia (Kovařík 2001). Bežne sa životnou situáciou rozumie konštelácia 

životných okolností, ktoré sú prítomné v určitom momente. V sociálnej práci je tento pojem 

rozšírený o vnímanie nárokov, ktorým prostredie ovplyvňuje charakter životnej situácie. Životná 

situácia má štyri dimenzie (Navrátil, Musil 2000, in: Navrátil 2003): 

 fyziologickú, 

 psychologickú, 

 sociálnu  

 noogénnu. 

Jednotlivé dimenzie sa stávajú predmetom posúdenia.  

Spoločným znakom sociálno-ekologických perspektív vychádzajúcich z teórie ekosystému 

sú tri základné orientácie: záujem o jednotlivca, záujem o prostredie, v ktorom žije a záujem 

o vzájomný vzťah medzi nimi. Tieto orientácie sú integrované v teórii sociálneho fungovania, 

ktorého podpora je cieľom sociálnej práce. Sociálna pracovníčka a pracovník pomáhajú obnoviť 

alebo udržiavať komplementaritu medzi očakávaniami klienta a očakávaniami prostredia 

(Navrátil 2003). Pretože každá životná situácia má svoju štruktúru a vyvíja sa v kontexte 

životného cyklu klienta, v našom prípade rodiny ako klienta. Spomínaný autor zdôrazňuje 

dôležitosť poznania psychosociálnych súvislostí životného cyklu, čo umožňuje včasné 

reflektovanie špecifických okolností konkrétnych aspektov životnej situácie, v ktorej sa nachádza 

klient - rodina. Ponúka psychosociálnu schému životného cyklu, ktorú vypracoval na základe 

prepojenia etapizácie sociológa Alana (založenej na teórií rolí) s Eriksonovou teóriou vývinových 

úloh. 

V prípade detí by malo posúdenie životnej situácie zahrňovať všetky systémy, ktorých sú 

súčasťou, tzv. sociálnoekologické niky (Bronfebrenner 1986). Posudzujeme tak ich mikrosociálny 

systém (rodina, blízke osoby v jeho živote), ako aj mezosociálny systém (školské zariadenia, 

rovesníci, vzťahy v susedstve) a makrosociálny systém. Rodina tvorí súčasť mikroprostredia 

detí, preto pri riešení ich problémovej situácie sú povinní sociálna pracovníčka a pracovník 

zahrnúť do procesu posúdenia aj tento fakt. V tomto smere chápe Levická (2002) sociálnu prácu 

s jednotlivcom (dieťaťom) v zmysle americkej prípadovej sociálnej práce (social casework), ktorá ju 

vymedzuje ako prácu s jednotlivcami a ich rodinami.  

Podľa Dohovoru o právach dieťaťa (1991, in: Vlček, Hrubešová 2006, s. 142) za dieťa 

považujeme „každú ľudskú bytosť mladšiu ako osemnásť rokov, pokiaľ podľa právneho 

poriadku, ktorý sa na dieťa vzťahuje, nie je plnoletosť dosiahnutá skôr“. Obdobie prvých 

osemnástich rokov v živote jedinca v sebe zahŕňa mnoho vývinových etáp, ktoré sa líšia nárokmi 

                                                           
1 Časť textu prebraný z Molčanová-Kvašňáková (2007). 
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a očakávania, tak zo strany jednotlivca, ako aj spoločnosti. Deti, ktoré sa nachádzajú v situácii, 

ktorá ohrozuje, príp. môže ohrozovať ich zdravý fyzický, duševný a psychosociálny vývin, 

môžeme označiť viacerými prívlastkami. Sú to deti v núdzi, deti ohrozené, deti so zvláštnymi, špeciálnymi 

potrebami. Pojem ohrozené deti vystihuje problematiku detí vyžadujúcich opatrenia orgánov 

sociálnoprávnej ochrany detí v zmysle Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele.  

Slovník sociálnej práce (Matoušek 2003, s. 187) definuje rodinu v užšom, tradičnejšom poňatí 

ako „skupinu ľudí spojenú putom pokrvného príbuzenstva alebo právnych zväzkov (zväzok, 

adopcia).“ V širšom poňatí, ktorý sa začína rozširovať v USA a niektorých štátoch Európskej únie, 

možno za rodinu považovať i „skupinu ľudí, ktorá sa ako rodina deklaruje na základe vzájomnej 

náklonnosti. V niektorej fáze svojho vývoja obvykle rodina zdieľa spoločnú domácnosť.“ 

Kultúrni antropológovia a hlbinní psychológovia upozorňujú, že jadrom modernej rodiny je 

vzťah matky a dieťaťa. Manželský vzťah inštrumentálne chráni základný sociálny vzťah. 

Rodičovský vzťah je primárnym vzťahom, ktorý je fatálne nezrušiteľný. Ak je v takejto rodine 

stále častejšie dieťa pociťované ako brzda individualizácie rodičov, je zrejmé, že sa ho v 

masovom meradle budú vzdávať. Na jednej strane teda postmoderná kapitalistická spoločnosť 

nemá deti veľmi rada, no na druhej strane ich má rada až príliš. Bezdetnosť je niekedy voľbou len 

preto, že je považovaná za zodpovednú voľbu (Možný 2002, in: Molčanová-Kvašňáková 2007). 

Ďalej tento autor vymedzuje ponímanie manželskej modernej rodiny v súčasnej sociológii ako stav 

ducha, pričom to, čo naozaj odlišuje nukleárnu rodinu od všetkých ostatných sociálnych útvarov 

a modelov domácnosti je zvláštny zmysel a cit pre solidaritu, ktorý spája medzi sebou členov 

nukleárnej rodiny a zároveň ich oddeľuje od zvyšku kolektivity. Členovia nukleárnej rodiny majú 

pocit vlastnenia niečoho spoločného, čo nepociťujú s nikým iným zvonku. Tento pocit vzniká 

uspokojovaním potreby žiť v preferovanej afektívnej či emocionálnej klíme, ktorá ochráni členov 

pred každým zásahom zvonku, dokonca môže vytvárať izolujúcu stenu medzi verejným a 

súkromným životom.  

Vychádzajúc zo systémovej teórie je rodina systémom, ktorý ak zlyhá, dochádza 

k dysfunkcii. Ak nastane zmena v akejkoľvek 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 (Hargašová 1991). Systémový prístup 

v súčasnosti patrí k nevyhnutným pohľadom na rodinu. Umožňuje opísať a vysvetliť javy 

a procesy prebiehajúce tak v rodine funkčnej ako aj dysfunkčnej. Teoretickým východiskom 

systémového prístupu je všeobecná teória systémov biológa Ludwiga von Bertalanffyho, ktorý ju 

v roku 1945 aplikoval na oblasť spoločenských vied. Základom tohto prístupu je holistická 

paradigma „celok je viac než suma častí a systém je súprava prvkov, ktoré sú vo vzájomnej 

interakcii“ (Koteková 1998, s. 11).  

Systémový prístup umožňuje rodinu chápať a pracovať s ňou v celej zložitosti jej 

fungovania. Namiesto individuálneho klienta, ktorý je vystavený rôznym tlakom rodinného 

prostredia, sa dostáva do centra záujmu rodina ako celok. Poznanie rodiny z hľadiska 

systémového prístupu predstavuje účinný nástroj pre riešenie problémov rodín. Pri práci 

s rodinou to znamená vidieť ju ako zložitý celok, neprehliadať jednotlivých členov a členiek 

rodiny, ani širšie sociálne okolie a vplyvy pôsobiace na rodinu. 
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Rodina ako systém vykazuje tieto systémové charakteristiky (Oravcová 2004, s. 82-87; 

Koteková 1998, s. 11-12; Kredátus 2001, s. 197; Matoušek 2003b, s. 132-135):  

 nonsumatívnosť - celistvosť – rodina ako celok je viac než len suma častí. Pre prácu 

s rodinou je dôležité poznať vlastnosti, ťažkosti jednotlivých členov rodiny, avšak to 

nestačí pre porozumenie celej situácii rodiny ako celku. Taktiež zameranie na riešenie 

ťažkostí jednotlivca nevedie pravdepodobne k odstráneniu ťažkostí celej rodiny,  

 systém sa skladá z častí, ktoré sú vo vzájomných vzťahoch – navzájom sa ovplyvňujú, 

správanie jednotlivých prvkov je vzájomne závislé. Rodina ako sociálny systém, systém ľudí 

v neustálej interakcii (Bergová 1992, in: Oravcová 2004). Vzájomný vzťah medzi prvkami 

značí aj to, že aj malá zmena jedného prvku môže spôsobiť výraznú zmenu v celom 

systéme, v rodine,  

 každý prvok plní určitú funkciu – rodina ako systém predpísaných rolí, tj. každý člen 

rodiny svojím správaním plní istú funkciu, ktorou prispieva k zachovaniu systému. Každý 

systém má viacero podsystémov, ktoré vznikajú spojenectvom jeho prvkov.  

        Základné subsystémy v rodine (Sobotková 2007; Oravcová 2004): 

- manželský (partnerský) subsystém – najpodstatnejší, hrá dôležitú rolu vo všetkých 

vývojových fázach životného cyklu rodiny. Spôsob akým manželia robia spoločné 

rozhodnutia ako zvládať konflikt, ako plánujú budúcnosť rodiny, ako si vzájomne 

uspokojujú potrebu istoty a sexuálne potreby a pod. Tvoria model interakcie a intimity 

medzi mužom a ženou, ktorý ovplyvňuje i vývoj detí, 

- rodičovský subsystém - vzniká okamžikom splodenia dieťaťa a tehotenstvom a rozširuje 

hranice pôvodného manželského systému. V detstve je tento vzťah značne 

nerovnocenný, je poznačený potrebou starostlivosti zo strany dieťaťa 

a zodpovednosťou o zdravý telesný a duševný vývin dieťaťa zo strany rodiča,  

- súrodenecký subsystém – v rámci neho sa dieťa učí kooperácii, súťaženiu, vzájomnej 

podpore, učí sa vyjednávať a robiť kompromisy, ale získava tiež spätnú väzbu dôležitú 

pre formovanie sebaponímania, najmä v období poklesu autority dospelých 

v prospech rovesníkov. Kvalita vzťahov v tomto subsystéme závisí od počtu detí 

v rodine, vekových rozdielov, pohlavia i poradia pri narodení detí. 

Jednotlivé subsystémy plnia významné funkcie, pričom medzi nimi existujú 

hranice, ktorých priechodnosť alebo nepriechodnosť je ďalším zo znakov funkčnosti 

rodiny. V rodinnom systéme sa môžu utvárať aj netypické subsystémy, ktoré plnia vlastné 

funkcie, ale ktoré môžu byť znakom problémov rodiny, napr. príliš pevné a dlhotrvajúce 

spojenectvo rodiča s jedným dieťaťom, ktoré by mohlo predstavovať opozíciu voči 

inému subsystému,  

 cirkulárny charakter interakcie vnútri systému – ekvifinalita – znamená, že rovnaké 

dôsledky alebo výsledky môžu byť dosiahnuté z rozličných východiskových bodov alebo 

spúšťacích signálov. Tá istá príčina môže viesť k odlišným výsledkom a tie isté výsledky 

môžu byť dôsledkom iných príčin. Zmena jedného prvku môže viesť k reťazovej reakcii 

v celom systéme. Prvky systému sú seba riadiace, ich správanie ako odpoveď na podnet je 
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nepredvídateľné. Súčasne reagujú na spätnú väzbu a sami ju vyvolávajú vo vzťahu k tým 

ľuďom, ktorí sú pre nich významní, ich interakcia je rekurzívna, cirkulárna, 

 morfogenéza – termín, ktorý vyjadruje charakteristické spôsoby zmien a vývoja rodinného 

systému v priebehu času, čo sa prejavuje v rodinnom životnom cykle. Zároveň 

morfogenéza vystupuje v rodinnom systéme ako faktor flexibility, 

 komunikácia – každé správanie v kontexte rodiny sa môže chápať ako komunikácia, 

sprostredkujúca interpersonálne správy. Dôležité je uvedomiť si oba aspekty komunikácie. 

Aspekt obsahu zabezpečuje prenos informácií, názorov, pocitov. Aspekt vzťahu, resp. 

smerový aspekt, vyjadruje ako danú informáciu vnímať, definuje povahu vzťahu. 

Komunikácia vo funkčnom systéme je špecifická, priama a jasná, úprimná. „Len ten, kto 

hovorí otvorene a jasne, bez provokovania a poučovania umožňuje aj druhému byť 

úprimným“ (Hargašová 1991, s. 40), 

 rodinné pravidlá – tvoria základné organizačné a organizujúce pravidlá rodinnej 

interakcie. Vo funkčnom systéme by mali byť pružné, humánne a primerané. Pôsobia na 

udržiavanie stability systému tým, že predpisujú, regulujú správanie členov rodiny. Majú 

funkciu noriem, ktorými sa hodnotí správanie členov a ovplyvňujú celkový štýl života 

rodiny, 

 homeostáza – rodina je systémom, ktorého základným cieľom je snaha o udržanie 

rodinnej homeostázy a rovnováhy. Vnútorná homeostáza predstavuje vlastne vnútorné 

samoregulujúce mechanizmy, ktoré začnú fungovať vždy, keď hrozí rozpadnutie, zmena 

systému. Všetci členovia rodiny prispievajú k udržiavaniu rovnováhy pomocou vzájomne sa 

posilňujúcich spätných väzieb. Vnútorné prvky systému sú spojené feedbackom – spätnou 

väzbou, ktorá prebieha neustále a jej funkciou je stabilizovanie, udržanie systému. Ak je 

systém dobre usporiadaný, dokáže sa vyrovnať so zmenami. Ak je vnútorné usporiadanie 

systému v niečom chybné, zmeny ho veľmi ohrozujú, vznikajú problémy, rodina sa so 

zmenou nedokáže vyrovnať adekvátnym spôsobom. 

Rozhodujúcou otázkou pre každý systém je, koľko zmien je schopný tolerovať, bez toho, 

aby prepadol chaosu. Teoretici, zaoberajúci sa systémovým prístupom k rodine, používajú 

termíny morfostáza a morfogenéza, na popísanie schopnosti systému zostávať stabilným počas 

zmien, a naopak meniť sa a vyvíjať i pri zachovávaní relatívnej stálosti (Sobotková 2007). 

Rodinné systémy musia byť otvorené množstvu zmien, aby si v priebehu času udržali stabilitu. 

Rezistencia voči zmenám, napr. neochota modifikovať rodinné pravidlá, môže zapríčiniť 

zhoršenie rodinného fungovania. Taktiež príliš veľa zmien odohrávajúcich sa príliš rýchlo je 

nežiaduce, pretože môže vyústiť v chaos. Sobotková (2007, s. 26) hovorí o „miere otvorenosti, 

resp. uzavretosti rodinných systémov“. Otvorené systémy sú adaptabilnejšie, schopné prijímať 

nové skúsenosti a meniť vzorce správania, ktoré sa ukážu ako nevhodné a škodlivé2. 

Viacerí odborníci a odborníčky sa snažia pomenovať typ rodiny, ktorý je charakteristický 

funkčným rodinným systémom. Výraz funkčná rodina uprednostňujeme pred pojmami 

harmonická rodina (Hroncová 2000), optimálna (Beavers 1982, in: Sobotková 2004), zdravá 

                                                           
2 Podrobnejšie k téme rodina ako systém aj Kvašňáková (2015), Hudecová, Brozmanová Gregorová (2008), Gabura 

(2012). 
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(Potočárová 2000) či neklinická rodina (Matoušek 2003a). V Psychologickom slovníku (Hartl, 

Hartlová 2000, s. 512) je funkčná rodina definovaná ako „taká rodina, v ktorej dochádza 

k úspešnému riešeniu problémov, existuje priaznivá emocionálna klíma a dochádza k stálemu 

vyrovnávaniu vzťahov vo vnútri rodiny v súlade s životným cyklom jej členov...“.  

Kríza jednotlivca sa zároveň stáva rodinnou krízou, v zmysle cirkulárnej kauzality. 

Rodinnou krízou označujú Levická a Čišecký (2004, s. 39) „situáciu, ktorú rodina vníma ako 

extrémne zaťažujúcu a stresujúcu. Ide o situáciu, ktorá priamo ohrozuje, buď jednotlivých členov 

rodiny, alebo rodinu ako celok“. V každom rodinnom systéme dochádza k rôznym druhom 

napätia a konfliktom. Rodiny sa však líšia v tom, akým spôsobom na konflikty a krízy reagujú, 

ako ich zvládajú a aký význam im pripisujú. Pattersonová (2002, in: Špatenková 2004) zdôrazňuje 

nerovnováhu medzi možnosťami rodiny a nárokmi situácie v období, kedy rodina prežíva krízu. 

V tomto období dochádza k výraznej nerovnováhe, dočasnej dezorganizácií a napätej situácii 

v rodine. Dôležité je uvedomiť si, že kríza v rodine vedie k veľkým zmenám v štruktúre alebo 

v jej fungovaní, a to buď k zlepšeniu a prekonaniu krízy, alebo smerom k horšiemu fungovaniu, 

kedy kríza môže viesť k dysfunkcii rodiny.  

V rodinách s deťmi sa stretávame s rôznymi typmi kríz (Vyhnálková 2004, in: Vodáčková 

2004, s. 272), ktoré súvisia s vývinom detí, súvisia s vývinovými etapami v rodine, sú 

tranzitórnymi krízami v rodine, sú vyvolané poruchami osobnosti a poruchami správania jedného 

či viacerých členov rodiny, súvisia s náhlymi životnými udalosťami v živote detí a rodiny, príp. 

súvisia s manželskou krízou.  

Ak chceme pochopiť príčiny vzniku týchto kríz, je dôležité poznať rodinný životný cyklus, 

ktorý umožňuje rozlíšiť vývojové vplyvy alebo udalosti. Rozlišujeme (Špatenková 2004, Kredátus 

1989):  

 pravidelné, obvyklé a očakávateľné, tzv. normálne – súvisiace s behom času 

a životným cyklom: 

- rodinné, problémy vo vzťahoch, vývojové – narodenie, smrť, nástup do školy, 

odchod do dôchodku, tehotenstvo a pod., 

- pracovné, finančné a iné, 

 nepravidelné a nečakané – týkajúce sa iba niektorých rodín (rozvod, nezamestnanosť, 

narodenie postihnutého dieťaťa, úmrtie rodiča, ťažká choroba alebo úraz, a pod.), 

 silné vplyvy, nárazové a dlhotrvajúce – týkajúce sa väčšieho počtu rodín v určitom 

geografickom či sociokultúrnom okruhu a konkrétnej historickej dobe (prírodné 

katastrofy, vojna, prenasledovanie etnických menšín a pod.).  

Všeobecné spúšťače kríz popísal René Thom (1992, in: Matoušek 2003b) ako:  

 vonkajšie – strata objektu (blízkej osoby, domova), voľba (obvykle medzi dvoma 

rovnako žiaducimi, resp. rovnako nežiaducimi možnosťami) a zmena (spoločenského 

postavenia alebo vlastného stavu), 

 vnútorné – osobná citlivosť a schopnosť adaptácie, prípadne reaktivácia driemajúcich 

vnútorných konfliktov, tzv. citlivých miest. 
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Uvedomenie si odlišností medzi jednotlivými typmi kríz a vplyvmi, ktoré ich spôsobujú, 

umožňujú pracovníkom pomáhajúcich profesií výber vhodných intervencií a techník. Rovnaká 

záťaž a záťažová situácia nepôsobí na rôznych jedincov a rodiny rovnako. Ak nastane v rodine 

situácia, ktorú jej členovia, členky nevedia vyriešiť pomocou vlastných prostriedkov a síl, stáva sa 

takáto rodina pacientom, resp. klientom sociálne práce.  

 

ZHRNUTIE 

Pri práci s ohrozenou rodinou sa opierame o koncept životnej situácie a teóriu 

sociálneho fungovania, ktorého podpora je cieľom sociálnej práce. Pojem ohrozené deti 

vystihuje problematiku detí vyžadujúcich opatrenia orgánov sociálnoprávnej ochrany detí 

v zmysle Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Systémový prístup 

umožňuje rodinu chápať a pracovať s ňou v celej zložitosti jej fungovania. Za rodinu budeme 

považovať predovšetkým rodinu v užšom, tradičnejšom poňatí ako skupinu ľudí spojenú putom 

pokrvného príbuzenstva alebo právnych zväzkov (manželstvo, adopcia). Posúdenie sa tak 

sústredí na mikrosociálny systém (rodina, blízke osoby v jeho živote), ako aj mezosociálny 

systém (školské zariadenia, rovesníci, vzťahy v susedstve) a makrosociálny systém jednotlivca 

a jeho rodiny. Vychádzajúc zo systémovej teórie je rodina systémom, ktorý ak zlyhá, dochádza 

k dysfunkcii. Preto kríza jednotlivca sa zároveň stáva rodinnou krízou, v zmysle cirkulárnej 

kauzality. Dôležité je uvedomiť si, že kríza v rodine vedie k veľkým zmenám v štruktúre alebo 

v jej fungovaní, a to buď k zlepšeniu a prekonaniu krízy, alebo smerom k horšiemu fungovaniu, 

kedy kríza môže viesť k dysfunkcii rodiny. V rodinách s deťmi sa stretávame s rôznymi typmi 

kríz, ktoré súvisia s vývinom detí, s vývinovými etapami v rodine, sú tranzitórnymi krízami 

v rodine, vyvolané poruchami osobnosti a poruchami správania jedného či viacerých členov 

rodiny, môžu súvisieť s náhlymi životnými udalosťami v živote detí a rodiny, príp. súvisia 

s manželskou krízou. 

Príklad rodinného fungovania 

Rodina je tvorená 4 členmi – otec 39 rokov, matka 34 rokov a 2 deti z prvého 

manželstva matky – synovia 15 a 6 rokov. Matka sa rozviedla s biologickým otcom chlapcov 

z dôvodu nevery manžela. Po tom, čo matka otehotnela s novým druhom sa situácia v rodine 

zhoršila. Správanie staršieho syna sa zhoršilo natoľko (bitky v triede, záškoláctvo), že mu 

hrozí vylúčenie zo školy. Mladší syn navštevuje predškolské zariadenie. Obaja synovia by 

radšej žili s otcom, ktorý taktiež prejavil záujem o ich zverenie do svojej starostlivosti, avšak 

súd rozhodol inak. 

 

OTÁZKY A NÁMETY NA DISKUSIU 

1. Diskutujte o charakteristikách súčasnej rodiny. 

2. Identifikujte základné charakteristiky rodiny ako systému z príkladu uvedeného vyššie. 

3. Akým typom kríz čelí rodina z príkladu? 

4. Akým najčastejším krízam sú vystavené slovenské rodiny? 

5. Vysvetlite rozdiel medzi rodinnou krízou a krízou rodiny ako sociálnej inštitúcie. 
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1.1 PORUCHY RODINNÉHO SYSTÉMU 

 

Poznanie rodiny ako systému, vzťahov, ktoré sa odohrávajú v nej, i mimo nej, je nutnou 

súčasťou posúdenia celkového stavu rodinného fungovania, a následne riešenia 

diagnostikovaných problematických oblastí. Úroveň plnenia funkcií a kvalita vzťahov medzi 

jednotlivými členmi rodiny je rozdielna. Dôležité je uvedomiť si fakt, že rodiny zlyhávajú v plnení 

týchto úloh, v dôsledku čoho dochádza k dysfunkčnosti rodiny, resp. poruchám rodinného 

prostredia (Hroncová 2000)3.  

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

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

vyjadrené v očakávaní na primerané začlenenie jej členov do spoločnosti“. Porucha je zlyhanie 

členov rodiny, z akéhokoľvek dôvodu, prejavujúca sa v nedostatočnom plnení niektorých alebo 

všetkých základných funkcií rodiny.  

Poruchy rodinného života majú určitý priebeh, podľa stupňujúcej sa závažnosti problémov, 

rozoznáva Kredátus (1989, s. 19) šesť štádií: 

1. štádium rozporov – sú bežným javom rodinného a párového života, dochádza k 

nesúladu v drobných veciach,  

2. štádium konfliktov – nesúlad narastá, objavujú sa doteraz nepoznané reakcie, konflikty 

sa neriešia, stávajú sa chronickými. Neurotizačné faktory už môžu postihnúť nielen 

jedného, ale viacerých členov rodiny,  

3. štádium krízy – chronifikácia konfliktov, symptómy sa stávajú patologickým znakom, 

ktorý narušuje párové a rodinné žitie. Poruchy sa stupňujú a prechádzajú do dlhodobosti. 

Dochádza k narušovaniu rôl v systéme rodiny, 

4. štádium debaklovej situácie – rodinné vzťahy sú deštruujú, nastáva funkčné narušenie 

rodinného života, rodinný systém sa začína rúcať,  

5. štádium kalamitnej situácie – dochádza k hlbokému narušeniu rodinného života 

a hrozí rozpad rodiny, 

6. štádium rozvratu – v tomto štádiu rodina ako systém prestáva fungovať. Speje 

k rozvratu, alebo sa už rozpadla. Rozvod je často prostriedkom, ako sa obnoví funkcia 

rodiny. 

Poruchy rodinného života sa dotýkajú všetkých zložiek života človeka, a preto vyžadujú pri 

svojom riešení účasť mnohých pomáhajúcich profesií, a to hlavne z oblasti sociálnej práce, 

psychológie, zdravotníctva. Existuje mnoho príčin porúch rodiny, majú najrôznejší charakter a 

pramenia z chýb v jednotlivých článkoch systému jednotlivec — rodina — spoločnosť a ich 

vzájomnej interakcie. Matoušek (2003a, s. 132) používa pojmy: 

                                                           
3
 S touto problematikou sa môžeme stretnúť v prácach týchto autorov: Dunovský (1986, 1999), Hroncová (2000), 

Matoušek (2003a, 2003b, 2005), Levická et al. (2004), Gabura, Mydlíková et al. (2004), Dunovský, Dytrych, Matějček 

(1995) a ďalší. 
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 neklinická rodina – nevyskytuje sa v nej žiadna duševná porucha a telesné ochorenie, 

neprítomnosť záznamu v trestnom registri jej člena, žiaden kontakt s políciou a pod., 

 klinická rodina – 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 všetky štyri 

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

rodiny, ktoré boli stanovené zo záverov výskumu zameraného na hodnotenie funkčných 

schopností rodiny pomocou metódy Dotazníka funkčnosti rodiny. Táto metóda sa opierala 

o posúdenie rodiny podľa ôsmich kritérií: 

 zloženie rodiny, 

 stabilita rodiny, 

 sociálno-ekonomická situácia rodiny (vek, rodinný stav, vzdelanie, zamestnanie rodičov, 

príjem a bývanie rodiny), 

 osobnosť rodičov (ich zdravotný a psychický stav a úroveň spoločenskej adaptácie), 

 prítomnosť súrodencov a ich profil, 

 osobnosť dieťaťa,  

 záujem o dieťa, 

 starostlivosť o dieťa. 

Výsledkom tohto výskumu bolo rozdelenie rodinných systémov na eufunkčné a porušené. 

Porušené rodiny obsahujú ďalšie tri úrovne narušenia funkčnosti rodiny: 

1. eufunkčné, funkčné rodiny — intaktná rodina, v ktorej je zaistený dobrý vývoj dieťaťa 

a jeho prospech. V bežnej populácii je ich väčšina, až 85 %; 

2. problémové rodiny — vyskytujú sa v nich poruchy niektorých funkcií, ale vážne 

neohrozujú rodinný systém či vývin dieťaťa. Rodina je schopná tieto problémy riešiť, 

vlastnými silami, alebo jednorázovou, či krátkodobou pomocou zvonku. Sociálna 

pracovníčka a pracovník by mali venovať zvýšenú pozornosť takejto rodine. V populácii 

je takýchto rodín 12 – 13 %; 

3. dysfunkčné rodiny — rodiny, kde sa vyskytujú vážne poruchy niektorých, alebo 

všetkých funkcií, ktoré poškodzujú rodinu ako celok. Rodina následne nie je schopná 

situáciu zvládnuť, potrebuje sústavnú pomoc. Väčšinou ide o opatrenia najrôznejšieho 

charakteru, známe ako sanácia rodiny (podrobnejšie podkapitola 4.4). Táto úroveň 

narušenia fungovania rodinného systému vyžaduje najnáročnejšie metódy. Takýchto rodín 

sú približne 2 % v populácii; 

4. afunkčné rodiny — rodina prestáva plniť svoju úlohu a dieťaťu závažným spôsobom 

škodí, či dokonca ohrozuje jeho existenciu. Sanácia je bezpredmetná, zbytočná a jediným 

riešením, ktoré môže dieťaťu prospieť, je vziať ho z rodiny a umiestniť ho do 

náhradného rodinného prostredia. V populácii sa vyskytuje 0,5 % takýchto rodín. 
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Autorka Hroncová (2000, s. 87), z hľadiska plnenia funkcií rodiny, člení rodiny do týchto 

skupín: 

 harmonické, funkčné rodiny – adekvátne plnia všetky funkcie a dokážu zabezpečiť 

optimálny vývin svojich členov, 

 konsolidované rodiny – plnia základné funkcie rodiny. Občas sa vyskytnú poruchy pri 

plnení funkcií, ktoré však vážnejšie neovplyvňujú vývin dieťaťa (napr. neúplné rodiny), 

 disharmonické, dysfunkčné rodiny – predstavujú nevhodné a narušené rodinné 

prostredie. V takýchto rodinách ide o zlyhávanie pri plnení základných funkcií, čo môže 

mať za následok ohrozenie vývinu detí a vznik deviantných foriem správania. Ohrozené 

prostredie vyžaduje pomoc a intervencie zo strany pomáhajúcich profesií, aby sa predišlo 

rizikám vo vývine ohrozených detí. 

V dysfunkčných rodinách, ktoré sa dostávajú do odbornej starostlivosti, je pozorovaných 

nápadne veľa negatívnych emočných prejavov, od ironizovania až k otvorenému a priamemu 

napadnutiu. V týchto rodinách sa vyskytujú aj neskrývané prejavy beznádeje a zúfalstva. Takéto 

rodiny dávajú základ pre výchovu problémových detí (Levická et al. 2004). 

  

1.1.1 Poruchy základných funkcií rodiny 

 

Poruchy môžu byť naviazané na jednu, niekoľko alebo všetky štyri základné funkcie rodiny 

(Dunovský 1986). Poruchy jednotlivých funkcií môžeme popísať nasledovne (Hroncová 2000, s. 

78-86; Dunovský 1986, s. 13-22; 1999, s. 102-105): 

1. poruchy biologicko-reprodukčnej funkcie - v rodine, z akýchkoľvek príčin nedochádza 

k plodeniu potomstva, resp. deti sa rodia rôznym spôsobom poškodené, problém 

predstavuje reprodukcia do zlých životných podmienok, alebo reprodukcia rodičov, 

ktorých zdravotný stav nedovoľuje zastávať rodičovskú rolu. V prvom prípade manželia 

nemôžu alebo nechcú mať deti. Na druhej strane odriekanie rodičovstva súvisí s celým 

radom aspektov nebiologickej povahy, od hospodárskej situácie spoločnosti, až po 

osobnosť každého jednotlivca. Táto funkcia je v priamom vzťahu k ekonomicko-

zabezpečovacej funkcii rodiny. Môžeme to zhrnúť na problémy bezdetnosti, neplánované 

rodičovstvo a zároveň mnohodetnosť, pri ktorej sa dieťa paradoxne stáva živiteľom 

svojich rodičov prostredníctvom sociálnych dávok a iných foriem sociálneho zabezpečenia 

zo strany štátu (rodiny s nízkym spoločenským statusom); 

2. poruchy ekonomicko-zabezpečovacej funkcie rodiny - primárne zlyhanie tejto funkcie 

pramení z toho, že sa rodičia nemôžu alebo nechcú zapojiť do výrobného procesu 

spoločnosti, a tak zabezpečiť pre seba a svoju rodinu dostatok prostriedkov k životu. 

Ohrozené sú najmä mladé rodiny s deťmi, u ktorých zabezpečenie základných životných 

potrieb často presahuje ich finančné možnosti. Mnohokrát je to spojené s patologickými 

rysmi osobnosti, ako je mentálna retardácia rodičov, psychická anomália, alkoholizmus, 

delikvencia a pod. Môže to byť v dôsledku choroby rodiča, invalidity alebo staroby, 

prípadne ako dôsledok dlhodobej nezamestnanosti. Sociálne udalosti rieši sociálne 

zabezpečenie. Ekonomicko-zabezpečovacia funkcia sa netýka iba materiálnej stránky, ale aj 
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oblasti sociálnej so psychologickými a právnymi aspektmi. Tieto aspekty sa súčasne viažu 

na emocionálnu funkciu rodiny; 

3. poruchy emocionálnej (psychohygienickej) funkcie rodiny – akákoľvek porucha tejto 

funkcie zasahuje všetky ostatné sféry vo vnútri rodiny, i vo vzťahu k spoločnosti. Poruchy 

emocionality sú zdrojom väčšiny rodinných porúch, dochádza k citovej deprivácii 

a frustrácii. Z hľadiska dieťaťa ohrozuje porucha emocionálnej funkcie predovšetkým 

kľudnú, vyrovnanú rodinnú atmosféru. Dieťa je o ňu pripravené rodinným rozvratom, 

rozchodom rodičov, nedostatočným záujmom rodičov o dieťa, vyúsťujúcim niekedy až do 

opustenia, sociálnym osirením, či dokonca týraním a zneužívaním. Porucha emocionality 

narušuje i funkciu biologicko-reprodukčnú; 

4. poruchy socializačno-výchovnej funkcie rodiny - Dunovský (1999) tvrdí, že vo vzťahu 

k dieťaťu je socializačno-výchovná funkcia najdôležitejšia. Autor delí príčiny vzniku 

porúch z hľadiska etiopatogenetického na objektívne, subjektívne a zmiešané: 

 rodičia sa nemôžu starať o dieťa – dôvody vidíme v nepriaznivých prírodných 

podmienkach a situáciách (katastrofy, záplavy, zemetrasenia. znečistenie prostredia), 

v poruchách fungovania celej spoločnosti (vojny, politické prevraty, hladomor, 

epidémie, nezamestnanosť) i v poruchách fungovania rodinného systému (výkon 

trestu, izolácia, veľký počet detí, nízke príjmy, nízky status). Príčiny porúch môžeme 

vidieť i v jedincovi samotnom. Najťažšie situácie, s ktorými sa rodina musí 

vysporiadať, sú smrť jedného alebo oboch rodičov, ich chronické ochorenie, invalidita 

a pod. Vo všetkých týchto prípadoch môžu nastať nedostatky v starostlivosti o dieťa, 

aj keď sa o dieťa javí veľmi značný záujem,  

 rodičia nie sú schopní a nevedia sa postarať o dieťa – dôvody sú hlavne v 

rodinnom systéme a v jedincoch samotných. Ide o situácie, kedy rodičia nie sú schopní 

zabezpečiť primeraný vývoj detí a uspokojiť ich základné potreby. Sú buď nezrelí, 

alebo veľmi mladí, preto nie sú schopní vyrovnať sa so zvláštnymi situáciami 

(narodenie dieťaťa mimo manželstva, hendikepovaného dieťaťa, rozvod a pod.). 

Záujem rodičov môže byť rôzny, od nadmerného, cez formálny až nezáujem o dieťa, 

 rodičia sa nechcú starať o dieťa - situácie, keď príčinou je porucha osobnosti 

rodičov (maladaptácia, disharmonický vývoj a rôzne typy psychopatií), ktoré im 

zabraňujú plniť rodičovské povinnosti. Existuje množstvo prípadov, kedy rodičia 

neposkytujú potrebnú starostlivosť deťom, zanedbávajú ich a opúšťajú. Nezáujem 

rodičov o dieťa môže dospieť do takej intenzity, že vývin dieťaťa je vážne 

ohrozovaný a poškodzovaný. Podpora a pomoc tu končí a dieťa musí byt‘ z takejto 

rodiny vyňaté, 

 rodičia dieťa týrajú a zneužívajú – sú to zvláštne situácie, kedy rodičia vedome 

ubližujú, týrajú a zneužívajú svoje deti,  

 rodičia sa o dieťa nadmerne starajú – tvorí protipól vyššie spomínanej poruchy. 

V súčasnej dobe, pri klesajúcom počte detí v rodine, vyššom veku rodičov, zvyšujúcich 

sa nárokoch na dieťa, sa dostáva dieťaťu väčšia pozornosť ako je žiaduce. Vedie to 
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k rozmaznávaniu, nepripravenosti na samostatný život, nerešpektovanie druhých 

a pod. 

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

intervenčné zásahy spoločnosti, a to prostredníctvom pomáhajúcich profesií. Významnú úlohu tu 

zohráva terénny sociálny pracovník (rodinný asistent) pracujúci priamo v komunite, ktorý by sa 

mal podieľať na výchovnom dohľade nad ohrozenými deťmi, a zároveň uskutočňovať 

preventívne aktivity zamerané na ochranu pred sociálno-patologickými javmi. 

 

1.1.2 Problémy spojené s nevhodným pôsobením rodiny  

 

Pokiaľ je rodina v niektorom ohľade narušená, niektoré dôležité potreby človeka zostanú 

pravdepodobne neuspokojené, a rodina sa pre svojich členov stane skôr záťažou (Vágnerová 

1999). Ak ide o dieťa, teda jedinca vo vývoji, môžu mu v dôsledku porúch funkcií rodiny 

niektoré významné skúsenosti chýbať, a naopak môže byť vystavený vplyvu negatívnych 

skúseností. Jednou z úloh rodiny je uspokojovať základné potreby svojich členov. Nie vždy je 

rodina schopná alebo ochotná tieto funkcie plniť, prípadne ich plní neúplným alebo 

patologickým spôsobom. V takomto prípade dochádza k deprivácii jej členov. 

V Slovníku sociální práce (Matoušek et al. 2003, s. 48) je deprivácia zadefinovaná ako „stav 

nedostatočného uspokojovania potrieb, a to v podobe absolútnej deprivácie, kedy nie sú uspokojované základné 

existenčné potreby pre prežitie, alebo v podobe relatívnej deprivácie, kedy človek hodnotí svoju životnú situáciu, 

v porovnaní s inými ľuďmi alebo so skupinami, ako nepriaznivú“. Vágnerová (1999, s. 36) upresňuje 

podmienky, počas ktorých dochádza k deprivácii, a to „ak potreby nie sú uspokojované v 

dostatočnej miere, primeraným spôsobom a dostatočne dlhú dobu“. Dlhotrvajúca deprivácia 

môže viesť k narušeniu psychického vývoja, k nerovnomernému rozvoju niektorých zložiek 

osobnosti, či ku vzniku špecifických odchýlok. Vyššie spomínaná autorka vymedzuje nasledovné 

druhy deprivácie: 

 deprivácia biologických potrieb, ktorá ohrozuje priamo telesné i duševné zdravie 

jedinca. Dôsledkom môže byť až smrť, 

 senzorická deprivácia – strádanie v oblasti stimulácie, nedostatok množstva a variability 

zmyslových podnetov, 

 kognitívna deprivácia – výchovné a výukové zanedbávanie v oblasti učenia. Jedinec sa 

tak môže javiť prostrediu ako mentálne postihnutý, 

 citová deprivácia – kedy jedincovi chýba stabilný a spoľahlivý vzťah s blízkou osobou. 

Citové strádanie v detstve môže podstatným spôsobom ovplyvniť celkový vývin 

osobnosti a správanie sa k ľuďom v dospelosti, 

 sociálna deprivácia – dochádza k nej pri obmedzení primeraných medziľudských 

kontaktov. 

Ak je akýmkoľvek neuspokojením potrieb dotknutý a porušený psychický stav jednotlivca, 

hovoríme o psychickej deprivácii. Vymedzenie tohto termín (Langmeiera a Matějčeka (1974, s. 

22) zahŕňa mnohé aspekty psychickej deprivácie, a to: „psychická deprivácia je psychický stav, 
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ktorý vznikol následkom takých životných situácií, kedy subjektu nie je daná príležitosť 

k uspokojeniu niektorej jeho základnej (vitálnej) psychickej potreby v dostačujúcej miere a po 

dostatočne dlhú dobu“. Hovoríme o psychickom stave, teda nechápeme ju ako niečo nemenné 

a trvalé. Spoločenská závažnosť jednotlivých foriem a stupňov psychickej deprivácie nie je vždy 

priamo úmerná hĺbke a závažnosti, v akej postihuje určitého jedinca. V tejto súvislosti vzrastá 

spoločenský význam ľahších foriem psychickej deprivácie, ktoré sú označované termínom 

subdeprivácia (Dunovský, Dytrych, Matějček 1995; Vágnerová 1999). Jej riziko je v tom, že je 

ťažšie identifikovateľná. Predstavuje významnú zložku v stúpajúcom výskyte agresivity, 

šikanovania a iných foriem náhradného uspokojovania psychických potrieb, v stúpajúcom výskyte 

delikvencie, toxikománie, porúch rodinného fungovania a pod. Vágnerová (1999, s. 326) 

objasňuje existujúce postoje v správaní rodičov, ktoré toto riziko signalizujú:   

 znížená akceptácia dieťaťa – rodičia rozprávajú o svojom dieťati príliš kriticky, 

hodnotia ho negatívne, nenachádzajú na ňom nič dobré. V ich prejave je zrejmá 

minimálna citová angažovanosť, 

 znížená empatia k dieťaťu – rodičia nie sú schopní rozumieť potrebám a pocitom 

svojho dieťaťa, interpretujú ich neprimerane, čo je veľmi nápadné, 

 znížená frekvencia interakcií medzi rodičmi a dieťaťom – rodičia sa dieťaťom 

veľmi nezaoberajú, málo s ním komunikujú, netrávia s ním voľný čas. Dieťa je často 

doma samé. 

Langmeier a Matějček (1974) objasňujú konkrétne činitele, ktoré sa podieľajú na vzniku 

a prehlbovaní psychickej deprivácie:  

 izolácia - psychické potreby dieťaťa sú uspokojované jeho každodenným stykom 

s prirodzeným vecným a spoločenským prostredím.  Ak je dieťa od podnetného 

prostredia izolované, nutne trpí podnetovým nedostatkom. Pri dlhodobej izolácii 

môžeme predpokladať, že základné psychické potreby sa nebudú vyvíjať a že zostanú iba 

na základnej úrovni. Pri kratšej izolácii bude oneskorenie a porušenie vývoja potrieb 

menej výrazné, takže môžeme predpokladať plynulé prechody v príčinách i následkoch 

od krajnej patológie až k normálu, 

 separácia – ide o situáciu, kedy dochádza k prerušeniu už vytvoreného špecifického 

vzťahu medzi dieťaťom a jeho sociálnym prostredím. K takej situácii dochádza najskôr 

vtedy, ak je dieťa odlúčené od osôb, ktoré mu boli doteraz zdrojom citového 

uspokojenia. Samozrejme separácia môže byť náhla alebo postupná, úplná aj čiastočná, 

krátka či dlhodobá. I matka prežíva frustráciu svojich potrieb byť s dieťaťom, pomáhať 

mu a chrániť ho. Ak trvá príliš dlho, môže prejsť do sociálnej izolácie. 

Rôzne deti vystavené tej istej deprivačnej situácii sa budú správať rôzne a odnesú si rôzne 

následky. Psychicky deprivované, dieťa môže vyrastať v prostredí hygienicky vzornom, má 

dokonalú starostlivosť a dohľad, ale jeho rozumový a zvlášť citový vývin môže byť vážne 

narušený.  
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Tabuľka 1 Činitele prispievajúce k zanedbávaniu dieťaťa v rodine, prípadne iným formám 

násilia v rodine 

Deprivácia 

v rodine 

z vonkajších 

príčin 

Konštelácia, zloženie rodiny Socioekonomická a kultúrna úroveň 

rodiny 

  strata matky a osirenie dieťaťa, 

 neprítomnosť otca (paternálna deprivácia), 

 výchova dieťaťa iba jedným z rodičov – 

riziko sa zvyšuje s každou ďalšou 

priťažujúcou okolnosťou, 

 strata oboch rodičov – náhle úmrtie otca 

alebo matky spôsobuje dieťaťu pocit 

afektívneho hladu, smútok, trpký pocit 

krivdy a okradnutia i strata istoty 

plynúca z nedostatku opory 

a výchovného vedenia, 

 

 rodiny s veľkým počtom detí – táto situácia 

býva komplikovaná hmotným nedostatkom, 

zhoršeným bývaním, nedostatkom hygieny, 

chorobami, 

 prítomnosť závislosti v rodine – 

alkoholizmus, stále častejšie i drogová 

závislosť, promiskuitné sexuálne vzťahy, 

nestálosť prostredia a pod., 

 rodiny spoločensky relatívne vysoko 

postavené – rodičia majú náročné, 

exkluzívne zamestnanie, ktoré je časovo 

i psychicky vyčerpávajúce tak, že ich záujem 

o dieťa upadá, 

 pre-zamestnaní členovia – workoholici, 

rodiny podnikateľov, ktorí sa úplne ponoria 

do pracovnej a záujmovej angažovanosti, 

ktorá sa môže rovnať neprítomnosti rodiča 

v rodine a psychickému opusteniu dieťaťa, 

 rodiny utečencov, migrantov, ktorí žijú 

v núdznych podmienkach zberných 

táborov; 

Deprivácia 

v rodine 

z vnútorných 

príčin 

 citová nezrelosť a povahová 

nevyspelosť matky, otca alebo oboch 

(deti majú deti), 

 rodičia trpiaci duševnou chorobou 

alebo poruchou, prípadne závislosťou, 

 vychovávatelia s ťažšími alebo ľahšími 

formami mentálnej retardácie, 

s vážnymi zmyslovými poruchami, 

s pohybovou invaliditou a pod., 

 deti niektorých etnických skupín 

obyvateľstva – je potrebné odlišovať 

prejavy kultúrnych osobitostí od 

skutočného ohrozenia dieťaťa, 

 niektoré náboženské sekty – žijú 

zvyčajne v spoločenskej izolácii, 

jednotlivá rodina či rodič, osamelo 

vychovávajúci dieťa, v dôsledku 

svojich predstáv, postojov, či zásad – 

dieťa od okolia izolujú a vychovávajú 

ho spôsobom deprivujúcim, 

ochudobňujúcim, zanedbávajúcim. 

 

Zdroj: vlastná úprava (vychádzajúc z Langmeier a Matějček 1974, s. 138-163; Dunovský,  Dytrych 

a Matějček 1995, s. 90-95)  
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„Týranie dieťaťa, ktoré prebieha v rodine, prípadne v náhradných formách rodinnej 

výchovy patrí k najhorším formám porušovania práv dieťaťa“ (Levická 2004, in: Levická et al. 

2004, s. 108). Je dôležité, aby pracovníci všetkých profesií, ktorí prichádzajú do styku s dieťaťom, 

vedeli rozpoznať vyššie popísané prejavy syndrómu CAN. Dôležitý je individualizovaný prístup 

a postup pri riešení takýchto prípadov. 

Klientmi sociálnej práce sa stávajú rodiny, u ktorých sa vyskytli štyri skutočnosti a rodina 

na tieto skutočnosti reagovala maladaptívnym správaním (Brozmanová Gregorová, Hudecová 

2008, s. 27 - 28): 

 strata – rodiny s chýbajúcim členom, rodiny v rozvode, rodiny s umierajúcim členom, 

členkou, rodiny migrantov a utečencov, rodiny osôb bez domova, rodiny v hmotnej 

núdzi, rodiny s nezamestnaným členom, členkou; 

 príchod – doplnené a náhradné rodiny; 

 choroba – rodiny so závislým, s psychicky chorým členom, členkou, rodiny so 

seniorom, seniorkou, rodiny so syndrómom CAN, rodiny s domácim násilím; 

 etnický prvok – rómske rodiny, rodiny migrantov a utečencov. 

Rodina sa klientom sociálnej práce stáva v okamihu, keď si vyžaduje sociálnu pomoc 

odborníka, nachádza sa v náročnej životnej situácii, resp. má určitý sociálny problém, ktorý 

nedokáže odstrániť, či zvládnuť vlastnými silami.  

Za ohrozenú rodinu s deťmi považujeme (Kvašňáková 2011, s. 37 ) „rodinu vo zvlášť 

náročnej životnej situácii, ktorou rozumieme súhrn nepriaznivých vplyvov a okolností, ktoré sa vzťahujú 

k určitému členovi spoločne posudzovaných osôb v rodine. U týchto rodín je evidentné zlyhanie rodičovskej 

socializačno-výchovnej funkcie z rôznych dôvodov a sú charakterizované ako rodiny, resp. rodičia, ktorí 

zanedbávajú starostlivosť o svoje deti. Sú v evidencii oddelenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, hrozí 

vyňatie dieťaťa/detí z biologickej rodiny, príp. už došlo k vyňatiu dieťaťa/detí“. 

 

ZHRNUTIE 

Rodiny zlyhávajú v plnení úloh kladených spoločnosťou i samotnými členmi, v dôsledku 

čoho dochádza k dysfunkčnosti rodiny, resp. poruchám rodinného prostredia. Tie majú určitý 

priebeh, podľa stupňujúcej sa závažnosti problémov: štádium rozporov, konfliktov, krízy, 

debaklovej situácie, kalamitnej situácie až spejúce k rozvratu. Poruchy rodinného života sa 

dotýkajú všetkých zložiek života človeka, a preto vyžadujú pri svojom riešení účasť mnohých 

pomáhajúcich profesií, a to hlavne z oblasti sociálnej práce, psychológie, zdravotníctva. Rodiny, 

u ktorých je evidentná prítomnosť nejakej poruchy nazývame klinické rodiny. Ďalšími nosnými 

termínmi sú: disharmonické a dysfunkčné rodiny, afunkčné, asociálne rodiny. Poruchy 

môžu byť naviazané na jednu, niekoľko alebo všetky štyri základné funkcie rodiny. Významnú 

úlohu v rámci pomoci zohráva terénny sociálny pracovník (rodinný asistent) pracujúci priamo 

v komunite, ktorý sa podieľa na výchovnom dohľade nad ohrozenými deťmi, a zároveň 

uskutočňuje preventívne aktivity zamerané na ochranu pred sociálno-patologickými javmi. 

Rodina, ktorá neplní svoje funkcie, príp. ich napĺňa nevhodným spôsobom a dôležité 

potreby zostávajú neuspokojené, sa stáva pre svojich členov záťažou. V takýchto prípadoch 
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dochádza k deprivácii jednotlivých členov rodiny. Rozlišujeme stavy psychickej deprivácie 

a subdeprivácie. Najčastejšími postojmi v správaní rodičov je evidentne znížená akceptácia 

dieťaťa, znížená empatia k dieťaťu, či znížená frekvencia interakcií medzi rodičmi 

a dieťaťom. Najčastejšími činiteľmi, ktoré sa podieľajú na vzniku a prehlbovaní psychickej 

deprivácie sú izolácia a separácia. Rôzne deti vystavené tej istej deprivačnej situácii sa budú 

správať rôzne a odnesú si rôzne následky. Klientmi sociálnej práce sa stávajú rodiny, u ktorých sa 

vyskytli štyri skutočnosti a rodina na tieto skutočnosti reagovala maladaptívnym správaním: 

strata, príchod, choroba či etnický prvok. Rodina sa klientom sociálnej práce stáva v okamihu, 

keď si vyžaduje sociálnu pomoc odborníka, nachádza sa v náročnej životnej situácii, resp. má 

určitý sociálny problém, ktorý nedokáže odstrániť, či zvládnuť vlastnými silami. 

 

Príklad fungovania dysfunkčnej rodiny 

Rodina sa skladá zo štyroch členov – matka 35 rokov, otec 48 rokov, syn 13 rokov, 

dcéra 9 rokov. Matka pred dvoma rokmi opustila rodinu kvôli práci vo Veľkej Británii. 

Spočiatku kontaktovala deti raz mesačne, avšak v súčasnosti nedochádza k 

žiadnym vzájomným kontaktom. Otec pred 6 mesiacmi prišiel o prácu kvôli závislosti 

na alkohole a hracích automatoch. Svoju frustráciu zo straty manželky a zamestnania si 

fyzicky vybíja na staršom synovi. Otec bol predvolaný do školy kvôli výrazne 

zhoršenému prospechu oboch detí.  

 

OTÁZKY A NÁMETY NA DISKUSIU 

1. Vychádzajúc z konceptu sociálneho fungovania, opíšte životnú situáciu, v ktorej sa 

nachádza rodina. 

2. Identifikujte funkcie, ktoré neplní alebo len čiastočne plní rodina. 

3. Identifikujte, ktoré charakteristické prvky rodiny ako systému sú znefunkčnené. 

4. Analyzujte krízovú situáciu, v ktorej sa rodina nachádza a diskutujte: 

 možné príčiny, prejavy a dopady krízy na rodinný systém, 

 potreby jednotlivých členov rodiny, 

 silné a slabé stránky rodiny, 

 možné zdroje pomoci z prostredia rodiny. 

5. Charakterizujte na príklade vybranej dysfunkčnej rodiny štádia rozpadu rodiny.  
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1.2 ÚLOHA SOCIÁLNEJ PRACOVNÍČKY A PRACOVNÍKA PRI RIEŠENÍ ŽIVOTNEJ 

SITUÁCIE OHROZENEJ RODINY S DEŤMI 

 

Rodinu ako klienta sociálnej práce môžeme vnímať v dvoch rovinách (Brozmanová 

Gregorová 2008, s. 38-39): 

 rodina ako prostredie klienta – jednotlivca. V tejto rovine sa s rodinou stretáva väčšina 

sociálnych pracovníčok a sociálnych pracovníkov; 

 celá rodina ako klient sociálnej práce. Takýmto spôsobom vnímame rodinu aj v práci, 

teda zameriavame sa na zmenu fungovania rodinného systému, respektíve adaptáciu celej 

rodiny na nové, neobvyklé životné situácie. 

Dôležité je porozumieť východiskovej situácii v rodine kvôli výberu efektívnej intervencie 

(Levická et al. 2004), tzn.: 

 ako a prečo vzniká spomínaný problém,  

 ako súvisí vznik tohto problému so všeobecnou celospoločenskou situáciou,  

 aké sú možnosti riešenia problému,  

 aké sú pravidlá pre rodinnú intervenciu vo vzťahu k problému,  

 aké sú špecifiká viažuce sa ku konkrétnej rodine,  

 ako je rodina ako celok pripravená zvládať záťažovú situáciu,  

 ako sú na takúto situáciu osobnostne vybavení jej jednotliví členovia,  

 aké možnosti pre prácu s konkrétnou rodinou máme v takejto chvíli k dispozícii,  

 aké možnosti pre prácu s rodinou nám poskytuje prostredie,  

 akým sociálnym kapitálom disponuje rodina a pod.  

Všetky tieto informácie sa stávajú podkladom pre vypracovanie sociálneho posudku 

a následného plánu práce s rodinou v prípade potreby poskytnutia sociálnych služieb. Pre 

rozhodnutie pracovať s celou rodinou musia byť splnené určité podmienky:  

 ochota, motivácia a pripravenosť členov rodiny k spolupráci a zmene,  

 žiadne kontraindikácie v rodine,  

 možnosti sociálnej pracovníčky a pracovníka pracovať s celou rodinou v rámci danej 

inštitúcie.  

Problematika pomoci rodine v kríze je veľmi široká a komplexná. Sociálna pracovníčka a 

pracovník nesmú pri vypracovaní komplexného posudku, prognózy, navrhovania postupov 

a alternatív riešení zabúdať spolupracovať s inými odborníkmi. Jedna z pozícií, ktorú zastávajú, je 

pozícia koordinátora alebo koordinátorky (Matoušek 2003), kedy zostavuje tím potrebný 

k riešeniu problémov rodiny a náprave rodinného systému. V spolupráci s odborným tímom 

a prípadnú terapiu alebo rehabilitáciu členov rodiny.  
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Sociálna pracovníčka a pracovník pracujúci s rodinou by mali:  

 ovládať poznatky, metódy a špeciálne techniky sociálnej práce4, poznatky 

špecializovaného rodinného poradenstva,  

 disponovať diagnostickými schopnosťami (správna identifikácia problémov v rodine),  

 sociálnymi zručnosťami (komunikácia s jednotlivými členmi rodiny, častokrát v kríze 

a náročnej životnej situácii),  

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

 byť osobnostne zrelí.  

Dôležitou sa javí otázka kvalifikovanosti sociálnych pracovníčok a sociálnych 

pracovníkov pre posúdenie životnej situácie rodiny. Musil (2007) vyzdvihuje schopnosti 

sociálnych pracovníčok a sociálnych pracovníkov využívať rôzne prístupy k tomu, ako situáciu 

klienta posúdiť a na ktoré oblasti posúdenia klásť dôraz. Absolvent, absolventka sociálnej práce 

dokáže rozpoznať rôzne dimenzie životnej situácie klienta, klientky – od ekonomických, cez 

zdravotné, sociálne až po psychické a pod. Avšak je potrebné si uvedomiť, že nie je špecialistom 

v žiadnej z týchto oblastí. Ekonomické, zdravotné, sociálne, psychické, právne, pedagogické, 

etnické a ďalšie skutočnosti vníma ako rôznorodé faktory sociálneho fungovania klienta. Úlohou 

sociálnej pracovníčky a pracovníka je využívať teoretické poznatky tak, aby s ich pomocou 

dokázali rozpoznať a meniť tieto faktory, naplánovať pomoc, ktorú klient pri dosahovaní týchto 

zmien potrebuje a túto pomoc poskytnúť alebo sprostredkovať. Kvalifikovaní sociálni pracovníci 

sú schopní s klientom samostatne pracovať a poskytnúť mu službu, ktorú mu pracovníci iných 

pomáhajúcich profesií nemôžu poskytnúť.  

Rodinné sociálne pracovníčky a pracovníci by mali byť základným funkčným prvkom 

systému podpory rodiny. Zmyslom ich práce by malo byť doprevádzanie rodiny, respektíve jej 

členov a členiek, situáciami súvisiacimi s etapami života a vývoja rodiny. V súčasnosti sú rodinní 

sociálni pracovníci pracovníkmi prevažne štátnej správy. Mali by byť kvalifikovaní 

a supervidovaní profesionáli, ktorí majú prehľad a poznatky o všetkých dostupných službách 

všetkých úrovní podpory rodiny a ich úlohou je rodine a deťom tieto služby ponúknuť 

a sprostredkovať s cieľom obnovenia funkčnosti rodinného systému. 

 

Príklad dobrej praxe - rodinní asistenti 

Úlohou rodinných asistentov (Inovatívny model..., 2013) je poskytovať pomoc pri riešení 

krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v partnerských vzťahoch a 

rodinných vzťahoch a širšom sociálno-pracovnom prostredí prostredníctvom poradenských 

postupov vrátane preventívnej a resocializačnej práce s jednotlivcom alebo skupinou. Ako 

vyplýva z popisu pracovnej činnosti v predmetnom dokumente, rodinní asistenti:  

 vykonávajú sociálnu prácu s rodinou primárne v prirodzenom rodinnom prostredí, príp. 

podľa legislatívneho ustanovenia (Zákon č. 305/2005 Z.z.);  

 zisťujú, spracovávajú a vyhodnocujú informácie o životnej situácii dieťaťa; 

 poskytujú sociálne poradenstvo rodinám;  

                                                           
4 Napr. Zakouřilová 2014. 
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 vykonávajú šetrenie v rodinnom prostredí dieťaťa;  

 posudzujú životnú situáciu dieťaťa a jeho rodiny;  

 organizujú prípadové konferencie;  

 volia opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately; 

 vypracovávajú: plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodičmi alebo osobou, ktorá sa 

osobne stará o dieťa; plán výchovného opatrenia; plán sociálnej práce s rodinou 

dieťaťa, ktoré bolo umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu v koordinácii s 

participujúcimi subjektmi na riešení situácie dieťaťa a jeho rodiny; 

 plnia úlohy vyplývajúce orgánu sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately z plánu 

sociálnej práce alebo z plánu   výchovného opatrenia; 

 vyhodnocujú plán sociálnej práce alebo plán výchovného opatrenia, 

 vedú spisovú dokumentáciu dieťaťa, 

 spracovávajú úradné záznamy a správy, 

 identifikujú vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v 

rómskych komunitách, 

 zaznamenávajú činnosti súvisiace s intervenciou zamestnanca v jednotlivých prípadoch 

v denníku, 

 zaznamenávajú činnosti v informačných systémoch orgánu sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately, 

 plnia úlohy vyplývajúce z pokynov nadriadeného. 

 

ZHRNUTIE 

Rodinu ako klienta sociálnej práce môžeme vnímať v dvoch rovinách: rodina ako 

prostredie klienta – jednotlivca, a situácia, keď sa celá rodina stáva klientom sociálnej práce. 

Z dôvodov výberu efektívnej intervencie je podstatné porozumieť východiskovej situácii 

v rodine. Sociálna práca s rodinou je náročnou oblasťou pomoci, sociálna pracovníčka, pracovník 

často krát vystupujú v pozícii koordinátora alebo koordinátorky, ktorých úlohou je zostaviť 

a koordinovať pomáhajúci tím. K tomu potrebujú široký diapazón vedomostí, schopností 

a zručností. Taktiež využívať rôzne prístupy k posúdeniu situácie rodiny, vedieť na ktoré oblasti 

a špecifiká životnej situácie klásť dôraz. Úlohou sociálnej pracovníčky a pracovníka je využívať 

teoretické poznatky tak, aby s ich pomocou dokázali rozpoznať a meniť tieto faktory, 

naplánovať pomoc, ktorú rodina pri optimalizovaní rodinného fungovania potrebuje a túto 

pomoc poskytnúť alebo sprostredkovať.   

V súčasnosti sa rozbieha činnosť rodinných asistentov, ktorí pracujú s rodinou v jej 

prirodzenom prostredí s cieľom optimalizovať rodinné fungovanie. 

 

      OTÁZKY A NÁMETY NA DISKUSIU 

1. Aké roviny vnímania rodiny ako klienta poznáme? Vysvetlite na príklade. 

2. Aké vzdelanie by mal mať rodinný sociálny pracovník a pracovníčka? Aké 

doplňujúce výcviky a kurzy by ste odporučili? 

3. Diskutujte o tom, ktoré kompetencie, schopnosti a zručnosti sú kľúčové pre prácu 

s ohrozenou rodinou s deťmi. 
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