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Úvod 

 

Do rúk sa vám dostáva zborník prác z 13. ročníka celoslovenského kola súťaže Študentská 

vedecká odborná činnosť (ŠVOČ), ktoré sa konalo 26.4.2016 v priestoroch Katedry sociálnej 

práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Celoslovenské kolo ŠVOČ 

bolo organizované aj pri príležitosti 25. výročia založenia Katedry sociálnej práce PdF UK 

v Bratislave a zároveň aj pri príležitosti 70. výročia založenia Pedagogickej fakulty UK 

v Bratislave. Celoslovenské kolo ŠVOČ v odbore sociálna práca svojim príhovorom 

slávnostne otvoril garant štúdia a zakladateľ Katedry sociálnej práce PdF UK v Bratislave 

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.  

Súťažilo sa v odbore sociálna práca v dvoch sekciách – Sekcia pre študentov a študentky 

bakalárskeho stupňa štúdia (Kategória A) a Sekcia pre študentov a študentky magisterského 

stupňa štúdia (Kategória B). Súťaž sa konala za účasti všetkých prezentujúcich študentov a 

študentiek pred odbornou komisiou, ktorá bola zložená z radov pedagógov a pedagogičiek 

pôsobiacich na slovenských univerzitách a vysokých školách vzdelávajúcich budúce sociálne 

pracovníčky a sociálnych pracovníkov. Tohtoročného celoslovenského kola ŠVOČ sa 

zúčastnilo 21 študentov a študentiek z rôznych slovenských univerzít a vysokých škôl, kde je 

možné v súčasnosti sociálnu prácu študovať. Je možné konštatovať, že nielen vysokou 

účasťou, ale aj vďaka samotným súťažiacim prácam na 13. ročníku ŠVOČ bolo celoslovenské 

kolo v odbore na vysokej úrovni. Súťažiace práce z oboch sekcií budú uverejnené 

v recenzovanom elektronickom zborníku. 

Na vyhlásení výsledkov celoslovenského kola ŠVOČ sa zúčastnila celosvetovo uznávaná 

kapacita v odbore sociálna práca pán profesor Malcolm Payne z Veľkej Británie, ktorý 

všetkým oceneným a zúčastneným v oboch sekciách odovzdal diplomy a rôzne dary. Spolu 

s pánom profesorom odovzdávali ceny a diplomy aj predsedníčky oboch sekcií: prof. PhDr. 

Mgr. Jana Levická, PhD. (za bc. sekciu) a doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD. (za mgr. sekciu). 

Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku odovzdávala jej predsedníčka 

prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.  

 

 

 

 

 

 



V sekcii A (Bc.) boli udelené nasledovné tri miesta:  

1.miesto 

Patrícia Směřičková (FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave) s témou: Manželstvo z pohľadu 

seniorov (Školiteľka: Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD.) 
 

2.miesto  

Brigita Hlačinová (PdF Univerzity Komenského v Bratislave) s témou: Supervízia sociálnych 

pracovníkov pracujúcich s užívateľmi drog (Školiteľ: doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.) 
 

3.miesto  

Michaela Dobošová (FF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) s témou: Náhradná 

starostlivosť (Školiteľ: doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.) 

 

V sekcii B (Mgr.) boli udelené nasledovné tri miesta: 

1.miesto 

Bc. Romana Michalová (FF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) s témou: Self-care 

v pomáhajúcich profesiách (Školiteľka: Mgr. Magdaléna Halachová, PhD.)  
 

2.miesto 

Bc. Veronika Fábryová (FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave) s témou: Špecifiká rizikovej 

spoločnosti v kontexte pocitu ohrozenia na Slovensku (Školiteľ: Mgr. Peter Patyi, PhD.)  
 

3.miesto  

Bc. Veronika Ružbarská (FF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) s témou: Závislosť 

od internetu ako sociálna dysfunkčnosť v adolescencii (Školiteľ: Mgr. Vladimír Lichner, 

PhD.) 

 

Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku v bakalárskej sekcii získal:  

Erik Šatara (FSVaZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre) s témou: Medzigeneračné 

vzťahy ako predmet záujmu sociálnej práce (Školiteľka: doc. PhDr. Martina Hrozenská, 

PhD.)  

 

Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku v magisterskej sekcii 

získala:  

Bc. Hana Gelenekyová (PdF Univerzity Komenského v Bratislave) s témou: Zdravotne 

znevýhodnený človek ako objekt citovej manipulácie verejnosti prostredníctvom verejných 

médií (Školiteľ: doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.) 

 

editori 

 

 



 

 

 

Abstrakt v štátnom jazyku 

 

Táto práca sa zameriava na poznatky v oblasti náhradnej starostlivosti 

a  sociálnoprávnej ochrany detí. Venuje pozornosť formám náhradnej starostlivosti, 

obzvlášť ústavnej starostlivosti. Zaoberá sa príčinami vyňatia dieťaťa z biologickej rodiny 

a poukazuje na možnosti pomoci sociálnymi pracovníkmi dieťaťu pri zabezpečení jeho 

zdravého vývinu.  

V empirickej časti práce zisťuje postoj sociálnych pracovníkov a študentov sociálnej 

práce k náhradnej starostlivosti a k možnostiam sociálnoprávnej ochrany pri predchádzaní 

náhradnej starostlivosti. 

 

Kľúčové slová: Náhradná starostlivosť. Dieťa. Ústavná starostlivosť. Sociálny pracovník. 

Sociálnoprávna ochrana detí.  

 

 

 

Abstrakt v cudzom jazyku 

 

The thesis focuses on the findings in the field of substitute care and socio-legal 

protection of children. It turns the attention to forms of substitute care, especially of the 

institutional care. It deals with the causes of taking the child away from the biological 

family and points to the possibilities of helping the child by social workers when ensuring 

their healthy development.  

In the empirical part, the thesis looks into the attitude of social workers and students 

of social work to substitute care and possibilities of socio-legal protection when preceding 

substitute care. 

 

Keys words: Substitute care. Children. Institucional care. Social Worker. Child protection.  
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Náhradná starostlivosť
       Dobošová Michaela 



 

 

Úvod 

V živote každého človeka má  veľmi významné postavenie rodina. Je určitým 

základom, ktorý v živote poskytuje človeku ochranu, bezpečie a istotu v 

jeho každodennom živote. Dieťaťu by mala byť prostredníctvom pôsobenia členov rodiny 

poskytovaná možnosť zdravého vývinu, ako fyzického, tak aj psychického. Bohužiaľ, nie 

každé dieťa má takú možnosť. V živote mnohých rodín nastávajú situácie, v dôsledku 

ktorých sa dieťa ocitá v ohrození. Či už ide o nedostatočnú starostlivosť rodičov, týranie 

členom, alebo členmi rodiny, alebo iné, život ohrozujúce situácie, je jasné, že v takom 

prostredí dieťa vyrastať nemôže. Aj preto je na Slovensku sieť inštitúcií, ktoré pôsobia 

v oblasti pomoci dieťaťu v ohrození. Medzi tieto inštitúcie možno nepochybne zaradiť 

rôzne neziskové organizácie, úrad práce sociálnych vecí a rodiny, najmä úsek 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a mnohé ďalšie inštitúcie. Uvedomenie 

si toho, aká je dôležitá starostlivosť o dieťaťa bolo motívom môjho výberu tejto témy.  

Cieľom práce je rozpracovať problematiku náhradnej starostlivosti, stručne 

predstaviť jednotlivé formy náhradnej starostlivosti a upriamiť pozornosť najmä na 

ústavnú starostlivosť. Prostredníctvom empirickej časti zistiť postoje sociálnych 

pracovníkov a študentov sociálnej práce k  náhradnej starostlivosti, k príčinám vyňatia 

dieťaťa z jeho biologickej rodiny, k možnostiam sociálnoprávnej ochrany detí pri 

predchádzaní NS a preferencie foriem ústavnej starostlivosti. Keďže sa v práci odvolávame 

na časopisy a odbornú literatúru, ktorá je uvedená v zozname literatúry, využívame priamu 

metódu s využitím sekundárnych údajov.  

Práca obsahuje teoretickú, empirickú a aplikačnú časť. Teoretická časť pozostáva 

z troch kapitol. Prvú kapitolu venujeme náhradnej starostlivosti, jej formám a príčinám, 

vedúcich k vyňatiu dieťaťa z jeho biologickej rodiny. V druhej kapitole sa zameriavame na 

ústavnú starostlivosť, a to najmä na starostlivosť v detskom domove a v profesionálnej 

rodine. V tretej kapitole sme zamerali pozornosť na prácu sociálnych pracovníkov. Na 

prácu, ktorou dokážu pomôcť rodine dostať sa z ťaživej situácie, v ktorej sa nachádza, či 

na prácu, ktorou pomáhajú dieťaťu zabezpečiť jeho zdravý vývin mimo svojej biologickej 

rodiny.  

V empirickej časti práce sa zameriavame na zistenie postoja sociálnych pracovníkov 

a študentov sociálnej práce k náhradnej starostlivosti a k možnostiam sociálnoprávnej 

ochrany pri predchádzaní náhradnej starostlivosti.  
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1 Náhradná starostlivosť 

Rodina je najprirodzenejšie emočné prostredie dieťaťa. V tomto prostredí sa učí 

emócie prijímať, a tiež dávať. Dobré fungovanie rodiny predstavuje pre dieťa pocit istoty, 

bezpečia. Predstavuje pre neho pevnosť plnú pozitívnych citov a vzájomných vzťahov.  Ak 

sa však táto pevnosť naštrbí a začne sa pomaly potápať, rozpadá sa tak rodinný systém, 

v ktorom sa dieťa začína cítiť ohrozene. V prípadoch, kde nie je možné zachrániť 

perspektívne fungovanie rodinného systému, je nutné pristúpiť k ráznemu kroku, a to 

k vyňatiu dieťaťa z jeho rodiny a umiestniť ho do náhradnej starostlivosti. 

Náhradná starostlivosť je starostlivosť, ktorou sa pomáha zabezpečiť výchova detí 

mimo biologickej rodiny, či už úplnej alebo neúplnej, kde biologickí rodičia nemôžu, 

nechcú alebo sa nevedia postarať o svoje deti z objektívnych alebo subjektívnych príčin 

(Mikloško 2009). 

Podľa zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine sa náhradnou starostlivosťou rozumie viacero 

osobitne usporiadaných, vzájomne sa podmieňujúcich a na seba nadväzujúcich dočasných 

opatrení, ktoré sú náhradou osobnej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, v prípadoch ak 

ju rodičia nevedia alebo nechcú zabezpečiť. Zákon o rodine upravuje základný 

hmotnoprávny rámec náhradnej starostlivosti o maloletú osobu. (§ 44 ods. 1) 

O tom, či dieťa bude vyňaté zo svojej rodiny a umiestnené do náhradnej starostlivosti 

rozhoduje výlučne súd (Roháč, Bujňák 2008).  

Vstupom do náhradnej starostlivosti sa pre dieťa začína iný život. Nariadenie 

náhradnej starostlivosti môže trvať niekoľko dní, týždňov, mesiacov, rokov, do doby, kedy 

dosiahne dieťa plnoletosť, alebo do doby, kedy dieťa ukončí štúdium na vysokej škole, 

resp. do 25. roku veku. (Council of Europe 2009) 

 

 1.1  Formy náhradnej starostlivosti  

V Slovenskej legislatíve rozlišujeme štyri základné formy náhradnej starostlivosti, 

a to:  

 náhradnú osobnú starostlivosť, 

 pestúnsku starostlivosť, 

 opatrovníctvo, 

 ústavnú starostlivosť. (Kassanová  2008) 

Medzi jednotlivými formami náhradnej starostlivosti sú určité rozdiely, ktoré 

spočívajú v rozsahu vzájomných práv a povinností, a v spôsobe spoločenskej kontroly 
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výkonu náhradnej starostlivosti zo strany občana, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do 

náhradnej starostlivosti. Cieľom uvedených foriem náhradnej starostlivosti je zabezpečiť 

čo najoptimálnejšie podmienky pre zdravý rozvoj dieťaťa. (Levická 2004) 

1.1.1 Náhradná osobná starostlivosť 

Náhradná osobná starostlivosť je upravená zákonom č. 36/2005 Z.z. v znení 

neskorších predpisov v §45-47, pričom ňou rozumieme zverenie maloletého dieťaťa do 

osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča. Podľa zákona o rodine ide o fyzickú 

osobu, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, má trvalý pobyt na území 

Slovenskej republiky, spĺňa osobnostné, zdravotné a morálne predpoklady. Ako fyzická 

osoba, tak aj osoby žijúce s ňou v spoločnej domácnosti musia zaručiť, že budú osobnú 

starostlivosť vykonávať výlučne v záujme maloletého dieťaťa. Súd pri zverovaní 

maloletého dieťaťa uprednostňuje najmä príbuzných maloletého, ak spĺňajú stanovené 

predpoklady. V prípade, že sa maloleté dieťa má zveriť do starostlivosti príbuzných, ako je 

prarodič, súrodenec maloletého alebo súrodenec rodiča maloletého, nie je potrebné aby 

príbuzný, ktorému sa dieťa zveruje, mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak 

má trvalý pobyt alebo iný obdobný pobyt na území členského štátu Európskej únie. (§ 45 

ods. 1-2) 

1.1.2 Pestúnska starostlivosť 

Pestúnska starostlivosť je upravená v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení 

neskorších predpisov. Vzniká prostredníctvom rozhodnutia súdu na návrh manželov alebo 

jednotlivca. Podľa zákona o rodine sa pestúnom môže stať osoba, ktorá má spôsobilosť na 

právne úkony v plnom rozsahu, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, má 

predpoklady zdravotné, osobnostné a morálne, a ktorá spolu s osobami, ktoré s ňou žijú 

v spoločnej domácnosti  zaručujú vykonávanie pestúnskej starostlivosti v záujme dieťaťa. 

Osoba, ktorá nezabezpečuje osobnú starostlivosť o svoje maloleté dieťa z dôvodu, že jej 

bolo zo starostlivosti odňaté rozhodnutím súdu, nemožno zveriť maloleté dieťa do 

pestúnskej starostlivosti na čas trvania odňatia dieťaťa.  (§48 ods.2) 

Pestúni nie sú zákonnými zástupcami zvereného maloletého dieťaťa, majú však 

zabezpečovať výchovu maloletého, zastupovať ho a spravovať jeho záležitosti, tak ako 

jeho rodičia. Biologickí rodičia majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, majú 

obmedzené právo výchovy, ostatné práva a povinnosti im ostávajú, pričom rozsah práv 

a povinností stanovuje súd. (Kassanová 2008) 
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1.1.3 Opatrovníctvo 

V prípadoch kedy ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov 

maloletého dieťaťa a jeho rodičmi, súd určí maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho 

bude zastupovať pri právnych úkonoch (Náhradná starostlivosť, www.upsvar.sk). 

Opatrovníctvo je upravené zákonom č. 36/2005 Z.z o rodine v znení neskorších 

predpisov v §60-61. Podľa tohto zákona je opatrovník povinný svoju funkciu vykonávať 

v záujme maloletého dieťaťa. (§61 ods.1) 

Súd nemusí určiť za opatrovníka len sociálneho pracovníka na úseku sociálno-

právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ale môže za opatrovníka určiť aj obec. Po určení 

subjektu, vykonávajúceho opatrovníctvo súd pristupuje k stanoveniu rozsahu práv 

a povinností opatrovníka tak, aby došlo k splneniu účelu, na ktorý bol ustanovený 

opatrovník, a tak, aby bol dostatočne chránený záujem maloletého dieťaťa. (Roháč, Bujňák 

2008) 

1.1.4 Ústavná starostlivosť 

Keď zlyhajú všetky dostupné možnosti osobnej náhradnej starostlivosti, je 

nevyhnutné aby dieťa malo zabezpečenú náležitú starostlivosť, ktorou je ako posledná 

z radu foriem náhradnej starostlivosti ústavná starostlivosť.  

Ústavnú starostlivosť upravuje zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších 

predpisov. Podľa zákona o rodine môže súd nariadiť ústavnú starostlivosť iba vtedy, keď je 

výchova maloletého dieťaťa vážne ohrozená alebo vážne narušená, pričom  za vážne 

ohrozenie alebo vážne narušenie výchovy o maloleté dieťa zákon nepovažuje nedostatočné 

bytové pomery, či majetkové pomery biologických rodičov maloletého dieťaťa. Ústavnú 

starostlivosť možno nariadiť i v prípade, ak nariadené výchovné opatrenia neviedli 

k náprave maloletého, ak rodičia dieťaťa nežijú alebo im v starostlivosti o dieťa bráni 

závažná prekážka, alebo ak je dieťa osvojiteľné, a však nie je ho možné zveriť do 

starostlivosti jeho osvojiteľov. Do ústavnej starostlivosti sú umiestnené deti najmä až 

vtedy, ak ich nie je možné zveriť do inej formy náhradnej starostlivosti. (§54 ods.2 - 3) 

 

1.2  Príčiny vyňatia detí z rodiny  

Najprirodzenejšou sociálnou skupinou, schopnou vo vzájomnej spolupráci 

a solidarite zaručovať starostlivosť o svojich členov a ich potreby, je rodina (Hudecová, 

Brozmanová Gregorová a kol. 2009). 
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Každé dieťa potrebuje mať rodinu, kde má svojich najbližších, mamu, otca, 

súrodencov, starých rodičov a pod.. Pre každého je domov, rodina, blízki, určitou istotou, 

hodnotou a dôležitou spomienkou. Rodina, v ktorej dieťa vyrastá, poskytuje určité korene. 

Je to koruna stromu, v ktorej sa dieťa vyvíja. Bez rodiny je každý jednotlivec neúplný, 

osamelý a neistý. (Matej In Kassanová 2008) 

To, že je dieťa vyňaté zo svojej rodiny má určité dôvody. Častým dôvodom je zlá, 

nevhodná starostlivosť rodičov o svoje dieťa. Škoviera (In Mikloško 2009) hovorí o troch 

kategóriách takýchto rodičov. Sú to najmä: 

 tí, ktorí sa nevedia alebo sa nedokážu patrične starať o dieťa – tu ide o maloleté 

matky, osobnostne nezrelých rodičov, rodičov mentálne postihnutých, rodičov, 

ktorých starostlivosť o dieťa je nedostatočná, rodičov s psychopatickou 

osobnostnou štruktúrou, 

 tí, ktorí sa o dieťa nechcú starať – ide hlavne o rodičov, ktorí odmietajú 

starostlivosť o dieťa, dávajú ho starým rodičom, inému príbuznému alebo tiež do 

platenej starostlivosti inej, cudzej osoby, prípadne sú títo rodičia s dieťaťom, ale 

nevenujú sa mu a nechajú ho starať sa samé o seba, 

 tí, ktorí sa o dieťa nemôžu starať – tu ide o rodičov, ktorí sú vo výkone trestu 

odňatia slobody, rodičov, ktorí sú pracovne vyťažení, a nie sú schopní zabezpečiť 

dieťaťu primeranú starostlivosť.  

Ďalšími dôvodmi pre vyňatie dieťaťa z biologickej rodiny a umiestnené do náhradnej 

starostlivosti môžu byť nízka morálna a intelektuálna úroveň rodičov, nespôsobilosť 

rodičov na právne úkony, zdravotná nespôsobilosť rodičov, zrieknutie sa dieťaťa, smrť 

oboch rodičov, alkoholizmus (Bajtoš, Honzíková, Orosová 2008). 

Následky zlého zaobchádzania rodičov s deťmi sú  dlhodobé a ničivé. Opakované 

agresívne správanie rodičov vedie ku vzniku post- traumatickému stresovému syndrómu. 

Zážitok z útoku sa dieťaťu opätovne objavuje vo forme denných „flashbackov“ a nočných 

môr. Nálada dieťaťa je natrvalo zmenená, dieťa môže byť apatické, môže trpieť zníženým 

sebavedomím, úzkosťami, depresiami, poruchami príjmu potravy. (Matoušek 2005) 

2 Ústavná starostlivosť 

Ústavná starostlivosť je forma náhradnej starostlivosti, ktorá zabezpečuje dieťaťu 

jeho práva (Kassanová 2008). Nezabezpečuje mu však potreby v psychickej oblasti 

rozvoja. Aj preto je vnímaná ako posledná možnosť pre dieťa, ktorému je nevyhnutné 

pomôcť v živote, v uplatňovaní jeho práv a aspoň z časti pri naplňovaní jeho potrieb. 
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Pobyt dieťaťa v ústavnej starostlivosti by mal z uvedených dôvodov trvať len 

nevyhnutne potrebný čas. Zbytočný pobyt dieťaťa v ústavnom zariadení nepôsobí 

priaznivo na jeho vývoj a najmä na jeho citový vývin. Ústavná starostlivosť je poskytovaná 

dieťaťu v týchto formách: 

 detský domov, 

 profesionálna rodina, 

 špeciálne výchovné zariadenia ako krízové stredisko, resocializačné stredisko, 

reedukačné detské domovy a reedukačné domovy pre mládež. (Mikloško 2009) 

 

2.1  Detský domov  

„Detský domov môžeme charakterizovať ako prostredie utvorené a usporiadané 

s cieľom vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného 

opatrenia a o uložení výchovného opatrenia, pričom dočasne nahrádza dieťaťu jeho 

prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie“ (Hudecová, Belková 

2008). 

Do detských domov sú umiestňované deti, ktoré: 

 si vyžadujú zvýšenú starostlivosť v dôsledku porúch správania zistených na 

základe odbornej diagnostiky, 

 si vyžadujú zvýšenú starostlivosť  v dôsledku výsledkov odbornej 

diagnostiky, kde bolo zistené, že dieťa je drogovo alebo inak závislé, 

 boli odňaté biologickým rodičom na prechodný čas, ktorý je potrebný na 

úpravu pomerov v rodine, 

 boli týrané, pohlavne zneužívané alebo bol na ňom spáchaný trestný čin, 

ktorý mohol ohroziť alebo ohrozil jeho psychický, fyzický a sociálny vývin, 

 potrebujú zvýšenú starostlivosť, ktorá vyplýva z odbornej diagnostiky, a to 

v dôsledku toho, že sa jedná o dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím. 

(Oláh, Roháč 2008) 

Úlohou detského domova je poskytnúť dieťaťu stabilné prostredie, ktoré je schopné 

nahradiť funkcie rodiny na čas strávený v detskom domove, a vytvoriť primerané životné 

podmienky na rozvoj dieťaťa. Detský domov vedie deti k samoobslužným prácam, 

zabezpečuje pre nich relaxačnú a záujmovú činnosť. (Kassanová 2008) 
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„Napriek tomu, že vychovávatelia v detskom domove sa snažia o čo najlepšie 

poskytnutie starostlivosti, deti, ktoré sú vychovávané v ústavoch trpia nedostatkom citovej 

výchovy“ (Bajtoš, Honzíková, Orosová 2008). 

Výchova detí v detskom domove má i iné nevýhody, ktoré spočívajú: 

 v anonymite prostredia, 

 v tom, že dieťa je vychovávané vo veľkom kolektíve, 

 v absencii lásky, dôvery , 

 v neosobných vzťahoch ku vychovávateľom, 

 v šikanovaní, vydieraní, 

 a iné. (Kassanová 2008) 

Deti, ktoré žijú v kolektívnych zariadeniach ako je detský domov nemajú dostatok 

príležitostí pre rozvoj osobnej zodpovednosti a iniciatívy, nemajú možnosť kopírovať, učiť 

sa na modeloch v rodine, sú nesamostatné, a to najmä v dôsledku toho, že čas, ktorý majú 

pre svoju osobnú potrebu majú značne organizovaný (Koluchová In Papšo 2008). 

Baker (2007, s. 118) upozorňuje na ďalší problém výchovy detí, a to výchovu 

štátom: „Detské domovy fungujú ako dopravné pásy. Chránia deti pred krízovými 

situáciami, sú čistučké, nakŕmené, sú v teple a samozrejme, telesne sú zdravšie než by boli 

tam, odkiaľ prišli. Keď však dosiahnu vek 18 alebo 19 rokov, systém ich vyhodí, ako 

dopravný pás vyhadzuje produkt na konci linky. Mladí dospelí ľudia odchádzajú 

z inštitúcie a nemajú kam ísť. Po toľkých rokoch štátnej výchovy nemajú emocionálne ani 

mentálne schopnosti postarať sa o seba.“  

 

2.2  Profesionálna rodina 

Problémy týkajúce sa ústavnej starostlivosti poskytovanej v detských domovoch 

podnietili realizátorov v oblasti náhradnej starostlivosti k tomu, že je nevyhnutné pri tejto 

forme starostlivosti o deti zabezpečiť takú starostlivosť, ktorá by sa čo najviac približovala 

k skutočnému prirodzenému rodinnému prostrediu. K prostrediu, v ktorom by mohlo dieťa 

rozvíjať i svoju emocionálnu stránku, a kde by malo možnosť rozvíjať svoju osobnosť  

i prostredníctvom odpozorovania rodičovských vzorov. Tak v roku 1996 vznikla nová 

forma náhradnej starostlivosti, a to profesionálne náhradné rodičovstvo. 

Prvý krát bolo profesionálne rodičovstvo na Slovensku zakotvené v r. 1993 v zákone 

č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach. V súčasnosti je profesionálna náhradná 
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výchova upravená v zákone č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele. (Mikloško 2009) 

Základnými charakteristikami profesionálnej rodiny na Slovensku sú nasledujúce 

skutočnosti: 

 v tejto forme náhradnej rodiny nejde o rodinnoprávny vzťah dieťaťa a rodiča, 

ale o pracovnoprávny vzťah medzi detským domovom a profesionálnym 

rodičom, to znamená, že profesionálny rodič je riadnym zamestnancom 

detského domova, 

 to, od čoho závisí, koľko detí bude zverených do profesionálnej rodiny záleží 

od toho, či sa jedná o jedného profesionálneho rodiča, alebo sa jedná 

o manželský pár, 

 cieľom profesionálnej rodiny nie je vybudovať vzťah medzi profesionálnym 

rodičom a dieťaťom, ale pripraviť dieťa na návrat do jeho biologickej rodiny, 

 na to, aby bolo dieťa umiestnené do profesionálnej rodiny nie je potrebné 

súdne rozhodnutie o jeho umiestnení, pretože dieťa je stále v ústavnej 

starostlivosti. (Búšová 2013) 

Do profesionálnej rodiny sú umiestnené najmä deti, ktoré nemôžu byť z rôznych 

dôvodov umiestnené do pestúnskej starostlivosti alebo si ich nie je možné osvojiť (Levická 

2004). 

Podľa zákona č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov  sú do profesionálnej 

rodiny zaradované deti, ktoré: 

 boli odňaté zo starostlivosti rodičov na prechodný čas, ktorý je potrebný na 

úpravu rodinných alebo bytových pomerov, 

 vyžadujú liečebno-výchovnú starostlivosť alebo sú ťažko zdravotne 

postihnuté, 

 vyžadujú zvýšenú starostlivosť z dôvodu porúch správania, drogovej 

závislosti, týrania, pohlavného zneužívania alebo v dôsledku toho, že bol na 

nich spáchaný trestný čin ohrozujúci ich priaznivý vývin. (Búšová 2013) 

Napriek tomu, že profesionálne rodičovstvo je pre dieťa priaznivejšou formou 

náhradnej starostlivosti, aj tu sa nachádzajú určité nevýhody.  

Zásadným problémom koncepcie profesionálneho rodičovstva je to, že síce ide 

o výchovu v rodine, a však stále sa jedná o ústavnú starostlivosť. Podľa Sobotkovej (In 
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Búšová 2013) sa neberú do úvahy výsledky psychologických výskumov. Jedná sa 

o výskumy zamerané na uspokojovanie psychologických potrieb dieťaťa z hľadiska 

rodinnej a ústavnej starostlivosti. Podľa týchto výskumov je možné uspokojenie 

nevyhnutných psychologických potrieb dieťaťa zabezpečiť len vývinom v rodine, ktorá má 

dlhodobú perspektívu a spoločnú budúcnosť, ktorá poskytuje dieťaťu určitú istotu, určitú 

emocionálnu stabilitu v oblasti rodinných vzťahov.  

Každé dieťa potrebuje pre zdravý vývin tzv. „bezpečnú základňu“, v ktorej počas 

svojho života nie len nachádza, ale aj cíti oporu. Základňu, v ktorej má možnosť nadviazať 

so vzťahovou osobou vzťahovú väzbu.  A hoci prvotnou vzťahovou osobou je samotná 

matka dieťaťa, túto základňu, tvoriacu bezpečie pre dieťa má tvoriť i jeho biologický otec 

a súrodenci, resp. jeho úplná biologická rodina, teda rodina, do ktorej sa narodil. (Hašto 

2005) 

3 Sociálna práca v oblasti náhradnej starostlivosti 

V živote rodiny nastáva množstvo situácii, kedy dochádza ku konfliktom medzi jej 

členmi, či k problémom, ktoré je potrebné riešiť. Jednotlivé problémy je však nevyhnutné 

riešiť už od ich počiatku. Z toho dôvodu je nutné zamýšľať sa nie len nad tým, ako riešiť 

situáciu detí, ktoré sa ocitli mimo svojej rodiny, ale je potrebné zamerať sa na to, akým 

spôsobom tomuto problému predísť.  

V prípadoch, kedy rodina prestala byť pre maloleté dieťa bezpečnou, a to najmä 

vtedy, ak je rodina dlhodobo v takej životnej situácii, je nevyhnutné zasiahnuť. Hlavnou 

podstatou je, aby čas kedy dieťa nie je v starostlivosti svojich rodičov bol plne využitý na 

prácu s rodinou. Najlepšou formou pomoci dieťaťu, je pomoc jeho rodine. Iba vtedy sa 

môže vrátiť dieťa do rodiny, keď je rodina schopná sa postarať o všetkých svojich členov. 

(Marcinová In Hudečková, Bryndzák 2010) 

Rodina, ktorá sa nachádza v ťažkostiach má možnosť požiadať o pomoc, ktorá by 

mala byť poskytovaná jednak komplexne a jednak včas. Nastávajú však aj prípady, kedy 

rodina sama si neuvedomuje problém, alebo kedy rodina si síce daný problém uvedomuje, 

no z nejakých dôvodov ho nechce riešiť. Tu by mala fungovať určitá sieť, ktorú tvoria 

známy, priatelia, susedia, škola, predškolské zariadenia, či v konečnom dôsledku polícia 

a orgány verejnej správy. Po upovedomení o problémoch v konkrétnej rodine sa sociálni 

pracovníci snažia prostredníctvom súboru opatrení o prešetrenie stavu danej rodiny.  
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Súbor opatrení sociálnoprávnej ochrany, sociálnych služieb a ďalších opatrení, či 

programov, ktoré pomáhajú pri predchádzaní umiestnenia dieťaťa do náhradnej 

starostlivosti predstavuje sanácia rodiny. Jej cieľom je vyhnúť sa, zmierniť alebo odstrániť 

možné príčiny ohrozovania dieťaťa a poskytnúť rodičom, a tiež dieťaťu potrebnú pomoc 

pre zachovanie rodiny. (Bechyňová In Hudečková, Bryndzák 2010) 

Sanácia rodiny je pre sociálnych pracovníkov ústrednou povinnosťou, a to najmä 

v prípadoch, kedy je možné predísť umiestneniu dieťaťa do náhradnej starostlivosti. A to aj 

napriek vedomia, že v rodine došlo k vážnemu ublíženiu dieťaťu, samozrejme, za 

podmienky zváženia miery rizika voči dieťaťu, resp. za podmienky, že rodinné prostredie, 

ktoré je pod dohľadom sociálneho pracovníka, ohrozuje dieťa menej, než jeho samotné 

odlúčenie od rodiny. (Levická 2006) 

 

 

3.1  Sociálne poradenstvo v náhradnej starostlivosti 

Pre dieťa predstavuje umiestnenie do niektorého typu náhradnej starostlivosti 

zásadný zásah do jeho vývoja a kvality života. Preto by sa malo k tomuto kroku prikročiť 

až v prípade, že všetky opatrenia sociálnych pracovníkov a iných odborníkov zlyhali.  

Sociálne poradenstvo poskytované v oblasti predchádzania umiestňovania detí do 

náhradnej starostlivosti je komplex aktivít, ktoré sú skôr krátkodobé, zamerané na podporu 

rodiny, na riešenie existujúcich ťažkostí, ktoré sú vnímané ako zaťažujúce a neriešiteľné. 

Predpokladom úspešnosti týchto činností je odbornosť sociálneho pracovníka. (Levická 

2003) 

Poradenstvo pre rodiny, ktoré zlyhávajú v niektorej, či v každej, z funkcií výchovy 

o dieťa je zamerané najmä na situácie, kedy dochádza ku absencii emócií a podpory 

v rodine, k negatívnym postojom rodičov k deťom alebo dochádza ku problémom, kedy 

rodičia majú neprimerané očakávania od svojich detí. Problémom môže byť tiež konfliktné 

určovanie hraníc pre správanie sa dieťaťa a neschopnosť rodičov dohodnúť sa na jednotnej 

výchove. Viacero z uvedených problémov patrí do kompetencií sociálnoprávnej ochrany 

detí a rodiny. (Gabura 2013) 
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3.2  Sociálnoprávna ochrana detí a rodiny  

Každé dieťa, nech je už umiestnené v ktorejkoľvek náhradnej starostlivosti má 

rovnaké práva ako deti, ktoré žijú so svojou pôvodnou, biologickou rodinou. Tieto práva sú 

chránené Organizáciou spojených národov. (Council of Europe 2009) 

Najvýznamnejšou právnou úpravou Slovenskej republiky v oblasti ochrany práv 

dieťaťa je Ústava Slovenskej republiky, ktorá je v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa. 

Zaručuje osobitnú ochranu dieťaťa a mladistvého, rovné postavenie detí bez ohľadu na to, 

či sa narodili v manželstve rodičov alebo mimo neho, bez ohľadu na pôvod, rasu 

a náboženské presvedčenie. Ďalej zaručuje právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. 

(Vlčková 2001) 

Sociálnoprávnu ochranu detí a rodiny upravuje prioritne zákon č. 305/2005 Z.z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, ako aj 

zákon č. 36/ 2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podmienky 

prijatia a realizácie niektorého z opatrení sociálnej prevencie, sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately. Cieľom zákona č. 305/2005 je zabezpečiť voľbu a uplatnenie opatrení 

potrebných na sanáciu rodinného prostredia, v ktorom dieťa vyrastá, a na odstránenie 

dôvodov, pre ktoré by dieťa muselo byť odobrané rodine, tak aby  v nej mohlo byť naďalej 

vychovávané. (Andruchová, Ľaľová 2009)  

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú vyššie 

územné celky, akreditovaný subjekt, obce a orgány štátnej správy, ako sú Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, orgány sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately, Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Na 

predchádzanie vzniku krízových situácii slúžia sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele zákonom dostupné opatrenia, medzi ktoré patria najmä: 

 poskytnutie pomoci dieťaťu a rodičom pri výchovných alebo iných 

problémoch rodiny, 

 poskytnutie pomoci rodičom, pri uplatnení nárokov dieťaťa, 

 sledovanie a hodnotenie negatívne pôsobiacich vplyvov na dieťa, či rodinu, 

 organizovanie a sprostredkovanie programov, tréningov a aktivít, ktoré sú 

zamerané na predchádzanie sociálnopatologických javov, podporu plnenia 

rodičovských práv a povinnosti, na vytváranie a upevnenie vzťahov medzi 

rodičmi a deťmi a medzi manželmi, 
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 sprostredkovanie rôznych kultúrnych a iných aktivít, ktorých cieľom je 

podporiť vhodné využitie voľného času. (Oláh, Roháč 2008) 

„Základným cieľom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je 

poskytnutie potrebnej pomoci rodinám tak, aby deti mohli vyrastať v starostlivosti svojich 

rodičov“ (Sociálnoprávna ochrana detí a sociálnej kurately, www.employment.gov.sk). 

Zistiť príčiny vzniku problémov v rodine je pre sociálneho pracovníka mnohokrát 

veľmi zložité. Pri tomto procese zakladá sociálny pracovník dieťaťu spisovú 

dokumentáciu, ktorá okrem stanoviska sociálneho pracovníka, kurátora obsahuje 

i stanovisko psychológa. Táto spisová dokumentácia podáva objektívny pohľad na situáciu 

v rodine a zdôvodňuje nevyhnutnosť návrhu na riešenie problémov v rodine, alebo 

v krajnom prípade i návrh na vyňatie dieťaťa z biologickej rodiny. (Mikloško 2009) 

 

4 Výskum 

V empirickej časti práce sme sa zamerali na náhradnú starostlivosť a možnosti 

sociálnoprávnej ochrany pri predchádzaní náhradnej starostlivosti. Sociálny pracovník ako 

poskytovateľ pomoci v oblasti náhradnej starostlivosti, či už samotným deťom alebo 

rodine, je základnou jednotkou (v súčinnosti s ďalšími odborníkmi, ako napr. psychológmi, 

pedagógmi, lekármi a i.), ktorá má možnosť zachrániť ak aj nie celú rodinu jej 

zachovaním, tak dieťa pred jeho negatívnym vývinom. Napriek tomu, že sociálni 

pracovníci po zistení problémov v rodine vykonávajú rôzne šetrenia a opatrenia pre to, aby 

dieťa vyrastalo v harmonickej rodine stáva sa, že všetky prostriedky, ktoré majú 

k dispozícii zlyhajú a dieťa putuje do niektorej z foriem náhradnej starostlivosti.  Preto 

považujeme za dôležité zistiť postoj sociálnych pracovníkov k  náhradnej starostlivosti 

a k príčinám vyňatia dieťaťa z jeho biologickej rodiny. Zároveň sme sa zamerali na postoje 

študentov sociálnej práce k náhradnej starostlivosti, ako i na ich preferencie foriem 

ústavnej starostlivosti. Zaujímal nás ich postoj k možnostiam SPO pri predchádzaní 

umiestnenia dieťaťa do náhradnej starostlivosti.  

 

4.1 Cieľ výskumu 

        Cieľom výskumu je na základe súčasného stavu skúmanej problematiky a jej analýzy 

zistiť, či sa potvrdia predpokladané skutočnosti. Preto sme sa vo výskume zamerali na 

postoje sociálnych pracovníkov, ako i na postoje študentov sociálnej práce k náhradnej 
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starostlivosti, k príčinám vyňatia dieťaťa z jeho biologickej rodiny, k možnostiam 

sociálnoprávnej ochrany detí pri predchádzaní NS a zároveň na zistenie preferencií foriem 

ústavnej starostlivosti. 

 

4.2 Výskumná otázka 

Na základe výskumného cieľa sme si stanovili nasledovné výskumné otázky: 

VO1: Zistiť postoj respondentov k náhradnej starostlivosti. 

VO2: Zistiť postoj respondentov k príčinám vyňatia dieťaťa z jeho biologickej rodiny.  

VO3: Zistiť akú formu ústavnej starostlivosti preferujú respondenti. 

VO4: Zistiť postoj respondentov k možnostiam SPO pri predchádzaní  umiestnenia dieťaťa 

do náhradnej starostlivosti. 

4.3 Hypotézy 

H1: Predpokladáme, že postoj sociálnych pracovníkov a študentov sociálnej práce k 

náhradnej starostlivosti bude rozdielny.  

H2: Predpokladáme, že postoj sociálnych pracovníkov a študentov sociálnej práce 

k príčinám vyňatia dieťaťa z jeho biologickej rodiny bude rozdielny.  

H3: Predpokladáme, že sociálni pracovníci a študenti sociálnej práce sa budú líšiť 

v preferenciách foriem ústavnej starostlivosti. 

H4: Predpokladáme, že postoj sociálnych pracovníkov a študentov sociálnej práce 

k možnostiam SPO pri predchádzaní náhradnej starostlivosti bude rozdielny.  

 

4.4 Metóda výskumu 

            Na získanie údajov od respondentov sme použili dotazníkovú metódu. Dotazník 

pozostával z 18-tich otvorených a uzavretých otázok. K jednotlivým otázkam boli 

predložené odpovede, z ktorých si respondenti mohli vybrať jednu z uvedených možností, 

resp. tú, ktorá  najviac zodpovedala ich odpovedi. Na to aby sme spracovali a vyhodnotili 

zozbierané údaje sme použili Microsoft Office Excel a výsledky sme uviedli i v grafickom 

zobrazení.  

 

4.5 Výskumná  vzorka 
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           Našu výskumnú vzorku tvorilo 50 respondentov, pričom sme zvolili nenáhodný 

a zámerný výber respondentov. Z celkového počtu 50-tich respondentov sa výskumu 

zúčastnilo 25  študentov sociálnej práce na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika filozofickej 

fakulty v odbore sociálna práca a 25 sociálnych pracovníkov, vykonávajúcich pracovnú 

činnosť v oblasti sociálnej práce. 

 

4.6 Vyhodnotenie výskumu 

Výskumu sa zúčastnilo 50 respondentov. Výskumnú vzorku tvorilo 25 študentov 

sociálnej práce a 25 sociálnych pracovníkov. Ich odpovede sme spracovali 

prostredníctvom Microsoft Office Excel, resp. tabuliek a grafov, ktoré uvedieme pri 

analýze odpovedí pre každú otázku z dotazníka. Pod každou znázornenou tabuľkou alebo 

grafom je uvedená analýza výsledkov, resp. odpovedí sociálnych pracovníkov a študentov 

sociálnej práce.  

Tab. 1:  Význam náhradnej starostlivosti. 

    

účinná forma 

pomoci 

dieťaťu 

nevyhnutný dôsledok 

zlyhania rodiny 
neviem iné 

Soc. 

pracovník 

odpovede 15 8 2 0 

% 60,0% 32,0% 8,0% 0,0% 

Študent 
odpovede 18 6 1 0 

% 72,0% 24,0% 4,0% 0,0% 

Spolu 
odpovede 33 14 3 0 

% 66,0% 28,0% 6,0% 0,0% 

V otázke č.1 sme sa pýtali respondentov aký význam má podľa nich náhradná 

starostlivosť. Ako možno vidieť v Tab. 1, náhradnú starostlivosť považuje za účinnú formu 

pomoci dieťaťu 60% sociálnych pracovníkov a 72% študentov sociálnej práce. Ako 

nevyhnutný dôsledok zlyhania rodiny považuje náhradnú starostlivosť 32%  sociálnych 

pracovníkov a 24% študentov sociálnej práce.  8% sociálnych pracovníkov a 4% študentov 

sociálnej práce sa nevedelo k danej otázke vyjadriť. Ani jeden respondent nevyužil 

možnosť odpovede „iné“, kde mohol doplniť vlastnú odpoveď.  

Tab. 2: Emócie vyvolávajúce predstava vyňatia dieťaťa z rodiny a jeho následného 

umiestnenia do NS. 

  príjemné nepríjemné neviem iné 

Soc. pracovník 
odpovede 0 17 1 7 

% 0,0% 68,0% 4,0% 28,0% 

študent 
odpovede 0 17 6 2 

% 0,0% 68,0% 24,0% 8,0% 

spolu odpovede 0 34 7 9 
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% 0,0% 68,0% 14,0% 18,0% 

Otázkou č. 2 sme zisťovali emocionálnu zložku postoja k náhradnej starostlivosti od 

respondentov. Z Tab. 2 vyplýva, že žiaden z respondentov nepociťuje pri predstave vyňatia 

dieťaťa z rodiny a jeho následného umiestnenia do NS príjemné emócie. 68% sociálnych 

pracovníkov a študentov sociálnej práce sa vyjadrilo, že v nich táto predstava vyvoláva 

nepríjemné emócie. 4% sociálnych pracovníkov a 24% študentov sociálnej práce sa 

k danej otázke nevedelo vyjadriť. 28% sociálnych pracovníkov označilo možnosť „iné“, 

kde uviedli svoje vlastné odpovede, ktoré zneli: „ak je vyňatie dieťaťa z biologickej rodiny 

uskutočnené v záujme maloletého dieťaťa, nemožno hovoriť o emóciách, pociťujem 

ľútosť, pociťujem zmiešané emócie, dieťa má vyrastať vo vlastnej rodine“. Možnosť „iné“ 

označilo aj 8% študentov sociálnej práce, ktorých voľná odpoveď znela: „záleží od 

situácie“.  

Tab. 3: Organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách 

zameraných na predchádzanie sociálnopatologickým javom.  

    áno nie neviem 

Soc. pracovník 
Odpovede 22 2 1 

% 88,0% 8,0% 4,0% 

študent 
Odpovede 22 2 1 

% 88,0% 8,0% 4,0% 

spolu 
Odpovede 44 4 2 

% 88,0% 8,0% 4,0% 

Otázkou č. 3 sme zisťovali, či považujú sociálni pracovníci a študenti sociálnej práce 

organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách zameraných na 

predchádzanie sociálnopatologickým javom za dôležitú možnosť SPO pri predchádzaní 

NS. Ako možno vidieť v Tab. 3, 88% respondentov, teda študentov sociálnej práce aj 

sociálnych pracovníkov považuje túto možnosť SPO pri predchádzaní NS za dôležitú. 8% 

sociálnych pracovníkov a tiež študentov sociálnej práce nepovažujú túto možnosť SPO pri 

predchádzaní NS za dôležitú a 4% sociálnych pracovníkov a študentov sociálnej práce 

uviedli odpoveď „neviem“. 
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Otázka č. 4 nám slúžila na zistenie preferencií respondentov o najvhodnejšej forme 

ústavnej starostlivosti pre dieťa. Z grafu č. 1 vyplýva, že 80% sociálnych pracovníkov 

a 96% študentov sociálnej práce považuje pre dieťa za najvhodnejšiu formu ústavnej 

starostlivosti profesionálne rodičovstvo. 8% sociálnych pracovníkov a 4% študentov 

sociálnej práce označilo možnosť „detský domov“. 4% sociálnych pracovníkov považuje 

za najvhodnejšiu formu ústavnej starostlivosti pre dieťa resocializačné stredisko a krízové 

stredisko. 4% sociálnych pracovníkov sa nevedelo vyjadriť. Ani jeden zo študentov 

nepovažuje za najvhodnejšiu formu ústavnej starostlivosti krízové a resocializačné 

stredisko. Reedukačné centrum nepovažuje žiaden respondent za najvhodnejšiu formu 

ústavnej starostlivosti.  

Tab. 4: Príčiny vyňatia dieťaťa z jeho biologickej rodiny, ktoré sú podľa 

respondentov najviac ohrozujúce emocionálny vývin dieťaťa.  

  

objektívne 

príčiny 

subjektívne 

príčiny 

príčiny z 

nevedomosti, resp. 

neschopnosti 

rodičov postarať 

sa o svoje dieťa 

neviem iné 

soc. prac. 
odpovede 7 10 6 0 2 

% 28,0% 40,0% 24,0% 0,0% 8,0% 

študent 
odpovede 2 17 5 1 0 

% 8,0% 68,0% 20,0% 4,0% 0,0% 

spolu 
odpovede 9 27 11 1 2 

% 18,0% 54,0% 22,0% 2,0% 4,0% 

Prostredníctvom otázky č. 5 sme zisťovali ktorú z uvedených možností príčin vyňatia 

dieťaťa z jeho biologickej rodiny, ktoré môžete vidieť v Tab. 4, považujú respondenti za 

najviac ohrozujúce pre emocionálny vývin dieťaťa. Za najviac ohrozujúce emocionálny 

vývin považuje 28% sociálnych pracovníkov a 8% študentov sociálnej práce objektívne 

príčiny. Z Tab. 4 však vyplýva že až 40% sociálnych pracovníkov a 68% študentov 

považuje za najviac ohrozujúce emocionálny vývin dieťaťa subjektívne príčiny vyňatia 

80,0% 

8,0% 

4,0% 

4,0% 

0,0% 

4,0% 

96,0% 

4,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

profesionálne…

detský domov

krízové stredisko

resocializačné…

reedukačné centrum

neviem

Graf  č.1: Najvhodnejšia forma ústavnej starostlivosti pre dieťa. 

študent

soc. pracovník
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dieťaťa. Ako najviac ohrozujúce emocionálny vývin dieťaťa považuje 24% sociálnych 

pracovníkov a 20% študentov sociálnej práce príčiny z nevedomosti, resp. neschopnosti 

rodičov postarať sa o svoje dieťa. 4% študentov sa nevedelo k danej otázke vyjadriť. 8% 

sociálnych pracovníkov označili možnosť „iné“ , kde uviedli i vlastnú odpoveď, v ktorej 

zhodne napísali, že „všetky uvedené možnosti sú závažné“.  

Tab. 5: Možnosť stretnutia sa respondentov s niektorou z foriem ústavnej 

starostlivosti. 

  áno nie neviem 

Soc. pracovník 
odpovede 17 8 0 

% 68% 32% 0% 

študent 
odpovede 10 14 1 

% 40,0% 56,0% 4,0% 

spolu 
odpovede 27 22 1 

% 54,0% 44,0% 2,0% 

Nakoľko sme zisťovali postoje a preferencie sociálnych pracovníkov a študentov 

sociálnej práce, považovali sme za dôležité zistiť, či aj študenti už mali možnosť sa 

stretnúť s niektorou z foriem ústavnej starostlivosti. Z tab. 5 vyplýva, že 68% sociálnych 

pracovníkov a 40% študentov sociálnej práce sa už s niektorou z foriem ústavnej 

starostlivosti stretlo. 32% sociálnych pracovníkov a 56% študentov sociálnej práce 

označilo možnosť „nie“. 4% študentov sa nevedelo k danej otázke vyjadriť.  

Tab. 6: Konanie respondentov, v prípade, že respondenti osobne alebo ich známi by 

sa ocitli v situácii vyňatia svojho alebo známych dieťaťa a v jeho následného 

umiestnenia do NS.  

  

snažil/a by som sa 

tomu zabrániť 

osobne 

snažil/a by som sa 

zavolať odbornú pomoc 
neviem iné 

soc. 

prac. 

odpovede 9 11 5 0 

% 36% 44% 20% 0% 

študent 
odpovede 6 16 3 0 

% 24,0% 64,0% 12,0% 0,0% 

spolu 
odpovede 15 27 8 0 

% 30,0% 54,0% 16,0% 0,0% 

Otázkou č. 7 sme zisťovali ako by respondenti konali, v prípade, že by sa respondenti 

osobne alebo ich známi ocitli v situácii vyňatia svojho alebo ich dieťaťa a v jeho 

následného umiestnenia do NS. Z Tab. 6 vyplýva, že 36% sociálnych pracovníkov a 24% 

študentov sociálnej práce by sa snažilo osobne zabrániť tejto situácii. 44% sociálnych 

pracovníkov  a 64% študentov sociálnej práce by sa snažilo zavolať odbornú pomoc. 20% 

sociálnych pracovníkov a 12% študentov sociálnej práce odpovedalo, že nevedia ako by 
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konali v danej situácii. Ani jeden respondent nevyužil možnosť odpovede „iné“, kde mohli 

doplniť svoju vlastnú odpoveď.  

 

V otázke č. 8 sme sa pýtali respondentov, ktorú z možností SPO pri predchádzaní 

náhradnej starostlivosti považujú za najmenej vhodnú. Ako vyplýva z grafu č.2, 16% 

sociálnych pracovníkov a študentov sociálnej práce považuje za najmenej vhodnú možnosť 

SPO pri predchádzaní NS organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, 

tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, 

plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi 

rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové 

situácie. 4% sociálnych pracovníkov ako aj študentov sociálnej práce považuje za najmenej 

vhodnú možnosť SPO pri predchádzaní NS organizovanie svojpomocných aktivít na 

podporu plnenia funkcií rodiny a na podporu rozvoja rodičovských zručností. 

Organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách zameraných na 

predchádzanie sociálnopatologickým javom považuje za najmenej vhodnú možnosť SPO 

pri predchádzaní NS 16% sociálnych pracovníkov a 4% študentov sociálnej práce. 

Sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu 

vhodného využívania voľného času detí považuje za najmenej vhodnú možnosť SPO pri 

predchádzaní NS 44% sociálnych pracovníkov a 24% študentov sociálnej práce. 4% 

sociálnych pracovníkov považuje sanáciu rodiny za najmenej vhodnú možnosť SPO pri 

predchádzaní NS a  16% študentov sociálnej práce označilo terénnu sociálnu prácu ako 

najmenej vhodnú možnosť SPO pri predchádzaní NS. 16% sociálnych pracovníkov a 36% 

študentov sociálnej práce sa nevedelo k danej otázke vyjadriť.  
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Graf č. 2: Najmenej vhodná možnosť SPO pri predchádzaní NS 

študent
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V otázke č. 9 sme sa pýtali respondentov, či považujú terénnu sociálnu prácu za 

dôležitú možnosť SPO pri predchádzaní NS. Ako vyplýva z Tab. 7, 92% sociálnych 

pracovníkov a 76% študentov sociálnej práce odpovedalo, že  terénnu sociálnu prácu 

považujú za dôležitú možnosť SPO pri predchádzaní NS. 8 % sociálnych pracovníkov 

a 16% študentov sociálnej práce nepovažuje túto možnosť SPO pri predchádzaní NS za 

dôležitú. 8% študentov sa nevedelo k danej otázke vyjadriť.  

Tab. 8: Najmenej vhodná forma ústavnej starostlivosti pre dieťa. 

    
prof. 

rod. 

detský 

domov 

krízové 

stredisko 

resocializačné 

centrum 

reedukačné 

centrum 
neviem 

soc. 

prac. 

odpovede 0 4 3 8 9 1 

% 0,0% 16,0% 12,0% 32,0% 36,0% 4,0% 

študent 
odpovede 0 8 6 6 4 1 

% 0,0% 32,0% 24,0% 24,0% 16,0% 4,0% 

spolu 
odpovede 0 12 9 14 13 2 

% 0,0% 24,0% 18,0% 28,0% 26,0% 4,0% 

Otázkou č. 10 sme sa pýtali respondentov, ktorú formu ústavnej starostlivosti 

považujú za najmenej vhodnú pre dieťa. Z Tab. 8 vyplýva, že 16% sociálnych pracovníkov 

a 32% študentov sociálnej práce považuje za najmenej vhodnú formu ústavnej 

starostlivosti pre dieťa detský domov. 12% sociálnych pracovníkov a 24% študentov 

sociálnej práce označilo ako najmenej vhodnú formu ústavnej starostlivosti pre dieťa 

krízové stredisko. Resocializačné centrum označilo za najmenej vhodné pre dieťa 32% 

sociálnych pracovníkov a 24% študentov sociálnej práce. Reedukačné centrum označilo 

36% sociálnych pracovníkov a 16% študentov sociálnej práce ako za najmenej vhodnú 

formu ústavnej starostlivosti pre dieťa. 4% sociálnych pracovníkov a študentov sociálnej 

práce sa k danej otázke nevedelo vyjadriť.  

 

 

 

 

Tab. 7: Terénna sociálna práca.  

    áno nie neviem 

Soc. pracovník 
odpovede 23 2 0 

% 92% 8% 0% 

študent 
odpovede 19 4 2 

% 76,0% 16,0% 8,0% 

spolu 
odpovede 42 6 2 

% 84,0% 12,0% 4,0% 
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Tab. 9: Organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch 

a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, 

plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi rodičmi a deťmi, 

na rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie. 

    áno nie neviem 

soc. pracovník 
odpovede 22 1 2 

% 88,0% 4,0% 8,0% 

študent 
odpovede 22 2 1 

% 88,0% 8,0% 4,0% 

spolu 
odpovede 44 3 3 

% 88,0% 6,0% 6,0% 

V otázke č. 11 sme zisťovali od respondentov či považujú organizovanie alebo 

sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu 

plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a 

upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť 

problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie za dôležitú možnosť SPO pri 

predchádzaní NS. Z Tab. 9 vyplýva, že 88% študentov sociálnej práce a sociálnych 

pracovníkov odpovedalo, že považujú túto možnosť SPO pri predchádzaní NS za dôležitú. 

4% sociálnych pracovníkov a 8% študentov sociálnej práce sa vyjadrilo, že túto možnosť 

nepovažuje za dôležitú. 8% sociálnych pracovníkov a 4% študentov sociálnej práce sa 

k tejto otázke nevedelo vyjadriť.  

Tab. 10: Sanácia rodiny. 

  áno nie neviem 

Soc. pracovník 
odpovede 20 1 4 

% 80,0% 4,0% 16,0% 

študent 
odpovede 21 2 2 

% 84,0% 8,0% 8,0% 

spolu 
odpovede 41 3 6 

% 82,0% 6,0% 12,0% 

Prostredníctvom otázky č. 12 sme chceli zistiť, či respondenti považujú sanáciu 

rodiny za dôležitú možnosť SPO pri predchádzaní NS. Z Tab. 10 vyplýva, že 80% 

sociálnych pracovníkov a 84% študentov sociálnej práce považuje sanáciu rodiny za 

dôležitú možnosť SPO pri predchádzaní NS. 4% sociálnych pracovníkov a 8% študentov 

sociálnej práce túto možnosť nepovažuje za dôležitú. 16% sociálnych pracovníkov a 8% 

študentov sociálnej práce nevedelo uviesť, či je alebo nie je dôležitou možnosťou SPO pri 

predchádzaní NS.  
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Otázka č. 13 nám slúžila na zistenie najvhodnejšej možnosti SPO pri predchádzaní 

náhradnej starostlivosti. Z grafu č. 3 vyplýva, že 52% sociálnych pracovníkov a 48% 

študentov sociálnej práce považuje za najvhodnejšiu možnosť SPO pri predchádzaní NS 

organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a aktivitách 

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

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

schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie. 16% sociálnych 

pracovníkov a 32% študentov sociálnej práce uviedlo, že za najvhodnejšiu možnosť SPO 

považujú organizovanie svojpomocných aktivít na podporu plnenia funkcií rodiny a na 

podporu rozvoja rodičovských zručností. Organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na 

programoch a aktivitách zameraných na predchádzanie sociálnopatologickým javom 

považujú 4% sociálnych pracovníkov a 8% študentov sociálnej práce za najvhodnejšiu 

možnosť SPO pri predchádzaní NS. 12% sociálnych pracovníkov  a 8% študentov 

sociálnej práce považuje sanáciu rodiny za najvhodnejšiu možnosť SPO. 16% sociálnych 

pracovníkov a 4% študentov sociálnej práce považujú za najvhodnejšiu terénnu sociálnu 

prácu.  

Tab. 11: Organizovanie svojpomocných aktivít na podporu plnenia funkcií rodiny 

a podporu rozvoja rodičovských zručností. 

  áno nie neviem 

Soc. pracovník 
odpovede 18 2 5 

% 72,0% 8,0% 20,0% 

študent 
odpovede 23 1 1 

% 92,0% 4,0% 4,0% 

spolu 
odpovede 41 3 6 

% 82,0% 6,0% 12,0% 

Otázka č. 14 je zameraná na zistenie odpovedí od respondentov, či považujú 

organizovanie svojpomocných aktivít na podporu plnenia funkcií rodiny a podporu rozvoja 
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Graf  č. 3: Najvhodnejšia možnosť SPO pri predchádzaní NS 
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rodičovských zručností za dôležitú možnosť SPO pri predchádzaní NS. Ako možno vidieť 

v Tab. 11, 72% sociálnych pracovníkov a 92% študentov sociálnej práce túto možnosť 

SPO považujú za dôležitú. 8 % sociálnych pracovníkov a 4% študentov sociálnej práce sa 

vyjadrilo, že táto možnosť nie je dôležitá. 20 % sociálnych pracovníkov a 4% študentov 

sociálnej práce nevedelo určiť dôležitosť tejto možnosti SPO pri predchádzaní NS. 

Tab. 12: Hlavná príčina vyňatia dieťaťa z jeho biologickej rodiny. 

    

objektívne 

príčiny 

subjektívne 

príčiny 

príčiny s 

nevedomosti, resp. 

neschopnosti rodičov 

postarať sa o svoje 

dieťa 

neviem iné 

Soc. 

pracovník 

odpovede 4 10 11 0 0 

% 16,0% 40,0% 44,0% 0,0% 0,0% 

študent 
odpovede 3 15 7 0 0 

% 12,0% 60,0% 28,0% 0,0% 0,0% 

spolu 
odpovede 7 25 18 0 0 

% 14,0% 50,0% 36,0% 0,0% 0,0% 

Otázkou č. 15 sme sa pýtali respondentov, ktorú z uvedených možností považujú za 

hlavnú príčinu vyňatia dieťaťa z jeho biologickej rodiny. Z Tab. 12 vyplýva, že 16% 

sociálnych pracovníkov  a 12% študentov sociálnej práce považuje za hlavnú príčinu 

vyňatia dieťaťa objektívne príčiny. 40% sociálnych pracovníkov a 60% študentov sociálnej 

práce označilo za hlavnú príčinu vyňatia dieťaťa subjektívne príčiny. 44% sociálnych 

pracovníkov a 28% študentov sociálnej práce považuje za hlavnú príčinu vyňatia dieťaťa, 

príčinu z nevedomosti, resp. neschopnosti rodičov postarať sa o svoje dieťa. Ani jeden 

z respondentov neoznačil odpoveď „neviem“ a „iné“.  

Tab. 13: Sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na 

podporu vhodného využívania voľného času detí. 

  áno nie neviem 

Soc. pracovník 
odpovede 12 12 1 

% 48,0% 48,0% 4,0% 

študent 
odpovede 18 7 0 

% 72,0% 28,0% 0,0% 

spolu 
odpovede 30 19 1 

% 60,0% 38,0% 2,0% 

Respondentov sme sa prostredníctvom otázky č. 16 pýtali, či považujú 

sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu 

vhodného využívania voľného času detí za dôležitú možnosť SPO pri predchádzaní NS. 

Z Tab. 13 vyplýva, že 48% sociálnych pracovníkov a 72% študentov sociálnej práce 

považuje túto možnosť SPO pri predchádzaní NS za dôležitú. 48% sociálnych pracovníkov 
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a 28% študentov sociálnej práce túto možnosť nepovažuje za dôležitú a 4% sociálnych 

pracovníkov nevedelo posúdiť dôležitosť tejto možnosti SPO pri predchádzaní NS.  

Tab. 14: Najmenej závažná príčina vyňatia dieťaťa z jeho biologickej rodiny. 

    

objektívne 

príčiny 

subjektívne 

príčiny 

príčiny z 

nevedomosti, resp. 

neschopnosti 

rodičov postarať sa 

o svoje dieťa 

neviem iné 

soc. 

prac. 

odpovede 10 3 3 5 4 

% 40,0% 12,0% 12,0% 20,0% 16,0% 

študent 
odpovede 10 1 8 6 0 

% 40,0% 4,0% 32,0% 24,0% 0,0% 

spolu 
odpovede 20 4 11 11 4 

% 40,0% 8,0% 22,0% 22,0% 8,0% 

Prostredníctvom otázky č. 17 sme získali odpovede od respondentov, kde sme sa ich 

pýtali na najmenej závažnú príčinu vyňatia dieťaťa z jeho biologickej rodiny. Ako vyplýva 

z Tab. 14, 40% sociálnych pracovníkov a študentov sociálnej práce považuje za najmenej 

závažnú príčinu vyňatia dieťaťa z jeho biologickej rodiny objektívne príčiny. 12% 

sociálnych pracovníkov a 4 % študentov sociálnej práce označilo za najmenej závažnú 

príčinu vyňatia dieťaťa subjektívne príčiny. 12% sociálnych pracovníkov a 32% študentov 

sociálnej práce považuje za hlavnú príčinu vyňatia dieťaťa príčinu z nevedomosti, resp. 

neschopnosti rodičov postarať sa o svoje dieťa. 20% sociálnych pracovníkov a 24% 

študentov sociálnej práce nevedelo určiť najmenej závažnú príčinu vyňatia dieťaťa z jeho 

biologickej rodiny. 16% sociálnych pracovníkov označilo možnosť „iné“, kde uviedli 

vlastnú odpoveď, ktorá znela: „všetky uvedené možnosti sú závažné“.  

 

Pre respondentov sme pripravili i možnosť výlučne otvorenej odpovede. Ako možno 

vidieť v grafu č.4, túto možnosť využilo len 28% sociálnych pracovníkov a 32% študentov 

sociálnej práce. Prostredníctvom tejto otázky sme chceli zistiť, či by respondenti vedeli 

uviesť aj iné dôvody vyňatia dieťaťa než tie, ktoré im boli poskytnuté v otázke č. 5,15 a 17. 

Sociálni pracovníci uvádzali nasledovné odpovede: „týranie, zneužívanie, syndróm CAN, 

nedostatočné hygienické návyky, nedostatočná výchova a vzdelanie, nedostatok výživy, 
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32,0% 

68,0% 
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Graf č. 4: Príčiny vyňatia dieťaťa z jeho biologickej rodiny. 
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zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.“ Odpovede študentov sociálnej práce zneli 

nasledovne: „týranie detí, zneužívanie detí na prácu alebo na sexbiznis, syndróm CAN, 

neschopnosť rodičov zabezpečiť deti po materiálnej stránke, porušovanie školskej 

dochádzky.“ 

 

4.7 Vyhodnotenie hypotéz 

Prioritou nášho výskumu bolo zistenie rozdielov medzi respondentmi. Zisťovali sme 

rozdiely v postojoch sociálnych pracovníkov a študentov sociálnej práce k náhradnej 

starostlivosti, rozdiely v postojoch sociálnych pracovníkov a študentov sociálnej práce 

k príčinám vyňatia dieťaťa z jeho biologickej rodiny, rozdiely v postojoch k možnostiam 

sociálnoprávnej ochrany detí pri predchádzaní náhradnej starostlivosti a rozdiely v tom,  

akú formu ústavnej starostlivosti preferujú sociálni pracovníci a študenti sociálnej práce. 

Prostredníctvom tejto časti práce verifikujeme 4 hypotézy, ktoré sme si stanovili na 

začiatku nášho výskumu, na základe spracovaných a vyhodnotených výsledkov 

jednotlivých otázok. 

Hypotéza č.1: Predpokladáme, že postoj sociálnych pracovníkov a študentov sociálnej 

práce k náhradnej starostlivosti bude rozdielny.  

Hypotézu sme verifikovali otázkami č. 1,2 a 7. Pýtali sme sa prostredníctvom nich na 

kognitívnu zložku postoja (otázka č.2), emocionálnu zložku postoja (otázka č. 2) 

a konatívnu zložku postoja (otázka č. 7). Z výsledkov odpovedí na otázku č. 1 vyplýva, že 

väčšina respondentov, resp. 60% sociálnych pracovníkov a 72% študentov sociálnej práce 

považuje význam náhradnej starostlivosti za účinnú formu pomoci dieťaťu. Otázka č. 2 

nám poskytuje výsledok, že 68% sociálnych pracovníkov, ako aj študentov sociálnej práce 

prežíva pri predstave vyňatia dieťaťa z jeho biologickej rodiny a z jeho následného 

umiestnenia do náhradnej starostlivosti nepríjemné emócie a ani jeden z respondentov 

nepociťuje pri tejto predstave príjemné emócie. Otázkou č. 7 sme zistili, že väčšina 

respondentov, 44% sociálnych pracovníkov a 64% študentov sociálnej práce by konalo 

v prípade, že sa ocitnú v situácii vyňatia svojho dieťaťa alebo dieťaťa ich známych a v jeho 

následnom umiestnení do NS, tak, že by sa snažili zavolať odbornú pomoc. Z výsledkov 

týchto odpovedí možno konštatovať, že respondenti sa v odpovediach významne 

neodlišovali. Hypotéza č. 1 sa nepotvrdila.   

Hypotéza č.2: Predpokladáme, že postoj sociálnych pracovníkov a študentov sociálnej 

práce k príčinám vyňatia dieťaťa z jeho biologickej rodiny bude rozdielny.  
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Hypotézu sme verifikovali otázkami č. 5,15,17 a 18, ktorými sme zisťovali kognitívnu a 

emocionálnu zložku postoja k príčinám vyňatia dieťaťa z jeho biologickej rodiny. Otázkou 

č. 5 sme sa zamerali na zistenie emocionálnej zložky postoja respondentov, kde sme zistili, 

že väčšina respondentov, teda 40% sociálnych pracovníkov a 68% študentov sociálnej 

práce považuje subjektívne príčiny za najviac ohrozujúce emocionálny vývin dieťaťa. 

Medzi tieto subjektívne príčiny zaraďujeme rodičov, ktorí sa z rôznych dôvodov nechcú 

starať o dieťa, pričom tu ide najmä o deti s postihnutím, deti alkoholikov a deti rodičov 

s pretrvávajúcou závislosťou. Otázka č. 15 nám slúžila na zistenie kognitívnej zložky 

postoja respondentov, kde sme zistili, že väčšina opýtaných respondentov, 40% sociálnych 

pracovníkov a 60% študentov sociálnej práce označili za hlavnú príčinu subjektívne 

príčiny vyňatia dieťaťa z rodiny. Na zistenie kognitívnej zložky nám slúžila aj otázka č. 17. 

Zistili sme, že väčšina respondentov, 40% sociálnych pracovníkov ako aj študentov 

sociálnej práce považuje za najmenej závažnú príčinu vyňatia dieťaťa z jeho biologickej 

rodiny objektívne príčiny, medzi ktoré zaraďujeme závažné životné okolnosti, napr. úmrtie 

rodiča, či obidvoch rodičov, odsúdenie rodiča na trest odňatia slobody a dlhodobú 

hospitalizáciu. Na základe výsledkov výskumu možno konštatovať, že odpovede 

sociálnych pracovníkov a študentov sociálnej práce sa od seba významne neodlišovali. 

Hypotéza č.2 sa nepotvrdila.  

Hypotéza č.3: Predpokladáme, že sociálni pracovníci a študenti sociálnej práce sa budú 

líšiť v preferenciách foriem ústavnej starostlivosti. 

Hypotézu č. 3 sme verifikovali otázkami č. 4, 6 a 10, ktorými sme zisťovali akú formu 

ústavnej starostlivosti respondenti preferujú. Otázkou č. 6 sme zistili, že 68% sociálnych 

pracovníkov sa už stretlo s niektorou z foriem ústavnej starostlivosti, a však 56% študentov 

sociálnej práce sa nestretlo so žiadnou formou ústavnej starostlivosti. Prostredníctvom 

otázky č. 4 sme zistili, že 82% sociálnych pracovníkov a 96% študentov sociálnej práce 

považuje pre dieťa za najvhodnejšiu formu ústavnej starostlivosti profesionálne 

rodičovstvo. Otázkou č. 10 sme zistili, že respondenti sa v jednotlivých odpovediach 

významne odlišovali. Na základe výskumných zistení možno konštatovať, že sociálni 

pracovníci a študenti sociálnej práce sa odlišujú v preferenciách foriem ústavnej 

starostlivosti. Hypotéza č. 3 sa potvrdila. 

Hypotéza č.4: Predpokladáme, že postoj sociálnych pracovníkov a študentov sociálnej 

práce k možnostiam SPO pri predchádzaní náhradnej starostlivosti bude rozdielny.  
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Hypotézu č. 4 sme verifikovali prostredníctvom otázok č. 3,8,9,11,12,13,14 a 16. Pomocou 

týchto otázok sme zisťovali kognitívnu zložku postoja respondentov k možnostiam SPO 

pri predchádzaní NS. Otázkou č. 3 sme zistili, že 88% študentov a aj sociálnych 

pracovníkov považuje organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch 

a aktivitách zameraných na predchádzanie sociálnopatologickým javom za dôležitú 

možnosť. Otázkou č. 8 sme zistili, že za najmenej vhodnú možnosť SPO pri predchádzaní 

NS považujú sociálni pracovníci sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít 

zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí a 36%, tzn. väčšina 

študentov sa nevedelo vyjadriť, ktorú z možností SPO pri predchádzaní NS považujú za 

najmenej vhodnú. Otázkou č. 9 sme zistili, že terénnu sociálnu prácu považuje za dôležitú 

možnosť SPO pri predchádzaní NS 92% sociálnych pracovníkov a 76% študentov 

sociálnej práce. Otázkou č. 11 sme zistili, že až 88% sociálnych pracovníkov a tiež 

študentov sociálnej práce považuje organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na 

programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv 

a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, 

medzi rodičmi a deťmi, na rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na 

nové situácie za dôležitú možnosť SPO pri predchádzaní NS. Prostredníctvom otázky č. 12 

sme zistili, že väčšina opýtaných respondentov, tzn. 80% sociálnych pracovníkov a 84% 

študentov sociálnej práce považuje sanáciu rodiny za dôležitú možnosť SPO pri 

predchádzaní NS. Pomocou otázky č. 13 sme zistili, že za najvhodnejšiu možnosť SPO pri 

predchádzaní NS považuje väčšina respondentov, resp. 52 % sociálnych pracovníkov 

a 48% študentov sociálnej práce organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na 

programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a 

povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, 

medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na 

nové situácie. Otázkou č. 14 sme zistili, že organizovanie svojpomocných aktivít na 

podporu plnenia funkcií rodiny a na podporu rozvoja rodičovských zručností považuje za 

dôležitú možnosť SPO pri predchádzaní NS 72% sociálnych pracovníkov a 92% študentov 

sociálnej práce. Poslednou otázkou, ktorou sme verifikovali hypotézu č, 4, otázkou  č. 16 

sme zistili, že 72% študentov sociálnej práce považuje sprostredkovanie kultúrnych, 

záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času za 

dôležitú možnosť pri predchádzaní NS. Sociálni pracovníci sa rozdelili na dva tábory, 48% 

z nich považuje túto možnosť SPO za dôležitú a 48% naopak. 4 % sociálnych pracovníkov 

sa nevedelo vyjadriť k danej otázke. Z výskumných zistení možno konštatovať, že 
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z ôsmich otázok sa v šiestich otázkach sociálni pracovníci a študenti sociálnej práce 

významne neodlišujú. Hypotéza č. 4 sa nepotvrdila. 

 

4.8 Diskusia 

V tejto časti práce ponúkame komparáciu nášho výskumu s výskumom realizovaným 

Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov, Inštitútom ochrany práv dieťaťa 

a rodiny a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 

v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento výskum je publikovaný pod 

názvom „Ohrozená rodina na Slovensku. Analýza kontextu vyňatia detí z prirodzeného 

prostredia v rokoch 2006 až 2010“. Daná publikácia sa zaoberá výskumom dôvodov 

vyňatia detí z biologických rodín ako na strane dieťaťa tak i na strane rodiča, 

charakteristikou vyňatého dieťaťa, rodiny, súrodeneckých skupín a mnohými ďalšími 

dôležitými poznatkami v oblasti náhradnej starostlivosti. Pri získavaní odpovedí pre účely 

ich výskumu sa sústreďovali na skúsenosti pracovníkov SPDDD ÚaD v rámci 

akreditovaných činností v sociálnoprávnej ochrane detí. Pre potreby komparácie s naším 

výskumom sa zameriame najmä na výsledky výskumu v časti, ktorá sa týka príčin vyňatia 

dieťaťa na strane rodiča z biologickej rodiny, nakoľko táto skutočnosť je predmetom 

i nášho výskumu. Respondenti ich výskumu za najčastejší dôvod vyňatia dieťaťa označili 

zanedbávanie starostlivosti o dieťa, stratu bývania, alkoholizmus rodičov, stratu 

zamestnania rodičov a nezvládnutie zdravotného stavu dieťaťa. Podobné výsledky sme 

zistili i v našom výskume, kde respondenti zhodne označili za najviac ohrozujúcu 

emocionálny vývin a tiež za hlavnú príčinu vyňatia dieťaťa subjektívnu príčinu, kde sme 

zaradili rodičov, ktorí sa z rôznych dôvodov nechcú starať o dieťa, napr. o dieťa 

s postihnutím, deti alkoholikov a deti rodičov s pretrvávajúcimi závislosťami. S menej 

častým označením odpovedí sa respondenti ich výskumu vyjadrili, že považujú za ďalšie 

dôvody vyňatia dieťaťa zdravotný stav rodičov, smrť jedného z rodičov. S čím sa opäť 

možno stotožniť. V našom výskume respondenti označili objektívne príčiny, kde 

zaraďujeme závažné životné okolnosti, napr. úmrtie jedného, či obidvoch rodičov, 

odsúdenie rodiča na trest odňatia slobody a dlhodobú hospitalizáciu, ako najmenej závažnú 

príčinu vyňatia dieťaťa. Ich výskum však poskytoval 13 možností odpovede o dôvodoch 

vyňatia dieťaťa na strane dieťaťa a 16 možností odpovede o dôvodoch vyňatia dieťaťa na 

strane rodiča, pričom respondenti nemali obmedzený počet odpovedí.  Nakoľko sme v tejto 

práci nemali tak obšírne predložené možnosti odpovedí a nemali sme ani možnosť 
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neobmedzeného počtu odpovedí nemožno vylúčiť, že náš výskum by nám mohol 

poskytnúť i iné výsledky pri využití možností odpovedí poskytnutých ich výskumom.  

 

5 Odporúčania pre prax 

Náhradná starostlivosť je jediná možnosť zaopatrenia detí, ktorých rodičia toho nie 

sú schopní. Preto považujeme za nevyhnutné informovať verejnosť prostredníctvom 

médií o význame náhradnej starostlivosti ako o účinnej forme pomoci dieťaťu.  

Nakoľko nám výsledky výskumu poskytli takmer jednoznačnú odpoveď všetkých 

respondentov na pociťovanie nepríjemných emócií už pri samotnej predstave vyňatia 

dieťaťa a jeho následného umiestnenia do NS, je dôležité neopomenúť duševný stav 

sociálnych pracovníkov. Preto odporúčame zabezpečiť psychologické poradenstvo pre 

sociálnych pracovníkov pôsobiacich v oblasti náhradnej starostlivosti.  

Z výskumu nám vyplynulo, že za hlavnú príčinu vyňatia dieťaťa, a zároveň za 

najviac ohrozujúcu emocionálny vývin dieťaťa považujú respondenti subjektívnu príčinu. 

Na základe tejto skutočnosti považujeme za dôležité motivovať rodiny k starostlivosti 

prostredníctvom realizácie prednášok, konferencií a sociálneho poradenstva. 

Navrhujeme aby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, vytvorilo projekt, do 

ktorého budú zapojené všetky komunitné centrá, ktoré budú kompetentné realizovať tieto 

prednášky, konferencie a tiež sociálne poradenstvo. Okrem uvedeného odporúčania tiež 

navrhujeme aby pracovníci sociálnoprávnej ochrany a ďalší spoluúčastní pracovníci boli 

neustále vyzývaní Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny na  realizáciu projektov 

a výskumov v oblasti ústavnej starostlivosti na zabezpečenie, čo najlepších podmienok 

ako pre deti, tak i pre sociálnych pracovníkov pôsobiacich v zariadeniach ústavnej 

náhradnej starostlivosti. V súvislosti s týmto návrhom, navrhujeme i materiálne, a finančne 

podporovať jednotlivé zariadenia ústavnej starostlivosti (zvýšenie príspevku na dieťa  

umiestnené v ústavnej starostlivosti, zabezpečenie rekondičných zariadení pre sociálnych 

pracovníkov a vychovávateľov pôsobiacich v zariadeniach ústavnej starostlivosti).  

Z výsledkov výskumu tiež vyplynulo, že sprostredkovanie kultúrnych, záujmových 

a iných aktivít zameraných na vhodné využívanie voľného času detí je považované 

respondentmi za najmenej vhodnú možnosť SPO pri predchádzaní náhradnej starostlivosti, 

no podľa študentov sociálnej práce je táto možnosť SPO pri predchádzaní náhradnej 

starostlivosti dôležitá, preto navrhujeme aby sociálni pracovníci sociálnoprávnej 
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ochrany detí a rodiny realizovali za spoluúčasti ministerstva práce sociálnych vecí 

a rodiny, a komunitných centier výskum, v ktorom by identifikovali nevhodnosť tejto 

možnosti, a na základe zistení prispeli k efektívnosti jej pôsobenia. 

Záver 

Napriek tomu, že rodina je najvýznamnejšou súčasťou dieťaťa, vyskytujú sa prípady, 

kedy dieťa o rodinu prichádza, či už zásluhou samotnej rodiny alebo príčinou iných 

závažných okolností. V takýchto prípadoch máme v Slovenskej republike zabezpečený 

prepracovaný systém náhradnej starostlivosti. Je skutočne účinnou formou pomoci dieťaťu, 

ktoré sa nachádza v obzvlášť nezávidenia hodnej situácie a v situácii, kedy je mu 

nevyhnutné pomôcť.  

Teoretická časť práce obsahuje tri kapitoly, pričom v prvej kapitole sme sa zamerali 

na vymedzenie pojmu náhradnej starostlivosti a uvedenie jej významu a foriem. Poslednú 

časť tejto kapitole sme venovali príčinám vyňatia dieťaťa z jeho biologickej rodiny. 

V druhej kapitole sme sa zamerali na ústavnú starostlivosť, predovšetkým na výchovu 

v detskom domove a v starostlivosti náhradných rodín, profesionálneho rodičovstva. 

Pozornosť sme venovali pozitívam i negatívam tejto výchovy. V tretej kapitole sme sa 

zamerali na prácu sociálnych pracovníkov, na prácu, ktorou pomáhajú deťom a ich 

rodinám.  

V empirickej časti sme realizovali výskum, ktorý bol založený na dotazníkovej 

metóde. Zisťovali sme rozdiely v postojoch sociálnych pracovníkov a študentov sociálnej 

práce k náhradnej starostlivosti, k príčinám vyňatia dieťaťa z jeho biologickej rodiny 

a k možnostiam sociálnoprávnej ochrany pri predchádzaní náhradnej starostlivosti. 

Zisťovali sme tiež preferencie foriem ústavnej starostlivosti sociálnych pracovníkov 

a študentov sociálnej práce. Z výsledkov výskumu nám vyplynulo, že medzi sociálnymi 

pracovníkmi a študentmi sociálnej práce nie sú významné rozdiely v postojoch k náhradnej 

starostlivosti, ani v postojoch k príčinám vyňatia dieťaťa z biologickej rodiny. Významné 

rozdiely medzi sociálnymi pracovníkmi a študentmi sociálnej práce sme nezaznamenali ani 

v postoji k možnostiam sociálnoprávnej ochrany detí pri predchádzaní náhradnej 

starostlivosti. Jediný rozdiel medzi sociálnymi pracovníkmi a študentmi sociálnej práce bol 

v preferenciách foriem ústavnej starostlivosti. Zistili sme, že sociálni pracovníci a študenti 

sociálnej práce preferujú najmä profesionálne rodičovstvo a však za najmenej vhodnú 

formu ústavnej starostlivosti už ich odpovede boli významne odlišné. Sociálni pracovníci 
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považujú za najmenej vhodnú formu ústavnej starostlivosti reedukačné centrum. Študenti 

sociálnej práce za najmenej vhodnú formu ústavnej starostlivosti považujú detský domov. 

Z uvedených skutočností môžeme konštatovať, že stanovené ciele v úvodnej časti tejto 

práce  sa nám podarilo naplniť.  

Nakoľko náhradná starostlivosť je skutočne významnou pomocou nezaopatrenému 

dieťaťu, ktorému je bezprostredne potrebné zabezpečiť zdravý vývin považujeme za 

dôležité informovať verejnosť o jej význame ako o účinnej forme pomoci dieťaťu. 

Samozrejme, pre dieťa je najlepšie ak vyrastá vo svojej biologickej, no funkčnej rodine. 

Preto je dôležité podporovať rodiny prostredníctvom prednášok, konferencií a sociálneho 

poradenstva. Skutočnosť, že náhradná starostlivosť poskytuje dieťaťu ochranu a pocit 

bezpečia potvrdzujú jej realizátori. Sociálni pracovníci pracujúci v oblasti náhradnej 

starostlivosti sa všemožne snažia pomôcť dieťaťu v jeho živote. Za neopomenuteľné preto 

považujeme zabezpečiť duševný rozvoj sociálnych pracovníkov. 
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ÚVOD  

 

Rómska problematika sa stáva jedným z najvážnejších sociálnych, kultúrnych                    

a civilizačných problémov Slovenska pre nadchádzajúce 21. storočie. Jej riešenie si 

vyžaduje nielen politickú vôľu a odvahu, ale aj víziu multikultúrneho Slovenska a hlboké 

znalosti o predchádzajúcich zlyhaniach pri nevhodných riešeniach. (Vašečka, 2002, s.7) 

Rómom sa paušálne pripisovala asociálnosť ako ich de facto etnická charakteristika. 

Rómovia nikdy nepatrili k nejakému územiu, nikdy nemali vzťah k akumulácii majetku. 

Práve naopak – ich spôsob remeselnej výroby nachádzal uplatnenie práve vďaka ich 

flexibilite voči územiu. (Radičová In Vašečka, 2002, s.80) 

Proklamované úlohy pomoci štátu Rómovia pokladali za odstraňovanie krívd spáchaných 

na nich v minulosti. Socio-charitatívny postoj štátu časť Rómov vítala a priamo 

požadovala, formoval však u nich niektoré negatívne črty a podporoval aj niektoré 

neoprávnené nároky.  

Samostatný a rovnoprávny rozvoj rómskej menšiny v procese koncepcie sociálnej 

asimilácie, potreby splývania Rómov s ostatným obyvateľstvom a odstraňovania všetkého 

zaostalého cigánskeho. To mali zabezpečiť pripravované celoštátne smernice pre prácu       

s rómskym obyvateľstvom. (Jurová In Vašečka, 2002, s.58) 

Donekonečna sa argumentovalo zaostalým spôsobom  života Rómov, ich ekonomickou 

závislosťou a celkovou sociálnou a kultúrnou zaostalosťou. 

Nahliadnime preto na chvíľu do nedávnej minulosti ako to vyzeralo a čo sa za tú dobu 

zmenilo. Zmenilo sa vôbec niečo? 

Problematika sa neriešila ako komplexný spoločenský problém, ale ako úloha jednotlivých 

štátnych inštitúcií. (Vašečka, 2002, s.275) 

Rómovia na Slovensku do roku 1989 ako národnosť neexistovali, a to napriek tomu, že sa 

ich životom zaoberali úrady od čias Rakúsko-Uhorska. Inými slovami, Rómom bola 

upieraná ich národná svojbytnosť a etnicita. (Hivešová-Šilanová In: Vašečka, 2002) 

Odoberaním živnostenských povolení a rušením hudobníckych licencií, zákazom 

námezdnej práce u súkromných roľníkov (v záujme urýchlenia kolektivizácie                     

a socializácie dediny) pri likvidácii súkromného vlastníctva a drobného podnikania na 

začiatku päťdesiatych rokov stratili Rómovia posledné zvyšky svojej materiálnej kultúry    

a špecifické formy obživy. Rómovia to mali v integrácii medzi majoritné obyvateľstvo 

veľmi náročné, v mnohých obciach Rómom stále bránili vo výstavbe medzi ostatnými 
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obyvateľmi, a podľa výskumov M. Hübschmannovej (In: Vašečka, 2002) došlo k búraniu 

domov a útoku na rómske rodiny, ktoré sa snažili medzi majoritu integrovať.  

Rómom sa opäť pripomenulo, že žijú v diaspore a nemajú šancu stať sa národnosťou, boli 

dokonca obvinení, že sami nepracujú na pozdvihnutí svojej etnickej skupiny a ani 

nespolupracujú s komisiami na riešenie otázok cigánskych obyvateľov vo svojich 

okresoch. (Jurová In Vašečka, 2002, s.71) 

Štát svojím riešením takzvanej cigánskej otázky pozbavil Rómov slobodnej vôle, vlastnej 

aktivity a iniciatívy pri smerovaní ich ďalšieho rozvoja, rozvrátil ich základné etické           

a morálne hodnoty a normy rodinného i vnútro etnického života. (Jurová In: Vašečka, 

2002, s.71) 

Môžeme hovoriť o istom „monotype“ rómskej rodiny: rodina robotníckych či  

poľnohospodárskych nekvalifikovaných zamestnaných, bez odborného či všeobecného 

stredného vzdelania, s nízkym priemerným príjmom na jedného člena rodiny, v prevažnej 

miere s mužom, ktorý pracuje mimo obce svojho bydliska. Hlavným faktorom chudoby nie 

je počet detí, ale nízky stupeň vzdelania spojený s odbormi, ktoré zanikali – zánik celých 

odvetví hospodárstva vyústilo do dlhodobej nezamestnanosti. (Radičová In: Vašečka, 

2002, s.88) 

Objavujú sa aj nové problematické sociálne fenomény, ako napríklad mnohoproblémovosť 

rómskych rodín, ktorá je definovaná ako rodina s dlhodobou existenciou viac než jedného 

problému. Závažné a aktuálne sociálne problémy je možné riešiť len systémovým 

prístupom, podporeným synergickým efektom súčinnosti všetkých zainteresovaných. 

Sociálne intervencie pre marginalizované komunity by mali byť vždy spoločným dielom 

jednotlivých aktérov – ľudí reprezentujúcich sociálnu sieť klientov s uplatnením 

inovatívnych, profesionálnych a najmä koordinovaných efektívnych postupov všetkých 

sfér spoločenského života: štátnej (vládnej), územnej samosprávy a participáciou 

mimovládnych neziskových organizácií.  

Zdanlivo pozitívne – výsledky sa dosahovali násilnou formou; vo vzťahu k rómskej 

komunite boli pritom opatrenia vonkajším tlakom, bez ich partipácie a akceptácie. 

Dôkazom toho je aj správanie sa niektorých Rómov k majetku, ktorý im bol pridelený. 

(Radičová In: Vašečka, 2002, s.80) 

Preto tieto opatrenia možno hodnotiť ako opatrenia v neprospech Rómov z dôvodu, že 

rómska rodina, necitlivo umiestnená medzi  majoritné obyvateľstvo, adaptovaná na 
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primitívne podmienky rómskej osady, často spôsobovala v domoch na mestských 

sídliskách neprekonateľné problémy, a táto situácia sa postupne stala zdrojom intolerancie. 

     

 1. HISTÓRIA RÓMOV 

 

Rómske etnikum - je charakteristické radom etnických zvláštností, demografických            

a antropologických špecifík, psychologických zvláštností, ktoré sa formovali v procese 

historického vývoja a dodnes ovplyvňujú ich postavenie v majoritnej spoločnosti. Rómovia 

sú značne subetnicky diferencovaní a v jednotlivých skupinách sa líši aj ich vzťah               

k rómstvu. Rozdeľujú sa do troch skupín: slovenskí Rómovia, maďarskí Rómovia, olašskí 

Rómovia. Rómstvo je sebaidentifikácia s rómskou kultúrou, rodovo - rodinnými 

tradíciami, genealogickým väzbami s rómskymi koreňmi a pôvodom. Rómska rodina je 

základnou sociálnou jednotkou rómskej kultúry. Je jednou z najstabilnejších etno-

kulturologických hodnôt a zostáva preferovanou hodnotou v rómskej kultúre. Rodinu 

nemožno chápať ako určitý počet jedincov, ale ako celok, ktorý voči okoliu vystupuje 

jednotne. (Selická In: Bakošová, 2013, s.294) 

O. Matoušek (In: Bakošová, 2013) zdôrazňuje, že rómska rodina je výrazne patriarchálna. 

Pre rómsku ženu je najvyššou hodnotou mať deti.  

Rómovia sú na Slovensku jednou z najviac odmietaných a mnohými nenávidených skupín 

obyvateľstva. Istý optimizmus vyvoláva postoj Rómov k majorite – napriek frustrácii          

z neriešenia komplexu problémov, ktoré sa zvyknú nazývať rómskou problematikou,          

a napriek dlhodobým prejavom diskriminácie Rómovia vnímajú majoritnú spoločnosť 

výrazne priaznivejšie než majorita Rómov, a vzhľadom na krízu rómskej identity vykazujú 

Rómovia vyššiu mieru identifikácie s majoritnou populáciou. (Vašečka, 2002, s.350) 

Medzi oboma skupinami sa vytvára sociálna vzdialenosť, ktorú na oboch stranách 

posilňujú zakorenené stereotypy a predsudky. Miera sociálnej dištancie je podľa 

sociologických výskumov zaoberajúcich sa vzťahom majoritnej populácie k menšinám 

najvýraznejšia voči Rómom. 

Musíme súhlasiť s tvrdením Korima (2006), že veľmi slabým miestom sú demografické 

štatistiky ako jedna z nevyhnutných podmienok a faktorov pre seriózny exaktný výskum či 

už minulosti alebo súčasnosti. 

Pretože v súčasnosti neexistujú na Slovensku oficiálne štatistické údaje o etnickom zložení 

obyvateľstva. Tie sú k dispozícii z rôznych zdrojov len do roku 1989. Z dnešného pohľadu 
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sú takéto údaje v rozpore s ľudskými právami, a preto sa nezisťujú. Najčastejšie sa etnické 

údaje nahrádzajú údajmi o národnostnom zložení obyvateľstva. Na rozdiel od etnickej 

príslušnosti, ktorá je definovaná na základe určených kritérií a je nezávislá od vôle 

respondenta (občan je obvykle priraďovaný k etniku na základe posúdenia inej osoby), 

národnostné údaje sú založené na dobrovoľnom prihlásení sa každého jednotlivca               

k niektorej národnosti. (Vaňo – Haviarová In: Vašečka, 2002, s.475) 

Mnohí nechcú byť Rómami, odradzuje ich tradičná stigmatizácia spojená s rómskou 

populáciou. Deklarujú sa skôr ako Slováci alebo Maďari. Majorita sa však pozerá na takúto 

deklaráciu identity s nedôverou. 

Ako tvrdí jeden z Rómov: „Nikto sa nás nepýtal, či tam chceme bývať. Keď si Róm 

postaví vlastnú chatrč, stará sa o ňu. Ak Rómovi niečo dáte aj v dobrom úmysle, nebude 

mať k tomu vzťah. Komunisti nás na to presídlenie mali najprv pripraviť, ukázať, ako sa 

používa  plyn, vodovod... A vôbec, kto robil v posledných 80-tich rokoch Rómom osvetu, 

napríklad o tom, čo je občianstvo, čo znamená mať povinnosti  voči štátu? Rómovia vedia  

len to, že sú všade nechcení a odsúvaní. Aj preto sa správajú voči  spoločnosti 

nepriateľsky. A na druhej strane sú zvyknutí, že štát im niečo dáva  zadarmo.  (In Benka, 

2013, s. 43) 

V dôsledku toho si Rómovia postupne zvykli na štátny paternalizmus, ktorý nahradil 

tradičnú rodinnú solidaritu. Ďalším negatívnym aspektom minulých rokov bol fakt, že 

komunistická forma extenzívnej ekonomiky potrebovala množstvo nekvalifikovanej 

pracovnej sily,  a tak ani  Rómovia nepotrebovali na svojom vzdelaní a kvalifikácii nič 

meniť. (Radičová In: Vašečka, 2002, s.83) 

Radikálny útlm ťažkého priemyslu, v ktorom Rómovia v predchádzajúcom režime 

nachádzali uplatnenie vo veľkej miere; rozpad jednotných roľníckych družstiev, ktoré tiež 

zamestnávali veľkú časť Rómov; zmeny v štruktúre dopytu po nekvalifikovanej pracovnej 

sile na trhu práce (napr. v roku 1998 bolo na Úrade práce z celkového počtu voľných 

pracovných miest nahlásených zamestnávateľmi len necelých 11 % určených pre pomocné 

a nekvalifikované práce). (Hanzelová In: Vašečka, 2002, s.561) 

A preto sa po roku 1989 väčšina z nich, vzhľadom na kvalifikáciu, stáva pre novú 

ekonomiku nepotrebnou, a navyše z bývalých väzieb medzi Rómami a majoritou ostalo iba 

veľmi málo. (Jurová In: Vašečka, 2002, s.82) 

Rómovia boli donútení postaviť sa na cestu sociálnej emancipácie. Jej ciele a pravidlá však 

stanovil režim a jej nástrojom sa preto stala vonkajšia pomoc a donucovanie. To zničilo 
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nielen tradičnú rómsku komunitu, ale zároveň znemožnilo, aby sa utvoril dostatočne silný 

vnútorný potenciál modernej rómskej menšiny. Podľa Vašečka (2002) vývoj po roku 1989 

preto zastihol túto menšinu nepripravenú na nové podmienky v takej miere, že nebola 

schopná udržať dosiahnutý stav kultúrnej a civilizačnej emancipácie vlastnými vnútornými 

silami.  

Ďalším nepriaznivým faktom bol alarmujúci nárast  kriminality, zvlášť majetkovej, má 

svoje korene a príčiny aj v kriminalite sociálnej povahy, vyplývajúcej z neprimerane 

ťaživého dopadu ekonomickej reformy na rómske obyvateľstvo.  

Rómovia sa nechcú oddeľovať od ostatných občanov tohto štátu, nechcú žiadne vlastné 

územie, a naopak, prajú si začleniť sa medzi mestské a vidiecke obyvateľstvo tak, aby boli 

rovnoprávni a aby i oni boli platnými  občanmi, prospešnými svojej obci či mestu, kde 

žijú, čo nie je vôbec v rozpore s nárokmi na uznanie etnickej či národnostnej svojbytnosti. 

Rómska občianska iniciatíva pozýva medzi seba nielen Rómov, ale aj ostatných, 

predovšetkým príslušníkov českej a slovenskej inteligencie, ktorá môže pomôcť pri plnení 

programu rómskej občianskej iniciatívy.“ (Davidová In: Vašečka, 2002, s.296) 

Okrem stručného definovania problémov v jednotlivých oblastiach, ktorými sú predškolská 

a školská výchova detí, ne/zamestnanosť, riešenie bytovej otázky, výchova a vzdelávanie, 

hygiena a zdravotná úroveň populácie, prevencia negatívnym spoločenským prejavom, 

koncepcia by mala obsahovať úlohy a opatrenia zamerané na zlepšenie situácie či 

postavenia občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc. Mnohé úlohy boli však nedostatočne 

obsahovo konkretizované a nebol uvedený spôsob a výška ich finančného krytia. (Tokár – 

Lamačková In: Vašečka, 2002, s.196) 

Svoju rómsku identitu – romipen – vnímajú Rómovia nadnárodne a ako rómsky národ sa 

identifikujú  celosvetovo, voči majorite sa v jednotlivých štátoch prezentujú občiansky.     

K takému správaniu ich však donútila majorita práve metódami „prevýchovy“. (Hivešová-

Šilanová In: Vašečka, 2002, s.145) 

Ako tvrdí Radičová (In: Vašečka, 2002), oslabené, veľmi obmedzené možnosti 

marginalizovaného regiónu v kombinácii s absenciou potenciálu  svojpomoci, seba 

organizácie a aktivizácie vyžadujú špecifické prístupy, podporu a rozvojové sociálne 

programy zamerané jednak na marginalizované regióny a jednak na marginalizované, 

segregované osídlenia v rámci regiónov.  

Spoločenské zmeny, ktoré sú v prípade rómskej menšiny nevyhnutné, musia ísť cestou 

odmietnutia konfrontácie,  vytvorenia ovzdušia spolupráce a solidarity a odsúdenia 
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intolerancie. V tomto procese musia zohrať médiá rozhodujúcu úlohu. Treba podnietiť 

vzrast citlivosti médií nielen na otvorené prejavy rasizmu, ale i voči ich  tichej podpore či 

progredujúcej ľahostajnosti verejnosti k nim. Kampane preto nemôžu byť zamerané len 

proti otvorenej rasovej nenávisti (ktorá sa  dá ovplyvniť len veľmi ťažko), ale aj na prejavy 

rasizmu „všedného dňa“, ktoré majorita nevníma, ale Rómovia sa s nimi stretávajú a sú na 

ne citliví. (Kotmanová – Szép In: Vašečka, 2002, s.391) 

Na tejto zmene by mal pracovať každý individuálne, avšak za plnej účasti tých, čo majú pri 

vykonávaní svojej činnosti silný mienkotvorný potenciál ako napríklad politickí 

predstavitelia, učitelia, žurnalisti a podobne. 

V minulosti sa všeobecne v spoločnosti ujednotila myšlienka, že prehnané preceňovanie 

cigánskeho jazyka a kultúry by viedlo k ďalšej izolácii Cigánov a zotrvaniu na starom 

spôsobe života a myslenia. Skutočnosť, že nie všetci Rómovia na Slovensku používajú  

rómčinu ako svoj materinský jazyk, nie všetci ho chcú používať na verejnosti a vo 

vyučovacom procese, vytvára vzhľadom na ústavné práva Rómov používať rómčinu           

v týchto sférach života spoločnosti problémy, na riešenie ktorých nie je zatiaľ pripravená 

ani rómska menšina, ani majorita na Slovensku. (Cina In: Vašečka, 2002, s.113) 

Dôležité je riešiť také problémy ako používanie jazyka (to znamená otázku, či používať 

rómsky, slovenský jazyk, respektíve ktorý z rómskych dialektov, či prekladať texty do 

rómskeho jazyka, prípadne do maďarčiny a podobne),  definovanie cieľovej skupiny 

čitateľov a v neposlednom rade aj jej kúpyschopnosť. (Magdolenová – Hriczko In: 

Vašečka, 2002, s.171) 

Značná časť nerómskej populácie si uvedomuje potrebu opatrení na zvýšenie vzdelanostnej 

úrovne Rómov a vytvorenie ich vlastnej intelektuálnej elity. Aby viac Rómov získalo 

vzdelanie a pôsobilo ako učitelia, právnici, lekári, kňazi...„ štát by sa mal postarať o to, aby 

sa oveľa viac rómskych detí vyučilo nejakému remeslu“. (Vašečka, 2002, s.344) 
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2. SOCIÁLNE PROBLÉMY V MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH 

KOMUNITÁCH  

  

Jednou z najrizikovejších sociálnych kategórií ohrozených (dlhodobou) nezamestnanosťou 

sa stáva predovšetkým rómska mládež. Rizikovosť situácie mladých ľudí je výsledkom 

spolupôsobenia viacerých charakteristík, nielen veku, ale i nízkeho či neúplného vzdelania 

(kvalifikácie), absencie pracovných skúseností, chýbajúcich pracovných návykov                

a odbornej praxe, neznalosti požiadaviek na trhu práce, príslušnosti k minoritným 

skupinám, a pod. (Džambazovič In: Vašečka, 2002, s.539) 

Chudoba, (dlhodobá) nezamestnanosť, spoliehanie sa na pomoc štátu sa stáva normou, čo 

vedie postupne k vzniku kultúry chudoby. Čím je komunita homogénnejšia                          

a endogénnejšia, tým je uzavretejšia voči vonkajšiemu prostrediu, ale na druhej strane 

jednotlivé rodiny sú otvorenejšie voči vplyvu komunity. 

Komunita sa stáva kontrolným mechanizmom. Vymedzuje uprednostňované životné           

a pracovné stratégie, každodenné vzorce správania a determinuje napríklad aj reprodukčné 

správanie. Zdvojená, znásobená závislosť znamená neschopnosť akejkoľvek aktivizácie, 

participácie, znamená stratu sebadôvery a sebaúcty. Tieto skutočnosti ešte umocňuje           

a potvrdzuje každodenná interakcia s členmi (značne homogénnej) komunity na jednej 

strane a na druhej strane nemožnosť interakcie („nechce okolie“) respektíve samovylúčenie 

z interakcií („nechcú samotní Rómovia“) so širším okolím. 

Preto absolútna chudoba segregovaných osád spôsobuje pochopiteľne orientáciu na 

biologické prežitie, uspokojenie primárnych potrieb a materiálnych istôt (jedla, pitia, 

oblečenia, bývania a tepla).Je to teda orientácia na prežitie a nie na žitie. (Džambazovič – 

Jurásková In: Vašečka, 2002, s.549-550) 

Kvalifikované odhady v Slovenskej republike vypovedajú, že až 70 % z rómskej populácie 

vykazuje evidentné znaky druhotnej negramotnosti, pričom vzdelanostná úroveň a kultúrna 

vyspelosť väčšiny Rómov v segregovaných osídleniach zostala približne na úrovni 50. 

rokov 20. storočia. (Loran In: Korim, 2006, s.100) 

Pri orientácii na prežitie, materiálne istoty, je vzdelanie chápané skôr ako povinnosť voči 

štátu, v ktorom žijú, a nie ako povinnosť voči vlastným deťom. Deti následne preberajú 

tento vzor správania a poberanie sociálnych dávok často krát vnímajú ako zamestnanie.  
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Ak človeka izolujete od možnosti živiť sa prácou a od väčšinovej spoločnosti, jeho 

osobnosť sa totálne deformuje. Prestáva sa správať ako človek a nadobúda takmer kontúry 

debility. (in Benka, 2014, s.42) 

Nízka vzdelanostná úroveň rómskej národnostnej menšiny sa premieta do všetkých oblastí 

života našej spoločnosti. Rast nezamestnanosti a sociálnej odkázanosti, záškoláctvo, 

školská neúspešnosť, nárast kriminality, drogovej závislosti a iných socio-patologických 

javov, úroveň kultúrneho vývoja, hygieny a zdravotného stavu, bývania a podobne              

u Rómov sú všeobecne známou skutočnosťou. Tieto problémy sa výraznejšie prejavujú po 

spoločensko-ekonomických zmenách a majú pretrvávajúci charakter.  

K všeobecne známym dôvodom, akými sú odlišná kultúra, slabá motivácia, nezáujem          

o vzdelávanie zo strany rodičov či neznalosť slovenského jazyka, patrí i fakt, že rómske 

deti sa často dostávajú do špeciálnych škôl nie kvôli mentálnej, ale sociálnej zaostalosti. 

(Rigová – Maczejková In Vašečka, 2002, s.722) 

Podstatný posun v kultúrnom, intelektuálnom i spoločenskom rozvoji rómskeho národa      

v našej krajine nastane až vtedy, keď sa o kritické zhodnotenie seba, vlastnej kultúry           

a histórie pokúsia sami Rómovia. Keď sa pokúsia porozumieť koreňom svojej 

neprispôsobilosti, svojho nezáujmu o vzdelanie, svojej tendencie využívať a zneužívať 

klímu v majoritnej spoločnosti. Zlepšenie vzdelávacieho systému by mohlo prispieť           

k vzniku a rastu rómskej intelektuálnej elity, schopnej kritickej sebareflexie. (Kušnieriková 

In: Vašečka, 2002, s.693) 

Pre porozumenie súčasnej situácie je významné obdobie po druhej svetovej vojne, ale 

obzvlášť po sociálnej a ekonomickej transformácii po roku 1989. V súčasnej dobe sa 

v mestách stretávame už s treťou generáciou Rómov, ktorá sa vzdialila tradičnejším 

životným spôsobom prvej generácie. V priebehu desiatok rokov sa postupne utvorili tri 

špecifické generačné situácie, kedy jednotlivé skupiny blízkych ročníkov Rómov prežili 

veľmi odlišné historické situácie a celkom sa líšia obsahy ich skúseností. Prelínajú sa 

a konzervujú isté typy vedenia a skúseností, ktoré rodiny v čase nazhromaždili: skúsenosť 

opúšťania zaostalého dedinského prostredia, práce v priemyselných podnikoch, 

opatrovateľský prístup štátu v dobe socializmu, transformácie spoločnosti a adaptácie na 

život v trhovom prostredí. Stretávame sa tak s postupnosťou troch generácií, z ktorých 

každá disponuje inou zásobou životných skúseností a prežitkov.  

Prvá generácia prežila zánik tradičnej organizácie a bola premiestnená na základe štátom 

riadených stimulov z chudobných a zaostalých obcí Slovenska do prostredia 
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priemyselných miest a rozvíjala sa za podmienok a étosu socializmu. Teraz sa cíti 

odstrčená a odložená do miest, ktoré sú neporovnateľne horšie ako tie, ktoré im boli 

k dispozícii za socializmu. Zaznamenávame u nich silný resentiment na dobu, kedy bola 

práca pre všetkých, zaistený bol základný životný štandard a označenie cigán, nenieslo 

toľko negatívnych významov ako dnes. Táto generácia, viac muži než ženy, pracovali 

a stretávali sa v zamestnaní s obyvateľmi mesta. Bývali rozptýlene po meste a disponovali 

štandardnými mestskými bytmi. Stávali sa centrom pozornosti asimilačných snáh a prešli 

viac či menej úspešne pracovnú integráciu v socialistických podnikoch. (Topinka, Kliment 

In: Lukáč, 2010, s.25-26) 

Druhá generácia prešla modernizáciou, socialistickým vzdelávací systémom a na vlastnej 

koži zažila nástup kapitalizmu a neúspech v rámci sociálnoekonomickej transformácie 

spoločnosti.  Kumulované frustrácie z neúspechu najmä na trhu práce, sa v nej obracia voči 

členom okolitej mestskej spoločnosti. Táto generácia sa adaptovala na nevyhovujúce 

podmienky a rozvinula množstvo stratégií, ktoré ju nanešťastie vzďaľujú od bežných 

spôsobov života majority. Pracovné skúsenosti získava na sekundárnom trhu práce, ktorý 

poskytuje krátkodobé a neisté zdroje financií. Druhá generácia sa ocitla na okraji 

spoločnosti, viac či menej marginalizovaná. Stala sa závislou na sociálnom systéme štátu 

a rozvinula sa v nej rada negatívnych javov ako zadlžovanie, úžera, hráčske závislosti 

a podobne. Niektorí z druhej generácie, ale dokázali uspieť a uniknúť devastujúcemu 

prostrediu vznikajúcich get. (Topinka, Kliment In: Lukáč, 2010, s.25-26) 

Tretia generácia, s ktorej členmi sa dnes stretávame najmä okolo sociálne vylúčených 

mestských lokalít, sa v týchto miestach narodila a život v nich pokladá za samozrejmý 

a nevyhnutný. Títo noví nositelia kultúry sa od tradície svojich predkov posunuli omnoho 

viac, než by sa mohlo zdať. Ich situácia nesie znaky kultúry chudoby, vzrastá nie do už 

matnej tradície svojich predkov, ale do životnej situácie svojich otcov a matiek. Rozvíjajú 

vlastnú kultúru ulice a ich spoločné zážitky sú celkom odlišné od zážitkov spolužiakov. 

Miešajú sa u nich prehnané ašpirácie, nejasné očakávania, demotivácia, nedostatok 

podnetov, absencia sociálnych kontaktov, obmedzený jazykový kód a bariéry voči okoliu, 

ktoré okolie vníma predovšetkým ako dôsledok odlišného etnického pôvodu a pevných 

tradícií, čo je omyl. O generačnej úcte a rešpekte k rodinným autoritám možno 

pochybovať. Situácia druhej a tretej generácie nesie známky mnoho početného sociálneho 

vylúčenia, ktorého riešenie je a ešte bude nesmierne obtiažne. Nešťastnú rolu tu môže 

ďalej zohrávať etnicky homogenizované vzdelávanie. Na druhej strane platí, že mnoho 
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Rómov všetkých troch generácií sú integrovaní a bývajú mimo sociálne vylúčených miest. 

Nie je ich mnoho, ale oni sa stretávajú so silnou stigmatizáciou a v každodennom živote sa 

musia dištancovať od všeobecnej predstavy Róma a štylizovať sa do role slušných cigánov. 

Nezostávajú ale bokom sociálneho vylúčenia, lebo i oni čelia jeho dôsledkom. 

Sociálnoekonomická transformácia krajiny, ktorá prebehla na konci osemdesiatych rokov 

a začiatku deväťdesiatych rokov, znamenala pre mnohých občanov nové a netušené 

možnosti sebarealizácie a príležitostí. I pre Rómov bola zamatová revolúcia dôležitým 

prelomom. Priniesla im možnosť slobodného používania jazyka, pestovanie svojej kultúry, 

zakladanie organizácií podporujúcich rómske práva, občianskych združení pre zlepšenie 

situácie Rómov a pestovanie etnokultúrnych identít. Čoskoro sa ale ukázalo, že 

ponovembrová éra Rómom nepraje, že na ňu neboli dobre pripravení. S prechodom 

k trhovej ekonomike sa často nekvalifikovaní Rómovia dostávajú na okraj spoločnosti. 

Deväťdesiate roky totiž priniesli útlm v priemyselnej výrobe. Proces transformácie sa 

najviac prelínal s procesom deindustralizácie, kedy modernizácia a technologická zmena 

svojim spôsobom viedli k tomu, že sa pracovné príležitosti pre nekvalifikovanú pracovnú 

silu dramaticky znížila a bola nahradená kvalifikovanou pracovnou silou. Výsledkom bolo 

zníženie počtu pracovných miest, čo sa pre Rómov, ktorí v mnohých prípadoch nemali 

dokončenú školskú dochádzku, stalo osudným. (Topinka, Kliment In: Lukáč, 2010, s.25-

26)  

Stále zreteľnejšie sa prejavujú známky koncentrácie sociálne vylúčených osôb najmä 

v priestore, ktorý získava postupne nálepku vyhradených miest pre neúspešných. Na týchto 

miestach sa stretávame so symptómami chudoby, nezamestnanosti, anómie, 

nevyhovujúceho bývania, všemožných druhov závislostí, vandalizmu, destabilizácie rodín 

a životných spôsobov vzdialených tém majoritným a to všetko v kontraste ku 

konštituujúcej sa spoločnosti blahobytu symbolizovanej pracovitým občanom mesta. 

Spomenuté vyhradené priestory poukazujú na výskyt vážnych sociálnych problémov 

a seba reprodukujúcej sa pasci chudoby a sú tŕňom v oku okoloidúcich občanov či 

návštevníkom mesta. Druhým faktorom, ktorý rómske obyvateľstvo v tomto období tiež 

výrazne zasiahlo, bolo rozvoľnenie trhu s bytmi. Stúpajúce náklady na bývanie v obecných 

bytoch prestali byť pre skupinu postihnutú vysokou nezamestnanosťou finančne dostupné. 

Rómovia sa začali sťahovať do domov, kde bolo nájomné prijateľnejšie. Jedná sa o domy 

v dnešných sociálne vylúčených lokalitách. Spontánne sťahovanie bolo umocnené bytovou 

politikou mesta. (Topinka, Kliment In: Lukáč, 2010, s.25-26) 
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3. POMOC MARGINALIZOVANÝM RÓMSKYM KOMUNITÁM  

    PRI UPLATNENÍ SA NA TRHU PRÁCE AKO VÝZVA PRE  

    SOCIÁLNU PRÁCU  

 

3.1. Možnosti sociálnej práce pri riešení problémov v marginalizovaných  

       rómskych komunitách 

 

Chudoba a sociálne vylúčenie nie sú statické a menia sa v čase. Sú závislé od množstva 

faktorov, preto ich identifikácia a hľadanie efektívnejších riešení, ako pomôcť konkrétnym 

jednotlivcom či skupinám, aby sa vymanili z chudoby a opätovne začlenili do hlavného 

prúdu spoločnosti, je permanentný a veľmi komplexný proces. Vyžaduje si úzku 

prepojenosť rôznych politík a spoluprácu mnohých aktérov na národnej, miestnej                

a dokonca medzinárodnej úrovni. Riešenie na národnej úrovni predstavuje najmä prijatie 

a dôsledné uplatňovanie legislatívy, ktorá by umožňovala komplexne riešiť situáciu ľudí 

ohrozených chudobou a chudobe predchádzať, čo je z hľadiska sociálnej práce nesmierne 

dôležité.  

Konkrétne riešenia na lokálnej úrovni môžu byť s ohľadom na individuálne osudy 

chudobných alebo ľudí ohrozených chudobou najefektívnejšie. Spočívajú vo včasnej 

diagnostike problému, v kvalite a komplexnosti dostupných resp. poskytovaných služieb, 

ako sú pracovné a sociálne poradenstvo, zdravotná starostlivosť a služby pre deti                

z chudobných aj ohrozených rodín a prístup k sociálnemu bývaniu, tiež aj v efektívnej 

koordinácii a spolupráci rôznorodých aktérov, ktorým by  osud ich spoluobčanov nemal 

byť ľahostajný. (Halamová In: Lukáč, 2010, s.41) 

Vláda SR je presvedčená, že pri realizácii iniciatív a intervencií zameraných na zlepšenie 

životných podmienok rómskej populácie na Slovensku musia byt vyvážené tri ciele: 

zlepšenie sociálno-ekonomického postavenia rozšírením reálnych možností zamestnanosti 

na trhu práce; rozvíjanie ľudského kapitálu prostredníctvom lepšieho vzdelávania a 

zdravotnej starostlivosti; posilnenie sociálneho kapitálu a rozvoja komunity 

prostredníctvom vyšších kompetencií a posilnenia participácie rómskej populácie na 

spoločenských a občianskych aktivitách. 

Súčasťou partnerstva však musí byť aj cieľová skupina predloženej stratégie. Rómovia 

celkovo, či rómske komunity bez ohľadu na mieru ich marginalizácie, by mali byť 

súčasťou rozhodovacích procesov. Na jednej strane sa tak zvyšuje pocit zodpovednosti na 
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strane cieľovej skupiny, na druhej strane sa znižuje rozšírená nedôvera zo strany rómskych 

komunít. (ÚVSR, 2011) 

Neraz sa majorita zaviazala presadzovať vypracovanie takých programov, ktoré sú 

postavené na aktívnej účasti Rómov. Navrhla aj konkrétnu formu jedného z takýchto 

programov, ktorým by malo byť vyškolenie rómskych asistentov.  

Existujú programy, ktoré pripravujú takzvaných rómskych asistentov na rozličnú prácu      

v teréne v rómskych osadách. Pričom by však takýto pracovník mal zvládať poskytovanie 

poradenstva vo veciach: 

a) výchovy a vzdelávania žiakov a ich prípravy na povolanie – iniciuje zavedenie 

povinného ročníka predškolskej výchovy alebo tzv. nultých prípravných ročníkov  v území 

pre deti z málo podnetného prostredia; v spolupráci s odborom školstva, mládeže a telesnej 

kultúry sa podieľa na tvorbe a realizácii výchovno-preventívnych programov pre  deti         

a mládež z rodín, ktoré sú v hmotnej núdzi alebo v sociálnej núdzi; 

b) zamestnanosti – spolupracuje s okresným úradom práce, starostami obcí a primátormi 

miest pri  zabezpečovaní verejnoprospešných prác a predkladá návrhy na účasť občanov 

rómskej národnostnej menšiny v rekvalifikačných kurzoch; 

c) riešenia bytovej otázky – poskytuje poradenstvo vo veci realizácie programov podpory 

rozvoja bývania a Štátneho fondu rozvoja bývania, pritom spolupracuje s územnou 

samosprávou a občianskymi združeniami; 

d) sociálnej pomoci – v rámci ktorej poskytuje najmä sociálnu pomoc pri riešení rodinných 

a sociálnych problémov a pri prekonávaní nepriaznivej životnej situácie, s cieľom ich 

spoločensky integrovať a aktivizovať do riešenia sociálnych situácií vlastnými silami         

a zdrojmi; 

e) zdravotnej výchovy – podieľa sa na riešení otázok hygieny, osvojovania si návykov 

zdravého spôsobu  života, organizuje besedy a školenia zdravotnej výchovy pre deti           

a dospelých; 

f) zabezpečovania ľudských práv a práv národnostných menšín a etnických skupín 

občanov patriacich k rómskej národnostnej menšine – podieľa sa na integrácii rómskej 

národnostnej menšiny do spoločnosti, zameriava sa na primárnu prevenciu, využíva 

inštitucionálne možnosti sekundárnej a terciárnej prevencie, sleduje prejavy všetkých 

foriem diskriminácie rómskej národnostnej menšiny a navrhuje prijať nápravné opatrenia. 

(Pilát In: Vašečka, 2002, s.251-252) 
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  3.2. Odporúčania pre zlepšenie kvality intervencií  

 

Cieľom je poskytnúť aktérom v decíznej sfére a v mimovládnom sektore podnety a spätnú 

väzbu opierajúcu sa o empirické zistenia. 

 

   3.2.1. Vzdelanie 

 

Deti pochádzajúce zo segregovaných osád sú často stigmatizované nevyhovujúcim  málo 

podnetným sociálnym prostredím, ktoré je jednou z príčin školskej neúspešnosti rómskych 

detí. 

Z pohľadu vzdelávania ide o špecifickú cieľovú skupinu. Táto špecifickosť je daná 

viacerými faktormi, ktoré nás nútia pozerať na vzdelávanie rómskych detí ako na 

multidimenzionálny a komplexný jav. Ako poukazuje Stanislav Cina (2008), rómska 

rodina je otvoreným systémom bez jasných pravidiel a štruktúr, čo spôsobuje následne 

problém dieťaťu prispôsobiť sa takému štruktúrovanému systému, akým je škola. Zhoršená 

adaptácia detí na školské prostredie má v nemalej miere svoju príčinu aj v nízkej 

návštevnosti predškolských zariadení rómskymi deťmi. To má však súvis okrem iného aj 

so systémovými prekážkami ako napríklad dostupnosť alebo financovanie predškolských 

zariadení. Demotivujúco pre rómsku rodinu môže pôsobiť aj fakt, že v súčasnosti majú 

problém uplatniť sa na trhu práce aj jedinci s dostatočnou úrovňou vzdelania. 

(Džambazovič, Jurásková In: Vašečka, 2002) 

Aj to je jedna z príčin prečo neprikladajú vzdelaniu veľký význam. Základné bariéry na 

strane rodiny preto vidíme v rozpore medzi hodnotami školy a rómskej rodiny, v absencii 

plnohodnotného a podnetného rodinného prostredia, v slabej návštevnosti predškolských 

zariadení, v slabej podpore zo strany rodičov detí, v nedocenení významu edukácie,            

v slabej motivácii, v sociálnej izolovanosti, v slabej informovanosti a v zanedbanosti 

detí.(Lipčaková In: Lukáč, 2010, s.54) 

Je potrebné zvýšiť zaškolenosť rómskych detí v zariadeniach predškolskej výchovy, ktoré 

predstavujú kľúčový zdroj získavania základných kompetencií a zručností nevyhnutných 

pre vstup do primárneho stupňa vzdelávania a jeho úspešné zvládnutie. Návšteva 

predškolských zariadení je dôležitá súčasť prípravy na povinnú školskú dochádzku             

v súvislosti s viacerými problémami, s ktorými sa veľké skupiny rómskych detí musia 
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vyrovnávať v prvých ročníkoch, ako napríklad s nedostatočným ovládaním oficiálneho 

vyučovacieho jazyka. 

Predpokladom rastu zaškolenosti rómskych detí v predškolských zariadeniach je, okrem 

adekvátneho legislatívneho rámca, aj zvyšovanie geografickej a finančnej dostupnosti 

materských škôl. Preto treba hľadať možnosti rozšírenia kapacity siete materských škôl      

v regiónoch so zvýšeným nárastom rómskeho obyvateľstva, vrátane hľadania finančných 

zdrojov. Na druhej strane to tiež znamená otvorenie diskusie o vytvorení mechanizmov, 

ktoré by motivovali rómskych rodičov využívať tieto služby výchovy a starostlivosti. 

Významnou motiváciou môže byť bezplatné poskytovanie týchto služieb, ako sa ukazuje aj 

v súčasnosti v prípade nároku na bezplatné vzdelanie v materskej škole rok pred plnením 

školskej dochádzky.  

Je žiaduce podporovať aktivity na zlepšenie výsledkov rómskych detí vo vzdelávaní, 

vrátane eliminácie možných jazykových znevýhodnení, čo znamená aj zvýšenie počtu 

rómskych asistentov učiteľa, podporu programov orientovaných na zlepšenie spolupráce     

s rodičmi, podporu celodenného vyučovania (napríklad školské družiny a podobne), 

vrátane vytvorenia finančného mechanizmu pre ich trvalo udržateľné pokrytie. 

Pre zásadné zníženie počtu detí, čo predčasne opúšťajú systém vzdelávania, sa javí ako 

nevyhnutné overovanie a zavádzanie nástrojov, ktoré by tomuto javu mali predchádzať.    

V tejto súvislosti, aj vzhľadom na vysokú nezamestnanosť medzi rómskou mládežou, je 

treba zvážiť predĺženie povinného veku školskej dochádzky. Predpokladom na zlepšenie 

školských výsledkov rómskych detí z marginalizovaného prostredia je prísne sledovanie 

desegregačných politík pri zaraďovaní detí do základných škôl, čo je prepojené 

s politikami v oblasti bývania, ktoré by mali efektívne zamedziť rezidenčnej segregácii. Aj 

v prípade desegregovaných škôl a tried je v rámci vyučovacieho procesu potrebné zo 

strany učiteľov a učiteliek uplatňovať prístupy, ktoré napomôžu prekonať bariéry medzi 

rómskymi a nerómskymi deťmi. V prípade dospelých bez kvalifikácie je žiaduce 

zabezpečiť ponuku a využívanie programov zameraných na doplnenie vzdelania a odbornú 

prípravu, majúc na zreteli dopyt a pracovné možnosti v regióne. (Filadelfiová, Gergery, 

2012, s.217) 

Vláda SR musí najprv investovať do preklenutia rozdielov v úrovni vzdelania medzi 

rómskou a nerómskou populáciou, aby sa dosiahla lepšia integrácia a udržateľnosť Rómov 

na trhu práce a realizované opatrenia sa ukázali ako rozumné a návratné ekonomické 

riešenia do budúcnosti. Nízka pracovná aktivita je takisto koncentrovaná regionálne, keďže 
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jedna štvrtina slovenských krajov s najvyšším percentuálnym podielom rómskej populácie 

má oveľa vyššiu mieru nezamestnanosti, pričom títo nezamestnaní nemajú žiadne alebo iba 

základné vzdelanie, a väčšina nezamestnaných je bez práce dlhšie ako rok. (ÚVSR, 2011) 

Z uvedeného vyplýva potreba participácie rodičov žiakov na vzdelávaní ich detí. 

Konkrétne by bolo vhodné zamerať sa v tejto oblasti na zvýšenie zaangažovanosti rodičov 

na vzdelávaní napríklad prostredníctvom informovanosti rodičov detí v marginalizovaných 

komunitách o náležitostiach potrebných ku zápisu ich detí do školy. Určitým riešením by 

mohlo by ť aj zvýšenie informovanosti o „vzdelávaní druhej šance“, ktoré sa zameriava na 

ľudí s neukončeným vzdelaním. Pri jednotlivých nástrojoch riešenia však netreba zabúdať 

na diferencovaný prístup ku vzdelávaniu Rómov, keďže rómske etnikum je stratifikované 

približne rovnako ako majoritná spoločnosť. (Matulay In: Lukáč, 2010, s.55) 

Dôležitosť vzdelávania vyplýva z jeho samotnej podstaty, keď že predstavuje nástroj 

integrácie marginalizovaných skupín Rómov do majoritnej spoločnosti, a tiež kompenzuje 

sociálne nevýhody prameniace zo sociálneho prostredia. V neposlednom rade umožňuje 

kvalitné vzdelanie lepšie uplatnenie na trhu práce, s čím súvisí zvýšenie sociálneho statusu. 

Preto je dôležité vyvíjať iniciatívy na jeho skvalitňovanie. Prioritnú úlohu v tomto procese 

zohráva štátna vzdelávacia politika, ktorá predstavuje makroúroveň pri riešení danej 

problematiky.  

V rámci vzdelávania rómskych žiakov zohráva škola ústrednú úlohu. Predstavuje systém, 

ktorý by sa mal snažiť o plnú integráciu Rómov do majoritnej spoločnosti. Na dosiahnutie 

tohto cieľa je potrebná spolupráca odborníkov z rôznych oblastí, keďže ako sme už 

spomínali, špecifickosť vzdelávania Rómov vyplýva z multidimenzionálneho charakteru 

danej problematiky.  

Medzi nimi zastáva bezpochyby dôležité miesto školský sociálny pracovník, ako odborník 

na úpravu vzťahov jednotlivca, skupiny, rodiny, komunity a sociálneho prostredia. Svojou 

prítomnosťou v škole môže významne participovať na úprave a optimalizácii vzťahov 

a vývinu detí, a prispieť tak k ich efektívnemu vzdelávaniu bez rušivých vonkajších 

vplyvov. Dôležitosť školskej sociálnej práce spočíva okrem iného aj v jej pôsobení            

v mimoškolskom čase, ktoré sa premieta do spolupráce školy a rómskej rodiny. Cieľom 

tejto spolupráce je nielen zabezpečenie pravidelnej školskej dochádzky, ale aj snaha          

o zjednotenie výchovného pôsobenia školy a rómskej rodiny. (Matulayová In: Lukáč, 

2010, s.58) 
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    3.2.2. Služby zamestnanosti a pracovné príležitosti 

 

Vzhľadom na alarmujúco nízku mieru zamestnanosti a vysokú mieru nezamestnanosti 

rómskej populácie je kľúčovou úlohou zlepšiť jej prístup k pracovným príležitostiam. Vo 

všeobecnosti je potrebné vytvárať podmienky pre nediskriminačný prístup rómskej 

populácie na pracovný trh. S týmto (nepriamo, ale významne) súvisí nevyhnutnosť zvážiť 

možnosti a premyslene pripraviť zavedenie princípov dočasných vyrovnávacích opatrení 

na podporu zamestnávania príslušníkov a príslušníčok marginalizovaných rómskych 

komunít alebo sociálne vylúčených spoločenstiev. Tento krok môže mať aj podobu zmeny 

v legislatívnom nastavení verejného obstarávania tak, aby podporovalo zamestnávanie 

sociálne vylúčených skupín.  

Je potrebné pripraviť a zaviesť do praxe mechanizmy, v rámci ktorých by verejné zákazky 

pre mestá a obce realizovali firmy čo najviac spojené s lokalitou či regiónom – s cieľom 

podpory lokálnej ekonomiky. Tieto mechanizmy, ak by boli správne nastavené, by mohli 

mať priaznivý efekt na zamestnávanie a tvorbu pracovných miest pre príslušníkov              

a príslušníčky marginalizovaných rómskych komunít a sociálne vylúčených spoločenstiev, 

podobne ako dočasné vyrovnávacie opatrenia na podporu  zamestnávania. Nevyhnutne je 

potrebné podporovať inovatívne projekty na podporu zamestnávania, ktoré by sa 

zameriavali na rôzne možnosti riešenia zlého postavenia príslušníkov a príslušníčok 

marginalizovaných rómskych komunít alebo sociálne vylúčených spoločenstiev na trhu 

práce. V rámci podporných opatrení zostáva dlhodobou úlohou analyzovať skúsenosti         

a možnosti zamestnávania dlhodobo nezamestnaných osôb z marginalizovaných komunít 

a sociálne vylúčených spoločenstiev prostredníctvom sociálneho podnikania alebo 

programov podobného zamerania. Podporiť overovanie takýchto nástrojov medzi - trhu 

práce na uľahčenie prechodu z evidencie úradov práce na trh práce. 

Je potrebné rozšíriť a stabilizovať sieť terénnej sociálnej práce, vrátane riešenia finančného 

zabezpečenia v dlhodobej perspektíve. To by mohlo byť zabezpečené napríklad prechodom 

terénnej sociálnej práce z projektového financovania na mandatórne financovanie zo 

štátneho rozpočtu a prenesenia zamestnávania terénnych sociálnych pracovníkov z obce na 

štát. V súvislosti s rozšírením a stabilizovaním siete terénnej sociálnej práce je žiaduce 

uplatňovať dočasné vyrovnávacie opatrenia pre zamestnávanie Rómov a Rómok 

z marginalizovaného prostredia v rámci tohto programu. Rovnako by sa mala rozšíriť         

a systemizovať sieť komunitnej práce (komunitné centrá), vrátane riešenia adekvátneho 
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finančného zabezpečenia z prostriedkov európskych fondov alebo štátneho rozpočtu. Aj 

vzhľadom na zistené fakty o nízkom vplyve  aktivačných prác z hľadiska prínosu pre 

uplatnenie rómskej populácie na trhu práce sa ukazuje užitočné evaluovať a prípadne 

prehodnotiť tento komponent systému aktívnych politík trhu práce. Mohol by byť 

nahradený napríklad verejnoprospešnými prácami so štandardným pracovným pomerom 

a odvodmi. (Filadelfiová, Gergery, 2012, s.217-218) 

Potrebné budú ale i vhodné školenia. Zo skúsenosti vieme, že pre štyridsaťročného Róma 

so základným vzdelaním bude takáto cesta veľmi zložitá. Nechceme povedať, že je to pre 

neho nemožné, ale je pre neho veľmi ťažké absolvovať rekvalifikačný kurz a otvoriť si 

živnosť. Jeho prioritou je uživiť rodinu a povie otvorene, že na ďalšie vzdelávanie nemá 

čas – to je kľúčový problém. (Báchora, 2011, s.74) 

Počuli sme tiež o Rómoch, ktorí hľadajú lepšie šance do budúcnosti, potrebujú ju a musia 

ju dostať. Naše posolstvo by teda malo znieť: najskôr vyvinúť vlastnú iniciatívu a potom 

hľadať podporu v mimovládnych organizáciách. Spoločne meniť myslenie všetkých skupín 

obyvateľstva, zvýšiť úroveň vzdelania, nevyhýbať sa konfrontáciám, ale postaviť sa im 

a kriticky ich reflektovať. Zlepšiť pracovné ponuky a pracovné podmienky, posilniť 

aktivitu odborov, prehĺbiť medzinárodnú výmenu skúseností a kooperáciu 

a v neposlednom rade vytvárať nátlak na politiku. (Vlasák In: Báchora, 2011, s.80) 

 

   3.2.3. Sociálne služby  

 

Vzhľadom na výsledky výskumu, ktoré poukázali na existujúcu extrémne vysokú mieru 

materiálnej deprivácie rómskych domácností, je zo strany tvorcov legislatívy nevyhnutné 

dôsledne sa vyhýbať zavádzaniu takých opatrení a nástrojov, ktoré môžu (priamo či 

nepriamo) viesť k prehlbovaniu chudoby jednotlivcov a domácností. To znamená, že je 

potrebné veľmi citlivo zvažovať a dôsledne vychádzať z podrobných analýz aktuálneho 

stavu, špeciálne pri návrhoch na redukciu sociálnych dávok. Pri zvyšovaní adresnosti 

sociálnych dávok, je treba zvažovať dopady na životnú situáciu rómskych domácností a ich 

členov. Pozornosť by sa obzvlášť mala venovať dopadom tých adresných nástrojov, ktoré 

si vyžadujú splnenie viacerých podmienok. Nepriamym a nezamýšľaným dôsledkom 

vysokej podmienenosti transferov a služieb môže byť vylúčenie veľkých skupín 

obyvateľstva zo systému podpory alebo široká nedostupnosť niektorého z jeho 
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komponentov. Zároveň sa tým často neprimerane zvyšujú nároky na administráciu dávok – 

pre samotných poberateľov i pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Pri zavádzaní nových nástrojov a opatrení sociálnej politiky je neustále potrebné dôsledne 

kontrolovať aj taký ich dopad, či nemôžu viesť k nepriamej diskriminácii rómskej 

populácie alebo iných znevýhodnených skupín obyvateľstva. Je treba venovať pozornosť 

zlepšovaniu vzťahov medzi príslušníkmi a príslušníčkami marginalizovaných rómskych 

komunít a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny alebo inými inštitúciami, 

prostredníctvom skvalitnenia a rozšírenia poradenstva, zvýšenia či zlepšenia 

informovanosti a rozšírenia individuálneho prístupu. Jedným z predpokladov je aj potreba 

rozširovania kapacít úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ako protiklad ich zužovania) 

tak, aby boli schopné vykonávať rozšírené poradenstvo a individuálny prístup v cieľovej 

skupine. Iným predpokladom môže byť práca s pracovníkmi a pracovníčkami týchto 

úradov a scitlivovanie a kotextualizácia problémov, ktoré riešia. (Filadelfiová, Gergery, 

2012, s.217-218) 

Nemožno plánovať projektové iniciatívy bez toho, aby sme sa opýtali cieľovej skupiny 

Rómov, aké majú potreby. Bohužiaľ sa to často stáva, že človek plánuje projekt a má pocit, 

že robí to správne, ale pritom sa ľudí neopýta, či je pre nich tento projekt vôbec vhodný. 

(Fabris In: Báchora, 2011, s.75) 

Aby bol systém pružný a pripravený čo najskôr poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú    

a zároveň schopný prepúšťať neoprávnených poberateľov spod svojej ochrany, je 

nevyhnutné vytvoriť podmienky pre rýchle reakcie. K spružneniu reakčných časov by vo 

veľkej miere prispelo posilnenie kompetencií (terénnych) sociálnych pracovníkov, ktorí 

poznajú individuálnu a konkrétnu situáciu svojich klientov. V procese priznávania, resp. 

prehodnocovania výšky pomoci by sa nemala posudzovať iba výška príjmu a situácia,        

v ktorej sa domácnosť nachádza, ale aj miera plnenia si občianskych a rodičovských 

povinností, postoj k hľadaniu si práce a do úvahy by sa mali brať aj prípadné priestupky 

a miera vlastného zavinenia si vzniku stavu núdze. Samozrejme, nastavenie konkrétnych 

kritérií si zaslúži hlbšiu diskusiu. (Páleník, 2014, s.27) 

Zapojenie komunity cestou konzultácií a mechanizmov občianskej spätnej väzby zlepšuje 

efektívnosť intervencií. Umožňuje tým, pre ktorých je intervencia určená a iným členom 

komunity zdieľať názory a informácie s tými, ktorí projektujú a spúšťajú príslušné 

intervencie. Úspešné zapojenie: pomáha lepšie zacieliť a zostrojiť intervenciu; zvyšuje 

povedomie a osvojenie si intervencie ako aj využívanie jej výhod medzi členmi komunity; 
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napomáha zodpovednosti a fungovaniu miestnych orgánov, znižujúc riziko sprenevery a 

korupcie. 

Účasť členov miestnej komunity je kľúčovým predpokladom úspechu integrovaných 

intervencií, pretože oni najlepšie vedia, čo je potrebné, prečo je to potrebné, aké sú 

prekážky, čo sa dá urobiť, čo je pre klientov dostupné a čo je možné udržať. Účasť na 

projekte posilňuje pocit osvojenia a zmysluplnosti intervencie tým, že identifikuje priority 

jednotlivých subjektov a ich schopnosť poskytovať a udržiavať danú službu. Prispieva tiež 

k sociálnej inklúzii znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom ich posilnenia      

v spoločnosti. Účasť nerómskych komunít je takisto kľúčová na zabezpečenie ich podpory 

pre daný program, vyhnutie sa stigmatizovaniu Rómov a na oživenie spolupráce medzi 

Rómami a nerómskou populáciou na základe spoločných záujmov. (Príručka zo správy SB, 

2015, s.27) 

Prítomnosť stálych komunitných sociálnych pracovníkov priamo v teréne dokáže 

sprostredkovať každodennú komunikáciu medzi členmi komunity, poskytovateľmi 

sociálnych služieb, miestnymi orgánmi a inými subjektmi. Sociálni pracovníci 

zhromažďujú najčerstvejšie informácie o stave existujúcej infraštruktúry, služieb 

a rozvojových možnostiach prostredníctvom aktívneho a nepretržitého dialógu s členmi 

komunity.  

 

   3.2.4. Zdravie a hygiena 

 

Podľa zistených údajov sa ukazuje ako nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť 

priestorovej dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov a príslušníčky 

marginalizovaných rómskych komunít a sociálne vylúčených spoločenstiev. Ukazuje sa 

ako nevyhnutné posilniť programy zdravotnej výchovy a vzdelávania, vrátane zamerania 

na sexuálne a reprodukčné zdravie, rozšíriť zdravotnú osvetu a hygienu formou 

uplatňovania preventívnych a edukačných programov a prácou s rodinami a deťmi             

v školách, ale aj pôsobením terénnych pracovníkov priamo v komunitách. Doporučuje sa 

stabilizovať a zásadne rozšíriť program komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej 

výchovy do všetkých lokalít tak, aby zodpovedal šírke problému a početnosti 

marginalizovaných rómskych komunít, vrátane zabezpečenia jeho kontinuálneho 

financovania. Zapracovať komunitného pracovníka v oblasti zdravotnej výchovy do 

katalógu pracovných činností s cieľom stabilizovania profesie. 
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Je potrebné celkovo zlepšiť a skvalitniť hygienu v osadách a mestských koncentráciách, 

vytvoriť vhodné a funkčné mechanizmy zberu a likvidácie tuhého komunálneho odpadu.   

V tejto súvislosti je treba vytvoriť mechanizmus pre pravidelnú deratizáciu v 

segregovaných rómskych komunitách, v súčinnosti so samosprávou a príslušníkmi 

marginalizovaných rómskych komunít. 

Zabezpečiť zdravotno-výchovnú osvetu obyvateľov segregovaných a separovaných 

rómskych osídlení a lokalít v oblasti osobnej hygieny a starostlivosti o vlastné zdravie, 

výchovy k rodičovstvu, reprodukčnému a sexuálnemu zdraviu, starostlivosti o dieťa, 

prevencii infekčných ochorení, manipulácie s potravinami, hygieny výživy, ochrany  

životného prostredia a hygieny bývania. (Filadelfiová, Gergery, 2012, s.219) 

Zdravotní asistenti slúžia ako most medzi rómskymi komunitami a profesionálmi 

poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť. Miestni zdravotní asistenti prispievajú k zmene 

sociálneho správania, ktoré Rómom bránilo využívať služby zdravotnej starostlivosti tým, 

že odstraňujú sociálne stigmy spojené s prístupom k poradenským službám, službám 

reprodukčného zdravia, či testovaniu na sexuálne prenosné ochorenia. Zdravotní asistenti 

spolupracujú s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na odstraňovaní diskriminačných 

vzorcov správania a používania nevhodných výrazov. Pomáhajú lekárom lepšie pochopiť 

Rómov a efektívnejšie viesť dialóg s rómskymi pacientmi, zvyšujúc tak kvalitu 

poskytovanej starostlivosti. (Príručka zo správy SB, 2015, s.19) 

Pre zvyšovanie povedomia, kľúčom môže byť príprava aktivít alebo materiálov s cieľom 

informovať Rómov o zdravom životnom štýle, úskaliach rizikového správania a dôležitosti 

využívania služieb zdravotnej starostlivosti, ako sú napríklad tehotenské kontroly či 

očkovanie. Takéto informácie je možné poskytovať ako súčasť širšej osvety o životných 

návykoch. Je  vhodné využiť služby zdravotných asistentov, aby komunikovali s Rómami 

a rozšírili ich informovanosť o zdravom spôsobe života a zdravotnej starostlivosti. 

(Príručka zo správy SB, 2015, s.21) 

 

3.2.5. Bývanie 

 

Hľadať a zabezpečiť verejné a súkromné zdroje pre udržateľné projekty zlepšovania 

infraštruktúry bývania v marginalizovaných rómskych komunitách. Vhodnými 

prostriedkami motivovať obce a obecné zastupiteľstvá na podporu a dôslednú realizáciu 

takýchto intervencií. Ako jedna z doplnkových možností, ktoré fungujú, sa ukazuje 
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podpora mikropôžičkových a sporiacich programov na bývanie, ktoré by umožnili 

zvýšenie kvality bývania. Aj v tejto súvislosti sa odporúča podpora aktivít neziskových 

organizácií v oblasti bývania v marginalizovaných rómskych komunitách a využitie ich 

skúsenosti pri nastavovaní podporných programov. 

Odporúča sa zvážiť možnosť zriadiť inštitucionálne zastrešenie pre otázku bývania 

a infraštruktúry v marginalizovaných rómskych komunitách na úrovni ústrednej štátnej 

správy. Vzhľadom na to, že otvorenou otázkou stále zostáva hľadanie schodných 

spôsobov, ako trvalejšie vyriešiť situáciu s nevysporiadanými pozemkami 

a neskolaudovanými stavbami, je potrebné, tak na štátnej, ako aj na obecnej úrovni, 

pristúpiť k zásadným, metodicky či legislatívne koordinovaným krokom. Vzhľadom na 

veľký rozsah preukázaných podlžností na nájomnom a energiách je treba hľadať možnosti 

riešenia tejto patovej situácie veľkej časti marginalizovaných rómskych domácností. V 

rámci pripravovaných akčných programov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu 

Rómov do roku 2020 (napríklad Akčného plánu finančnej inklúzie) by sa žiadalo 

rozpracovať problematiku zadlženia a riešenia oddlženia týchto domácností. (Filadelfiová, 

Gergery, 2012, s.219-220) 

Zlepšenie bývania pomôže vytvoriť bezpečné, zdravé životné prostredie, v ktorom môžu 

rómske deti vyrastať a dozrievať na produktívnych dospelých jedincov. To zvyšuje ich 

šance na nájdenie zamestnania, čo následne vedie k ich ďalšej sociálnej aj ekonomickej 

integrácii. Vzhľadom na rozsah problému, nezriedka je potrebné zlepšiť bývanie rómskych 

rodín v rámci segregovaných prostredí. (Príručka zo správy SB, 2015, s.35) 

Výrazný počet bytových jednotiek je preľudnených, nie sú dostatočne tepelné izolované 

alebo vetrané, rozpadávajú sa a vyžadujú si závažné opravy. Sprístupniť rómskej populácii 

existujúce bytové jednotky. Takéto projekty zvyčajne obsahujú istú formu štátnej pomoci, 

či už vo forme nájomných poukazov alebo pomoci pri odkúpení. Miestne orgány môžu 

využiť fungujúce programy štátneho sociálneho bývania na zabezpečenie bytových 

jednotiek pre znevýhodnené skupiny. Tento typ projektu môžu sprevádzať aktivity 

smerujúce k zlepšeniu prístupu k základným službám, istote bývania, bezpečnosti               

a prepojenosti komunity. 

Ľudia v komunite, ktorý nemajú úradne potvrdené vlastnícke právo k nehnuteľnosti, musia 

byť chránení pred nezákonným vysťahovaním. Legalizácia práv vlastníctva nehnuteľností 

Schémy legalizácie sa využívajú tak v mestských ako aj vidieckych aglomeráciách              

v komunitách, kde nie sú legalizované práva vlastníctva nehnuteľností. Pri práci so 
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znevýhodnenými komunitami musia miestne orgány vytypovať mechanizmy na 

prekonanie špecifických bariér. Medzi tieto prekážky patria chýbajúce osobné doklady, 

chýbajúce dôkazy o vlastníctve, spory o skutočné vlastnícke práva obyvateľov 

nehnuteľnosti, a negramotnosť. (Príručka zo správy SB, 2015, s.18)  

Presídlenie – sťahovanie domácností z ich terajšieho sídla do novej lokality – je  opatrenie, 

ktoré sa občas využíva na zlepšenie životných podmienok Rómov. Tak napríklad, 

opatrenia na obmedzenie zraniteľnosti ľudí vo vzťahu k prírodným katastrofám alebo iným 

environmentálnym nebezpečenstvám, si nezriedka vyžadujú presídlenie. Na druhej strane, 

presídlenie sa tiež realizuje kvôli príčinám nesúvisiacim zo zlepšením podmienok pre 

Rómov – rodiny sa napríklad musia sťahovať v prípadoch, ak sa pôda pod ich domami má 

využiť na výstavbu novej infraštruktúry. Tretím dôvodom presídľovania je odstraňovanie 

priestorovej segregácie vytváraním zmiešaných prostredí. Presídlenie z akéhokoľvek 

dôvodu môže predstavovať príležitosť na zlepšenie ekonomického a sociálneho postavenia 

rodín, ktorých sa týka, ale len vtedy, ak mu predchádza starostlivé plánovanie.  

Ak nie je plánovaniu alebo realizácii venovaná dostatočná pozornosť, presídlenie môže 

mať negatívne sociálne, ekonomické a kultúrne dopady. Presídlenie môže vážne narušiť 

obživu rómskych rodín tým, že im zabráni v prístupe k existujúcim sociálnym sieťam         

a zdrojom príjmov. Navyše, ak sa rodiny presťahujú do prostredia, kde si nemôžu dovoliť 

platiť nájomné a energie, alebo kde si nedokážu nájsť zamestnanie, nebudú tam môcť 

zotrvať a pravdepodobne sa presťahujú do ďalšieho marginalizovaného prostredia. Je preto 

dôležité najprv vyhodnotiť, či je  presídlenie naozaj nutné. V závislosti od potrieb cieľovej 

komunity sa  možno nájde iné úspornejšie a menej rušivé riešenie, ktoré povedie                 

k rovnakému cieľu. Tak napríklad, ak je potrebou zlepšiť prístup k základným službám, 

priblíženie týchto služieb k znevýhodnenej komunite, alebo  zlepšenie jej prepojenia 

s existujúcimi službami je úspornejším a vhodnejším opatrením než sťahovanie ľudí do 

nového prostredia. (Príručka zo správy SB, 2015, s.36) 

 

 

ZÁVERY A ODPORÚČANIA PRE PRAX    

 

Ak existujú evidentne sociálne slabé skupiny chudobných obyvateľov na Slovensku, tak sú 

to v prvom rade rómske komunity. Primárnu pozíciu v tomto smere predstavujú príslušníci 

marginalizovaných rómskych komunít, ktoré žijú v koncentrovaných osídleniach. 
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Bohužiaľ, doposiaľ nemáme jednoznačné údaje o počte materializovaných alebo sociálne 

vylúčených či podštandardných rómskych komunitách. Dôvod tohto stavu je veľmi 

prozaický: na to, aby sme mohli kvantifikovať marginalitu alebo sociálnu vylúčenosť 

určitého osídlenia pre potreby akademického spracovania, museli by sme jednoznačne 

zadefinovať ukazovatele, podľa ktorých by sme spomínanú marginalitu alebo vylúčenosť 

mohli merať. 

V tomto smere nám v absolútnej miere nepomôže ani najväčší doposiaľ realizovaný 

výskum zameraný na rómske komunity – Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013. 

Tento výskum nám poskytuje bohaté informačné databázy orientované na popis životných 

podmienok a situácie v rómskych osídleniach v rovine infraštruktúrneho vybavenia, 

dostupnosti služieb, demografických a geografických ukazovateľov a pod., avšak sám        

o sebe neskúma (a vzhľadom na použitú metodológiu ani nemôže) mieru marginalizácie     

a sociálneho vylúčenia. 

Ako sme už naznačili vyššie, Atlas 2013 nám poskytuje informácie (minimálne pre 

potreby nášho makropohľadu) o situácii rómskej komunity na Slovensku. Podľa údajov 

Atlasu 2013 žije na Slovensku v 1070 sledovaných mestách a obciach odhadom približne 

402 tisíc ľudí, ktorí sú okolitou majoritou vnímaní ako Rómovia, a ku ktorým sa okolitá 

majorita ako k Rómom správa (v pozitívnom, ale aj v negatívnom význame tohto pojmu). 

V sledovaných 1070 mestách a obciach Atlas 2013 definoval 803 osídlení, v ktorých 

Rómovia (v zmysle ako ich definoval Atlas 2013) tvoria výrazné zastúpenie. Z týchto 803 

osídlení 246 sa nachádzalo vo vnútri obce, 324 osídlení na okraji obce a 233 osídlení mimo 

obce. 

V sledovaných osídleniach podľa údajov Atlasu býva (v zmysle trvalého pobytu) vyše 215 

tisíc ľudí, pričom v osídleniach vo vnútri obce je to viac ako 46 tisíc ľudí, v osídleniach na 

okraji obce je to vyše 95 tisíc ľudí a v osídleniach mimo obce takmer 74 tisíc ľudí. 

Najväčší počet Rómov na Slovensku býva v rozptyle medzi majoritným obyvateľstvom – 

ide o viac ako 187 tisíc ľudí. Percentuálne to predstavuje 46,5 % všetkých Rómov podľa 

odhadov Atlasu 2013. 

Na druhej strane skúsenosti z terénu hovoria, že vo všeobecnej rovine môžeme veľmi 

zjednodušene povedať, že miera marginalizácie a sociálneho vylúčenia stúpa úmerne          

s priestorovou segregáciou. Inak povedané, Rómovia žijúci v rozptyle medzi majoritným 

obyvateľstvom sú na tom zväčša sociálne lepšie ako Rómovia bývajúci v segregovaných 

osídleniach mimo miest a obcí. (Páleník, 2014, s.69-70) 
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Stratégia vlády SR je založená na snahe minimalizovať vplyv jednotlivých typov vylúčenia 

vo vzťahu k rómskym komunitám a rozvinúť politiku integrácie. Integrácia spolu                

s nediskrimináciou sú základným smerovaním v prístupe k rómskej populácii na všetkých 

úrovniach. Zo strany Rómov a rómskych komunít je stratégia založená na princípe 

vytvárania reálnych možností na aktivizáciu sa jednotlivca alebo komunity, výsledkom 

ktorej by malo byt zmenšenie rozdielov medzi rómskou populáciou a väčšinovou 

spoločnosťou. (ÚVSR, 2011) 

Pri jednotlivých zásadách viackrát spomíname úlohy sociálneho pracovníka, ktorý by mal 

osobám v hmotnej núdzi pomáhať s finančným hospodárením, koordináciou dlhodobých 

aktivít a tiež so zabezpečovaním základných požiadaviek tak, aby domácnosť fungovala. 

Sociálny pracovník by mal viesť osoby k zamestnanosti a čestnosti a pôsobiť ako účinný 

prvok pri predchádzaní vzniku kriminality a hlbších sociologických problémov. 

V neposlednom rade bude jeho úlohou motivovať mládež k lepším školským výsledkom    

a mimoškolským aktivitám. Na všetky tieto činnosti by mal mať dostatok času. Vzhľadom 

na dôležitosť úlohy sociálneho pracovníka je nutné klásť veľké požiadavky na jeho 

odbornosť, ale najmä na jeho morálny kredit. Sociálni pracovníci musia vedieť pomôcť, 

avšak aby mohli pomáhať, budú si musieť najprv získať dôveru poberateľov dávok. 

Dôležité je uvedomiť si, že dôvera ani prvé výsledky sa nedajú dosiahnuť v priebehu 

niekoľkých mesiacov. Fungovanie sociálnych pracovníkov ako zamestnancov úradov 

práce v súčasnosti nie je ideálne. Plnia skôr represívne úlohy bez primeraných kompetencií 

v oblasti pozitívnej motivácie. Toto je dané aj samotnými regulatívmi fungovania štátnych 

inštitúcií, kde je činnosť sociálnych pracovníkov financovaná zväčša na báze projektov,     

v dôsledku čoho je ich už i tak krátke funkčné obdobie často prerušované. Poradcovia na 

úradoch práce sa venujú len oblasti zamestnania a ich celkový počet je hlboko 

poddimenzovaný. 

Chápeme, že ako niekto žije po desaťročia alebo dokonca po celé storočia na okraji 

spoločnosti, že potom napríklad nie je schopný celú situáciu správne posúdiť. Všetko 

potrebuje svoj čas a najprv je potrebné vybudovať základy, na ktorých budeme stavať. Tiež 

budúcnosť Rómov nespočíva v rukách našej generácie, ale bude dielom generácie detí, 

poprípade vnúčat a práve tu vidíme veľké šance. Len je potreba sa ich chopiť. Nehanbiť sa 

za svoju národnostnú skupinu. V ekonomike, vo vede a vo všetkých ostatných oblastiach 

života sme rovnako dobrí alebo rovnako zlí ako tzv. väčšinová spoločnosť. (Sarközi In: 

Bachora, 2011, s.17) 
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Vysoké náklady za sociálne dávky, vzdelávanie a za zdravotnú starostlivosť rovnako ako 

nepriamo nevyrobený a nespotrebovaný hrubý domáci produkt štát zaťažuje ešte viac. 

Potenciál pracovnej sily Rómov zostáva dodnes nevyužitý. Už v roku 2008 mohla byť 

miera zamestnanosti o 7 percent vyššia a v roku 2025 by dokonca mohla dosiahnuť nárast 

o 10 percent. Veľkosť potenciálne využiteľnej pracovnej sily povedie  k zvýšeniu hrubého 

domáceho produktu. Podľa odhadov štúdie ponesú veľkú časť tohto potenciálu slovenskí 

Rómovia. Čo bude mať význam, pretože demografická krivka väčšinovej populácie na 

Slovensku klesne. Ale nie u Rómov, kde demografická krivka porastie. Možno 

predpokladať, že v roku 2030 Rómovia obsadia výraznú časť trhu práce na Slovensku. 

Podiel Rómov v produktívnom veku stúpne o 11 percent, z čoho vyplýva, že zamestnaní 

Rómovia by mohli výrazne znížiť deficit prvého dôchodkového piliera. Počet platcov 

dávok klesne a počet príjemcov dávok stúpne. V roku 2030 by tak práve Rómovia svojimi 

dávkami mohli posilniť sociálny fond. (Polák In: Báchora, 2011, s. 25) 

Mimovládnym organizáciám sa už na Slovensku podarilo vytvoriť projekty v rámci 

bývania za takých podmienok, ktoré poskytnú Rómom reálne možnosti zmeniť svoj 

sociokultúrny štatút tým, že budú mať reálnu možnosť sami si postaviť vlastné bývanie. 

Tým, že Rómovia sú priamo finančne a fyzicky zainteresovaní na výstavbe svojho domu, 

vzniká predpoklad, že si k nemu vytvoria oveľa bližší vzťah a budú sa oň dobre starať. 

Zároveň sa týmto spôsobom veľmi jasne vyselektujú Rómovia, ktorí majú skutočný 

záujem zmeniť svoje životné podmienky, od tých, ktorí to iba deklarujú. (Mušinka In: 

Vašečka, 2002, s. 654) 

Najdôležitejšie je začať od počiatku, od zmeny myslenia mladej rómskej populácie              

i staršej. Vedieť prevziať zodpovednosť za budúce generácie Rómov do vlastných rúk. 

 

Najdôležitejšou úlohou spoločnosti sú však nasledujúce odporúčania, ktoré je potrebné 

naplniť. Tieto môžu zmeniť dlho pretrvávajúcu situáciu: komplexné riešenia na celoštátnej 

a lokálnej úrovni, riešenie zasahujúce celé komunity (vrátane nerómskeho obyvateľstva), 

dlhodobé a cielené pôsobenie v lokalitách, zapojenie všetkých zložiek a inštitúcií, 

zainteresovaných na riešení, práca s majoritou s cieľom dosiahnuť pozitívny postoj 

verejnosti, zapojenie Rómov do všetkých zložiek rozhodovania, neustále mapovanie 

potrieb cieľovej skupiny v lokalite a ich priebežné monitorovanie, priebežné 

vyhodnocovanie výsledkov a flexibilné prispôsobovanie aktivít, medzinárodná spolupráca, 

podpora kontaktov a výmena skúseností v rámci jednotlivých mimovládnych organizácií    
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a medzi mimovládnymi organizáciami, samosprávou i štátnou správou, podpora 

rozširovania úspešných projektov a snaha o šírenie informácií, dotváranie ľudského 

potenciálu a jeho motivácie. (Lenczová In: Vašečka, 2002, s.557) 

Rómovia predstavujú najväčšiu európsku etnickú menšinu, ktorá po storočia žila na okraji 

spoločnosti, kočovala po Európe a táborila na perifériách našich miest a obcí. Sme 

absolútne presvedčení o tom, že spôsob, akým spoločnosť zaobchádza so svojimi najmenej 

privilegovanými členmi, je meradlom jej civilizovanosti. Rovnako zastávame názor, že 

pomoc poskytovaná rómskej populácii pri hľadaní práce, ktorá je krokom k integrácii do 

spoločnosti, je dôležitá nielen z ekonomického hľadiska, ale že je to morálny imperatív 

dnešnej doby. (Andor In: Báchora, 2011, s.19) 

Rovnako nevyhnutným predpokladom úspešného riešenia tejto otázky je kooperácia a úzka 

spolupráca všetkých zainteresovaných subjektov, či rómskych, alebo nerómskych. 

Programy a projekty by mali vznikať na základe spolupráce samospráv, VÚC, 

mimovládneho sektora, krajských a okresných úradov štátnej správy, krajských 

a okresných úradov práce, zamestnávateľov a relevantných inštitúcií (školy, cirkev).  

Pozitívne riešenia tzv. rómskeho problému preto musia začínať od toho najťažšieho, 

najnepopulárnejšieho a problematicky uchopiteľného – od inklúzie Rómov do spoločnosti, 

ktorá musí byť cieľom nielen pre minoritu, ale aj pre majoritu. 

Dejiny sa nevracajú, nie je možné ich zopakovať, tým dôležitejšie je chápať ich zmysel 

a poučenia, ktoré z nich plynú.  
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ABSTRAKT 

 

Brigita Hlačinová. Supervízia sociálnych pracovníkov pracujúcich s užívateľmi drog. [Práca 

študentskej, vedeckej a odbornej činnosti.] - Univerzita Komenského v Bratislave. 

Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce. Študijný odbor: Sociálna práca. Vedúci práce 

ŠVOČ: doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. Bratislava: Katedra sociálnej práce Pedagogickej 

fakulty UK v Bratislave, 2016. 44 s.  

 

Predkladaná práca sa zameriava na supervíziu sociálnych pracovníkov pracujúcich 

s užívateľmi drog a je rozdelená na teoretickú a empirickú časť. Teoretická časť práce sa, 

okrem iných, venuje aj pojmom supervízie a aktérom supervízie. Veľká časť práce je 

venovaná supervízii sociálnych pracovníkov pracujúcich s užívateľmi drog v teréne a tiež 

konkrétnym občianskym združeniam, ktoré sa vo svojej práci venujú prístupu harm reduction. 

Empirická časť práce sa prináša deskripciu názorov na supervíziu u sociálnych pracovníkov 

pracujúcich s užívateľmi drog. 

 

Kľúčové slová: Supervízia. Supervízor. Supervidovaný. Drogová závislosť. Terénny 

pracovník. 
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ABSTRACT 

 

Brigita Hlačinová. Supervision of social workers working with drug addicts. [Work student , 

scientific and technical activities.] – Comenius University in Bratislava. Faculty of Education, 

Department of Social Work. Course: Social Work. Main tutor SVOC: doc. PhDr. Ladislav 

Vaska, PhD. Bratislava: Department of Social Work, Faculty of Education, Comenius 

University in Bratislava, 2016. 44 p.  

 

This work focuses on the supervision for social workers working with drug addicts. The work 

is divided into a theoretical and an empirical part. The theoretical part is dedicated to the 

concept of supervision and to the actors of supervision. This work dedicated a large part of 

supervision for social workers working with drug addicts in the field and the organizations 

dealing with harm reduction. The research part of this work is dedicated to the results of the 

realized research. The research focuses to social worker's workers working with drug addicts 

and their perceptions of supervision.  

 

Keywords: Supervision. Supervisor. Supervised. Drug addicts. Streetworker.  
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PREDHOVOR 

 

Supervízia do nášho profesijného života vstúpila pomerne nedávno, jej vyhľadávanie sa však 

v pomáhajúcich profesiách, teda aj v sociálnej práci, stalo veľmi obľúbené.  

Počas štúdia som si začala všímať, že supervízia je pre sociálnych pracovníkov dôležitým 

nástrojom pomoci. Tiež som si počas môjho dlhodobého pôsobenia ako dobrovoľníčka 

v organizácii, pracujúcej s užívateľmi drog, začala všímať odlišnosti v prístupe k práci 

u sociálnych pracovníkov, ktorí supervíziu využívali pravidelne, v porovnaní s tými, ktorí sa 

supervízii vyhýbali, aj keď nie možno cielene. Tieto poznatky boli jedným z dôvodom, prečo 

som chcela bližšie spoznať potenciál supervízie, oboznámiť sa s jej vznikom, formami 

a s možnosťami práce so sociálnymi pracovníkmi v súvislosti so supervíziou. 

 

V práci charakterizujeme supervíziu, jej formy a v tejto súvislosti charakterizujeme aj prácu 

terénnych sociálnych pracovníkov pracujúcich s užívateľmi drog. Práca sa tiež venuje analýze 

realizovaného výskumu.   

 

Ďakujem za venovaný čas a poskytnutie monografií konzultantovi práce ŠVOČ doc. PhDr. 

Ladislavovi Vaskovi, PhD. Tiež ďakujem spolupracujúcim organizáciám a sociálnym 

pracovníkom za spoluprácu pri výskume.  
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ÚVOD 

Tým, ako sa supervízia dostáva do popredia spoločnosti, stáva sa aj prirodzenou súčasťou 

v pomáhajúcich profesiách. Keď ide o supervíziu v sociálnej práci, je potrebné, aby sociálny 

pracovník vedel, čo všetko supervízia môže ponúkať. Supervízia ponúka nielen spätnú väzbu, 

ale je tiež vhodnou prevenciou voči syndrómu vyhorenia.  

Supervízia nám pomáha k vlastnej sebareflexie, aj keď samotní sociálni pracovníci môžu mať 

pocit, že svoje dilemy, v súvislosti s prácou s klientom, nepotrebujú reflektovať. Pritom by 

malo byť prirodzené, aby sociálny pracovník diskutoval o dilemách a problémoch s niekým, 

kto je na to pripravený a kto mu bude rozumieť.  

V praxi by mal supervíziu poskytovať kvalifikovaný supervízor, avšak predpoklady na výkon 

supervízie sú náročné. Supervízor by mal mať predchádzajúce dlhoročné skúsenosti 

s klientom, pretože rozhodnutie stať sa supervízorom  so sebou prináša rozhodnutie venovať 

sa potrebám iného. 

Cieľom predkladanej práce ŠVOČ je priniesť ucelený pohľad na problematiku supervízie  

sociálnych pracovníkov v oblasti drogových závislostí, analyzovať aktuálny stav 

problematiky a poukázať na možnosti a limity jej využívania v praxi. 

Práca má teoreticko-empirický charakter a pre kvalitnejší prehľad je rozčlenená do štyroch 

kapitol. V prvej kapitole sa venujeme vymedzeniu pojmov supervízie, aktérom supervízie 

a príprave supervízorov pre prax. Druhá kapitola nadväzuje na teoretickú časť supervízie 

a rozoberá vybrané formy supervízie, konkrétne skupinovú a individuálnu. Tretia časť práce 

sa zameriava na sociálnu prácu a supervíziu sociálnych pracovníkov pracujúcich v terénnej 

sociálnej práci s užívateľmi drog a venuje sa tiež vybraným organizáciám. Empirická časť 

práce nadväzuje na teoretickú časť a cieľom výskumu je zistiť význam supervízie 

prostredníctvom deskripcie názorov a skúseností na supervíziu u sociálnych pracovníkov 

pracujúcich s užívateľmi drog v terénnej sociálnej práci. 
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1 SUPERVÍZIA  

 

Supervízia sa v posledných rokoch dostáva do popredia ako forma pomoci nielen sociálnemu 

pracovníkovi, ale aj klientovi. Supervízia má všeobecne veľa pojmov, ktoré sa však od seba 

môžu líšiť. Ako poznamenal Gabura (2003), na Slovensku bola kedysi supervízia 

„Popoluškou“, nemala dostatočnú tradíciu a ľudia si ju častokrát mýlili s kontrolou a kritikou. 

Supervízia na Slovensku je však funkčná aj vďaka legislatíve, ktorá sa pre supervíziu stala 

dôležitým pokrokom. V súčasnosti je supervízia zadefinovaná v zákone č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podmienky poskytovania 

supervízie v § 9, ods. 10, v ktorom sa uvádza, že „poskytovateľ sociálnej služby je povinný za 

účelom odbornej úrovne a kvality sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať program 

supervízie.“ Tiež sa definuje v zákone č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov, kde sa spomína 

dôležitá veta v § 47, ods. 7 v definícii: „za účelom zvyšovania profesionality práce 

v zariadení zariadenie vypracúva a uskutočňuje program supervízie. Súčasťou programu 

supervízie je aj spôsob zabezpečenia tohto programu.“  

Aktuálnu potrebu supervíznej pomoci dokazuje aj fakt, že sociálny pracovník už je 

v súčasnosti vo vzťahu s klientom v rovnoprávnom postavení. Úlohou sociálneho pracovníka 

je klienta podporovať a sprevádzať ho pomocou k svojpomoci. Je k tomu potreba vedomosti 

a schopnosti na zvyšovanie profesionálnej kompetencie práce s klientom a jedna z možností je 

supervízia (Oláh - Schavel- Tomka, 2008).  

Z pohľadu Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov (ďalej len „ASSP“), môžeme 

o supervízií hovoriť, že je to „metóda kontinuálneho rozvoja profesionálnych spôsobilostí 

pomáhajúceho odborníka za pomoci kvalifikovaného supervízora..“ Postupy supervízie sú 

zamerané na jednotlivcov, skupiny a organizácie. Definícia ASSP tiež hovorí, že supervízia je 

spôsob k reflexii pracovných tém a tiež spôsob možnosti profesionálneho rastu. Taktiež je 

využívaná ako prevencia voči syndrómu vyhorenia. (Supervízia. [online]. Dostupné na 

internete : http://www.assp.sk/?p=supervizia ).  

Predchádzať syndrómu vyhorenia pomocou supervízie sa určite dá, keďže v supervízií sa 

spracovávajú najrôznejšie emócie. Poskytuje priestor pre prácu so zlosťou pracovníka, 

priestor pre jeho pocity viny či hanby. (Dušková, [online]. Dostupné na internete: 

http://neziskovky.cz/cz/fakta/casopis-grantis/aktuality/3188.html). 
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Venglářová (2013) definuje supervíziu ako proces, v ktorom sú účastníci skupina ľudí či 

pracovníkov, alebo aj samotný jedinec, ktorí však pracujú nielen v sociálnych službách, ale aj 

v zdravotníctve. Podľa autorky je to tiež proces, ktorý je zameraný na komunikáciu s ľuďmi, 

a jeho základom je pomer medzi kontrolou a podporou v prístupe k supervízií. Vo svojej 

publikácií tiež hovorí, že obsahom rozhovoru počas supervízie sú situácie, ktoré zažívajú 

pracovníci počas svojej praxe. V súčasnej dobe sa v supervízií viac začínajú objavovať aj také 

témy, ako problémy spolupráce s kolegami, či vzťahy medzi vedením tímu a pracovníkov. 

Havrdová (2008, In Havrdová – Hajný et al., 2008, s. 40) navyše upresňuje, že zmyslom 

supervízie je, aby pracovník bol schopný svoju činnosť vykonávať najlepšie, ako vie, pretože 

supervízia musí smerovať k zlepšeniu práce. Predmetom supervízie je pracovník s jeho 

vykonávanou činnosťou.  

Supervízia prináša z pohľadu mnohých autorov rôzne prístupy, techniky či formy, ktorým sa 

v tejto práci dôkladnejšie nebudeme venovať. Hľadiská definovania supervízie v sociálnej 

práci podľa Tsui (2005, In Vaska, 2014) : 

- normatívne hľadisko má dôraz na administratívny/vzdelávací aspekt v supervíznom 

procese. Normatívne hľadisko sa zameriava na nápady a ideály. „Normatívny prístup 

sa nezaoberá tým, čo sa momentálne v danej oblasti deje, ale zameriava sa na to, čím 

by supervízia mala byť a na čo by sa mala zamerať.“ 

- empirické hľadisko sa venuje štýlu a správaniu sa supervízora v sociálnej práci. 

- pragmatické hľadisko má za cieľ (tamtiež, s.30) „poskytnúť sprievod v jednotlivých 

akciách supervízora a identifikovať funkcie a úlohy supervízora.“ 

V každej supervízií sa však prelínajú tri funkcie supervízie a to vzdelávacia funkcia, podporná 

funkcia a funkcia administratívna. Z pohľadu autorov Hawkinsa a Shoheta
1
 (2004) :  

- Riadiaca (administratívna) funkcia, v ktorej má supervízor za úlohu kontrolovať 

kvalitu vykonanej práce supervidovaných z etického pohľadu. 

- Vzdelávacia (formatívna) funkcia,  kde hlavným cieľom supervízora je zvyšovať 

odbornosť supervidovaných.  

- Podporná (restoratívna) funkcia, ktorá sa venuje podpore zvládania nárokov na 

sociálneho pracovníka a na vyhnutie sa syndrómu vyhorenia. 

                                                 
1
 Autori Hawkins a Shohet (2004) sa vo svojej publikácií venujú aj ostatným typom a funkciám supervízie. 
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Richards, Payne a Sheppherd (1990, In Vaska, 2014) charakterizovali aj štvrtú funkciu : 

- Mediačná funkcia, ktorá sa venuje zamestnaneckých potrebám k vyššiemu 

manažmentu či objasňovaniu úloh k ostatným spolupracovníkom, ktorí ovplyvňujú 

chod organizácie. 

Vzdelávacia funkcia 

Z hľadiska účelu zlepšuje odbornú kompetenciu pracovníka pri práci s klientom. Supervízia je 

podľa Havrdovej (2008, In Havrdová-Hajný,2008) odsúdená k neúspechu, pokiaľ sa začína so 

skupinou ľudí, ktorí „nevedia, že nevedia“. Lepšie je teda začať supervíziu vzdelávaním, 

udržiavať dobrú atmosféru, ukázať príklady z praxe, povzbudiť záujem zo strany 

pracovníkov. Havrdová (tamtiež, s.51) tiež uvádza, že vzdelávací aspekt supervízie je 

prítomný v každej supervízií, objednávka vzdelávania totiž vyplýva z konkrétneho problému. 

To je základ, od ktorého sa vzdelávacia supervízia odlišuje od iných vzdelávacích programov. 

Podľa autorky sa akékoľvek iné vzdelávacie programy líšia tým, že školiteľ príde sám 

s návrhom témy. 

Podporná funkcia 

V podpornej funkcii sa supervízor zameriava na prežívanie a emócie pracovníkov. Supervízor 

podporuje a oceňuje hodnotu vykonanej práce supervidovaného, reálne vidí a posudzuje ju, 

dodáva mu nádej a zvyšuje sebadôveru. Účelom podporného aspektu supervízie je povzbudiť 

supervidovaného k prekonaniu prekážok a pracuje sa na jeho posilňovaní. 

Podporná funkcia môže vyznievať ako terapia, ide o zvýšenie pocitu bezpečia pracovníkov, 

pretože pomáha zlepšiť pocit z práce a čeliť sklamaniu.(Havrdová, 2008, In Havrdová - 

Hajný, 2008). 

Administratívna funkcia 

Havrdová (2008, In Havrdová - Hajný, 2008). tvrdí, že to, čo je v jasnej štruktúre organizácií 

neznamená, že funguje aj v praxi .Objavuje sa vtedy, keď sú v organizácií nedostatky, ktoré 

súvisia s problémom pri práci s klientom. Každý pracovník by mal poznať svoje kompetencie, 

rozumieť spoločným cieľom a riadiť sa pravidlami, ktoré podporujú dosiahnutie cieľa. 

Supervízor by mal usmerňovať pracovníka, aby konal v zmysle stanovených pravidiel.  

Hawkins a Shohet (2004) však tvrdia, že aj keď sú významy odlišné, tak môžu ľahko 

prechádzať z jednej funkcie do druhej. Väčšinou je zameranie supervízie kombináciou týchto 

troch funkcií.  
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Viacerí autori sa v definovaní rôznia, až tieto definície môžu znieť chaoticky. Odráža sa to 

v rôznorodosti definíciách a pojmom supervízie. Supervízia má naozaj rozsiahly záber, ktorý 

sa odráža v množstve jej definíciách či v jej členení a v metódach. 

 

 

1.1  Aktéri supervízie 

 

K tomu, aby supervízia mohla prebehnúť, sú potrební aktéri supervízie - supervízor 

a supervidovaný. Je však dôležité, aby sa vytvoril vzájomný vzťah medzi supervízorom 

a supervidovaným. 

 

Supervízor 

Supervízor je zadefinovaný aj v zákone 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v § 84, ods. 8, 

kde sa spomína, že „supervíziu vykonáva fyzická osoba“ a ktorá zároveň „absolvovala 

odbornú akreditovanú prípravu supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej 

práce“. 

Vaska (2014) tiež informuje, že na Slovensku sa supervízia od 1. januára 2013 stala povinnou 

pre všetky subjekty vykonávajúce sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu. Zákon 

neurčuje povinnosť organizácií vykonávať pravidelnú supervíziu, ale určuje povinnosť 

vykonávať supervíziu jeden krát ročne. Vaska (tamtiež) sa domnieva, že nevymedzenie 

pravidelnosti supervízie v zákone je len na škodu praxe sociálnej práce. 

V zákone č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele je v § 93a, ods. 

1 spomenuté, že „Ministerstvo vedie zoznam supervízorov“. Zároveň sa v § 93a, ods. 11 

spomína, že „zoznam supervízorov je verejne prístupný na webovom sídle ministerstva
2
“. 

Zákon určuje, okrem iných, aj dôležitú podmienku v znení, že fyzická osoba zapísaná do 

Ministerského zoznamu je osoba, ktorá „má doklad o úspešnom absolvovaní odbornej 

akreditovanej prípravy supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce v 

rozsahu najmenej 240 hodín“. 

Supervízor by mal podľa Kalinu (2009) neustále ukazovať, že je pre supervidovaných 

prínosnou autoritou a zároveň bezpečnou. Supervíziu v organizácií musí vykonávať externý 

supervízor s vysokoškolským vzdelaním(v našom prípade v odbore sociálna práca) a to 

                                                 
2
 Dostupný Ministerský zoznam supervízorov 2016:  

<https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/supervizia/zoznam-supervizorov-2016.pdf>.    
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výlučne s praxou najmenej 3 roky s tým, že by mal supervíziu v organizácií vykonávať aspoň 

jeden krát v mesiaci v rozpätí 2,5 hod. Predpokladom je aj absolvovanie 

psychoterapeutického výcviku. Taktiež autor hovorí, že ponuka supervízorov je nedostačujúca 

a to z dôvodov neochoty poskytovať supervíziu. Ďalším z dôvodov môže byť aj taký, že 

sociálni pracovníci častokrát radšej uprednostnia supervízorov, ktorí priamo pracujú 

v konkrétnej oblasti
3
 a preto teda nie sú výnimočné prípady, že chcený supervízor častokrát 

dochádza veľké vzdialenosti za supervidovanými.  

Podľa Vasku (2014) má supervízor disponovať osobnostnou výbavou a profesionálnou 

výbavou. Od supervízora sa očakáva, že on samotný vie prijať spätnú väzbu a že zároveň 

disponuje skúsenosťami supervidovaného. Tým je myslené, že supervízor by mal najprv 

vedieť sám sebe dať supervíziu, aby ju následne mohol efektívne vykonávať. Podobne aj 

Gabura (2003) tvrdí, že je jasné, že supervízor nie je žiadny bezchybný hrdina, že sa stáva, že 

urobí vo svojom konaní chybu. Môže sa stať, že supervízor nezbadá niečo dôležité, alebo 

dokonca, že povie neadekvátnu spätnú väzbu. Jednoducho, chyby robí každý odborník. Je 

úplne bežné, že supervízor má svojho supersupervízora, ktorý mu pomáha konzultovať 

vykonanú prácu.  

Venglářová (2013) tvrdí, že prvotnou úlohou supervízora je pomáhať pracovníkom v ich 

práci. Supervízor sa venuje problémom v organizácií, nepríjemnostiam, vzťahom nielen ku 

kolegom, ale aj k dobrovoľníkom. Hovorí tiež, že supervízor ponúka nestranný pohľad 

na problém a tiež ponúka svoje skúsenosti v rámci riešenia problému. Poskytuje podporu 

a posilňuje pracovné kompetencie. Venglářová (2013) sa s názorom Kalinu (2009) odporuje, 

keďže tvrdí, že efektívna supervízia chce svoj čas a teda by sa mala vykonávať v rozpätí 

jedenkrát za 6-8 týždňov. 

Možno všeobecne hovoriť, že supervízor je osoba preukazujúca voči iným rešpekt, empatiu, 

konkrétnosť, ale aj určitú mieru sebaodhalenia v správaniu voči začiatočníkovi. Je dôležité, 

aby supervízor akceptoval vedomosti supervidovaného a nemal by mať od neho nereálne 

očakávania (Oláh-Schavel-Tomka, 2008). Každá nepríjemná situácia si vyžaduje dobrého 

supervízora so zmyslom pre humor. Zmysel pre humor je častokrát pomôckou k prekonaniu 

ťažkých chvíľ medzi supervízorom a supervidovaným. Autor Schavel (2013, In Schavel- 

Hunyadiová- Kuzyšin, 2013) vymedzil vlastnosti supervízora tak, že by mal vedieť objektívne 

zhodnotiť problémovú situáciu a poskytnúť rôznu alternatívu k riešeniu problému. Kvalitný 

supervízor je podľa autora ako učiteľ, ktorý je schopný aplikovať teóriu do praxe a ocení 

                                                 
3
 Kalina (In Broža /ed./, 2009) hovorí v tomto prípade o supervízoroch pracujúcich v oblasti drogovej závislosti. 
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snahu supervidovaného k učeniu. 

Supervízor by tiež mal sledovať klientov prospech, zaistiť etické a profesionálne zásady 

a rovnako aj sledovať jeho dosiahnuté výsledky, ako sa spomína v dokumente Etickej zásady 

Európskej asociácie supervízie (Dostupné na internete: < http://www.supervize.eu/wp-

content/uploads/eticke_zasady_eas.pdf >) 

V spolupráci medzi supervízorom a supervidovaným je podľa Koláčkovej (2003, In Matoušek 

a kol., 2003) cieľom hľadať riešenie spoločne v atmosfére dôvery, pochopiť vzťahy, pocity 

v pracovnej činnosti.  

 

Supervidovaný 

Vaska (2014) naformuloval, že supervidovaný, ak má záujem vo vykonávaní svojej profesie 

neuškodiť klientom, by mal pravidelne vyhľadávať a využívať supervíziu, pokiaľ mu nie je 

zabezpečená. Autor tiež vymedzil, že supervidovaný využíva supervíziu vtedy, keď sa chce 

podeliť o problémy v práci alebo o zodpovednosti za vykonávané činy.  

Havrdová (2008, In Havrdová – Hajný et. al., 2008) približuje, že je povinnosť 

supervidovaného brať spoluprácu ako serióznu pomôcku k svojmu profesijnému rastu. Mal by 

sa zodpovedne pripraviť, čiže porozmýšľať o téme, ktorá je preňho dôležitá a ktorú chce 

poskytnúť. Je dôležité, aby sa aktívne zapájal nielen do svojej témy, ale aj do témy 

spoluúčastníkov. Pritom autorka (tamtiež) tiež tvrdí, že supervidovaný by mal byť úprimný 

nielen o svojich pocitoch, ale aj o pocitoch, ktoré má voči supervízorovi alebo samotnému 

priebehu supervízie. Takéto úprimné zdieľanie pocitov, čím sa samozrejme myslí skutočná 

pravda, ktorú pracovník vo svojom vnútri prežíva, vedie ku skutočnému dialógu.  

K tomuto sa však naskytá otázka mlčanlivosti. Je dôležité si hneď na začiatku ujasniť, že 

supervidovaný podľa Havrdovej (tamtiež, s. 72) „musí mať právo veta ohľadom informácií zo 

supervízie, ktoré si nepraje zdieľať nikomu mimo supervízie. Musí byť tiež informovaný o tom, 

komu a ako majú byť akékoľvek informácie zo supervízie podávané ďalej“. Toto pravidlo by 

malo byť jasné a platné pre každého člena supervízie. Netreba byť v tomto prípade ticho, ale 

naopak, je potrebné si jasne nadefinovať podmienky mlčanlivosti. 
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1.2 Príprava supervízorov   

 

Aby mohol supervízor vykonávať supervíziu, je nevyhnutné, aby absolvoval vzdelávanie v 

tejto oblasti. Kvalifikačné predpoklady supervízora na Slovensku definuje už aj vyššie 

spomínaný zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v § 84, ods. 8. 

O kvalifikovanej príprave supervízora sa však hovorí aj v zákone č. 305/2005 Z. z. o 

sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení v znení neskorších 

predpisov v § 93, ods. 8, ktorý ustanovuje, že „program supervízie na účely sociálnoprávnej 

ochrane detí a sociálnej kurately môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré skončili odbornú 

prípravu supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce.“ 

Schavel et.al. (2013) uvádza, že prvý výcvik supervízie pre sociálnych pracovníkov na 

Slovensku sa realizoval v roku 1998. Finančnou podporou výcviku bolo Spolkové 

ministerstvo pre rodinu, seniorov, ženy a mládež Spolkovej republiky Nemecka. Cieľom bolo 

poskytnúť sociálnym pracovníkom vedomosti a predpoklady pre supervíznu prax
4
. 

Havrdová (2008, In Havrdová – Hajný et. al., 2008) potvrdzuje, že v posledných dvadsiatich 

až tridsiatich rokoch sú supervízori v mnohých Európskych štátoch podrobení 

akreditovanému výcviku. Okrem toho musia dodržiavať pravidlá etického kódexu. Autorka 

tiež hovorí, že na kvalitu výcviku supervízie a jej následnom vykonávaní dohliada národná 

profesijná asociácia supervízorov. Národná asociácia má svoje vlastné kritéria pre uznanie 

vzdelávacích programov, majú vlastné etické kódexy a výcviky, ktoré si sami akreditujú. 

Podmienky výcviku supervízorov sú prísne. „Výcvik supervízorov v sociálnej práci tvorí 

celkovo 240 hodín, z toho 60 hodín teórie a 180 hodín výcviku. Príprava supervízorov 

predstavuje 6 blokov, každý v rozsahu 30 hodín. Ďalších 60 hodín absolvujú účastníci 

supervidovanie svojej supervíznej práce priamo počas výcviku pri konkrétnej supervíznej 

činnosti.“(Výcvik supervízorov v sociálnej práci, [online]. Dostupné na internete : < 

http://www.ivsp.sk/?q=vycvik-supervizorov-v-socialnej-praci>. ) 

 

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov 

Dôležitou súčasťou vzdelávania sociálnych pracovníkov a prípravy supervízorov na 

Slovensku je občianske združenie Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov (ďalej len 

                                                 
4
 Bližšie sa histórii supervízie venuje vo svojej publikácii Vaska (2014). 
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„ASSP“ ) so sídlom v Bratislave, kde od roku 2001 neustále pripravuje kvalifikovaných 

supervízorov. Ako sa informuje na internetovej stránke ASSP, ich ponuka kurzov je 

akreditovaná ministerstvom školstva Slovenskej republiky a je to vlastne úplne prvá 

organizácia na Slovensku, ktorá získala akreditáciu na kurz Supervízia v pomáhajúcich 

profesiách, ktorá úspešne pôsobí do dnes. (Úvod, [online]. Dostupné na internete : 

<http://www.assp.sk/index.php>).  

Vaska (2014) vo svojej publikácií informoval, že úlohou ASSP je prispieť k rozšíreniu 

odborných vedomostí, schopností a zároveň praktických zručností v oblasti sociálnej práce. 

Činia tak prostredníctvom výcvikov a vzdelávania, vďaka čomu šíria svoje skúsenosti.  

Ich akreditované kurzy podporujú aj ostatnú verejnosť a podnecujú k rozšíreniu svojich 

zručností a schopnosti. Združujú teda ľudí pôsobiacich ako supervízori, ktorí sú zapísaní v 

zozname akreditovaných supervízorov. Ako sa spomína v publikácií Asociácie supervízorov a 

sociálnych poradcov (2003, In Sociální práce – Sociálna práca, s. 12, 2003), konkrétne výcvik 

supervízie v pomáhajúcich profesiách má trvanie 240 hodín a je určený pre humanitne 

vzdelaných pracovníkov pracujúcich s klientmi, ktorí majú motiváciu pre vykonávanie role 

supervízora. Budúci supervízori „pomôžu skvalitňovať prácu s ľuďmi a minimalizovať ich 

poškodzovanie“.  

 

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov  

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov ponúka akreditované vzdelávacie 

programy. Ako sa spomína na internetovej stránke, konkrétne výcvik supervízie v sociálnej 

práci má trvanie 240 hodín a pozostáva aj z výcviku supersupervízie v rozpätí 60 hodín.  

Cieľom vzdelávania je okrem poskytnutia základných teoretických vedomosti v oblasti 

supervízie v sociálnej práci aj podporiť skvalitnenie poradenskej práce.  Budúci supervízor 

môže poradcovi poskytnúť hľadanie alternatívnych riešení problémov pri poradenstve. 

(Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov ponúka akreditované vzdelávacie 

programy, ktoré bude otvárať v 2. polroku 2015 [online]. Dostupné na internete: 

<http://www.prohuman.sk/socialna-praca/akreditovane-vzdelavacie-programy-ivsp-2-

polroku-2015 >.) 
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2 VYBRANÉ FORMY SUPERVÍZIE 

 

 

Podľa niektorých autorov sa formy a typy supervízie prelínajú. Autori vnímajú formu ako 

prostriedok alebo nástroj, ktorý vnímajú ako vonkajšiu podobu supervízie. Typ supervízie 

charakterizujú ako to, čo určuje jej určitú podstatu či presnú konštrukciu. Schavel (2013, In 

Schavel – Hunyadiová – Kuzyšin, 2013) podotýka, že usporiadanie foriem a typov nie je 

v odbornej literatúre, venujúcej sa supervízií, jednoznačné.  

Vaska (2014) považuje za formu supervízie spôsob, akým sa supervízia uskutočňuje, s akým 

počtom osôb a v akom prostredí. Uvádza supervíziu podľa počtu supervidovaných, podľa 

miesta výkonu alebo z hľadiska vzťahu či naliehavosti. Okrem toho spomína aj supervíziu 

z hľadiska dĺžky supervízie a stanovených cieľov, z hľadiska absolvovania a z hľadiska 

formálnosti
5
. Deliť supervíziu z rôznych aspektov je dôležité k tomu, ktorá supervízia je pre 

supervidovaného vhodná a aké má on sám možnosti poskytnutia supervízie.  

Kapitola nemôže podať kompletný popis supervízie, pre účely tejto práce sme si zvolili 

charakterizovať iba vybrané formy supervízie. 

 

 

2.1  Supervízia z hľadiska počtu účastníkov 

 

Delenie foriem supervízie je možné členiť z hľadiska počtu ľudí. Podľa Schavela (2013, In 

Schavel- Hunyadiová- Kuzyšin, 2013) má aj individuálna aj skupinová supervízia svoje 

nevýhody. Hovorí, že je potrebné, aby obe boli využité a aby sa navzájom doplňovali. Témy 

zo skupinových stretnutí častokrát pramenia z problémov, ktoré sa opakovane preberali na 

individuálnych stretnutiach.  

 

Individuálna supervízia  

Autor Schavel (2013, In Schavel- Hunyadiová- Kuzyšin, 2013) definoval, že supervízor 

v individuálnej supervízií pomáha sociálnemu pracovníkovi upozorniť na jeho chyby, 

porozumieť nedorozumeniam, deliť sa o nápady alebo rozšíriť vedomosti a skúsenosti 

sociálneho pracovníka. 

Podľa autora (tamtiež) je cieľom individuálnej supervízie zamerať sa na pochopenie klienta 

a jeho problému a naplánovať možnosti jeho intervencie. Na individuálnu supervíziu sú 

                                                 
5
 Vaska (2014) sa vo svojej publikácii bližšie zaoberá formami a typmi supervízie. 
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potrebné formality, štruktúry a ciele.  

Autorka Koláčková (2003, In Matoušek et al., 2003) hovorí, že štruktúra individuálneho 

supervízneho procesu obsahuje aj reflexiu supervidovaného na obdobie práce s klientom 

v minulosti. Tak isto obsahuje aj objasnenie situácie, ktorú má supervidovaný potrebu riešiť.  

K výhodám individuálnej supervízie možno považovať :  

- Anonymitu supervidovaného 

- Vytvorenie pocitu bezpečia 

- Priestor pre rozoberanie citlivých tém 

- Supervidovanému sa venuje pozornosť  počas celého supervízneho procesu (Vaska-

Čavojská, 2012) 

Schavel (2013, In Schavel- Hunyadiová- Kuzyšin, 2013) tiež definoval, že cieľom 

individuálnej supervízie je zvýšiť profesionalitu sociálneho pracovníka. Úlohy individuálnej 

supervízie chápe ako reflexiu profesionálneho konania sociálneho pracovníka, ktorá smeruje k 

rozvoju profesionálnych zručností a kompetencií. 

Každá supervízia, či skupinová alebo individuálna, musí mať hneď v začiatkoch 

nadefinovanú správnu objednávku, čiže problém. Častokrát sa v praxi objednávateľovi 

supervízie stane, že nie je schopný nadefinovať svoj problém, s ktorým sa na supervíziu 

obracia, a očakáva identifikáciu problému od supervízora. Supervízor je povinný túto žiadosť 

neprijať a odmietnuť (Oláh – Schavel –  Tomka, 2008).   

 

Skupinová supervízia  

Pačesová (2004, In Vaska, 2014) uvádza, že základ pre skupinovú supervíziu položil Michael 

Balint
6
, ktorý realizoval výskum na zlepšenie svojej práce, čím spôsobil zvrat u mnohých 

lekárov, keďže sa viac začali zaujímať o psychické stavy pacientov v súvislosťami s ich 

chorobami. Tento prieskum Balintovi nepriniesol v USA veľký úspech, u nás v Európe však 

jeho dielo s názvom The Doctor, His Patient, and the Illness (v preklade Lekár, jeho pacient 

a choroba) je aj do dnešnej doby považované za súčasť profesionálneho rozvoja 

pomáhajúcich profesionálov.  

Schavel (2013, In Schavel- Hunyadiová- Kuzyšin, 2013 ) uviedol, že je potrebné, aby boli 

naplánované postupy pri supervízií, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Témy skupinových stretnutí 

by nemali byť tie, ktoré sa opakovane preberajú na individuálnych stretnutiach. 

                                                 
6
 Michael Balint je jeden zo zakladateľov supervízie skupinového charakteru, bližšie sa tejto téme venuje vo 

svojej publikácii Vaska (2014).  
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Bednářová (2003, In Bednářová – Pelech, 2003) považuje za skupinu troch a viac osôb, ktoré 

spájajú špecifické skupinové normy, vzťahy a komunikácie medzi členmi, ich spoločná 

činnosť, ciele a vedomie príslušnosti k skupine.  

Supervízia ako nástroj profesionálnej podpory sa odohráva v rôznych formách v závislosti od 

preferencie samotných aktérov ako na strane supervidovaného, tak i na strane supervízora. 

Autori Hawkins a Shohet (2004) vo svojej publikácií nadefinovali výhody a nevýhody 

skupinovej supervízie. K výhodám autori zaraďujú :  

- Ekonomické a finančné využitie času, k ideálu by bolo ešte, ak by skupinová 

supervízia bola viac slobodná voľba než vnútená skupinou. 

- Poskytuje pracovníkom podpornú funkciu k zisteniu, že nie sú sami s podobnými 

problémami. 

- Ťažisko reflexie, čiže ak je skupina dobre združená, môžu byť na rovnakej úrovni, ako 

supervízor, čo zároveň obmedzuje veľkému vplyvu supervízora. 

- Skupina je schopná dať supervízorovi možnosť skúsiť si svoje vlastné emocionálne 

reakcie vďaka tomu, že supervízor sleduje reakcie členov skupiny. 

- Väčším počtom ľudí v skupine vznikne väčšia šanca, že niekto zo skupiny sa bude 

vedieť vcítiť do pocitov druhého prípadu, vzniká väčšia možnosť empatie. 

- Väčšia možnosť realizovať činnostné techniky. 

- Supervidovaní majú možnosť sledovať, ako supervízor danú skupinu vedie a ako sa 

dynamika v skupine mení a odráža. 

Autori (tamtiež) zároveň charakterizovali nevýhody skupinovej supervízie, ktorých je 

podstatne menej.  Za nevýhody skupinovej supervízie autori považujú tieto aspekty:  

- Skupinová supervízia nevie dobre odraziť dynamiku individuálnej supervízie 

- Dynamika skupiny je však prospešná v prípade, ak si ju členovia uvedomujú a využijú 

ju ako doplnok v skupinovom procese. Táto dynamika však vie uškodiť skupine práve 

tým, ako veľmi sa na ňu sústreďujú, až sa prestanú sústrediť na problémy s klientom. 

- Ostáva málo času na supervíziu každého člena. 

Hunyadiová (2013, In Schavel- Hunyadiová- Kuzyšin, 2013) hovorí, že v skupine supervízor 

nadväzuje na poznatky individuálnej sociálnej práce. Primárne sa pozornosť venuje skupine 

a sekundárne jednotlivcovi. Napriek tomu, že skupina tvorí celok, supervízor nesmie 

zabudnúť na individuálne prejavy, akékoľvek návrhy a náznaky člena skupiny. Akákoľvek 

reakcia by nemala ostať nepovšimnutá, každý člen sa berie ako individualita a je potrebné 
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každému venovať pozornosť v takom rozsahu, ako si to vyžaduje.  Ciele supervízie si 

väčšinou skupina sama zadefinuje. 

Vaska (2014) tvrdí, že skupinová supervízia si za cieľ určuje profesionálny rozvoj 

supervidovaných v kontexte skupiny.  

 

Tímová supervízia 

Podľa Koláčkovej (2003, In Matoušek et al., 2003) je určená každému členovi tímu a to bez 

rozdielu na jeho pozíciu či zodpovednosť. Okrem práce celej organizácie sa zameriava aj na 

činnosť tímu ako jeho celku.  

Hajný (2008, In Havrdová – Hajný, 2008) rozlišuje supervíziu tímu a supervíziu v tíme. 

Supervízia tímu sa zameriava na vzťahy na pracovisku, spoluprácu jednotlivých pracovníkov 

a riadenie tímu. Naopak, supervízia v tíme využíva tím ako supervíznu skupinu, kde sa 

využíva reflexia práce s klientom.  

Autor objasňuje oblasti, ktorých sa môže dotýkať supervízia tímu:  

- Čo kto robí v tíme?  

- Aké sú v tíme neformálne role?  

- Prevládajúca atmosféra v tíme  

- Rekapitulácia minulosti pracoviska, jeho hodnôt a tradícií, hľadanie ďalšieho vývoja 

a pod.. 

Tiež objasňuje supervíziu v tíme, ktorá sa môže venovať oblastiam ako :  

- Spätná väzba 

- Spoločný rozbor prípadu, diskusia priebehu konzultácie s klientom 

- Reflexia vedenia programu či aktivity s klientom  

 

 

2.2 Ďalšie typy a formy supervízie 

 

Z hľadiska typov a foriem supervízie je supervízia zameraná na rôzne oblasti. Kapitola 

prináša pohľad na zámerne vybraté typy a formy supervízie.  

Okrem delenia supervízie podľa počtu ľudí (individuálna, skupinová, tandemová), je možné 

rozlíšiť aj supervíziu zameranú na organizáciu.  

Havrdová (2008, In Havrdová – Hajný, 2008) hovorí, že supervízia zameraná na organizáciu 

potrebuje mať najprv jasne vymedzené, aká je štruktúra a fungovanie organizácie. Tiež je 
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dôležité vedieť, akú má organizácia kultúru a aká atmosféra panuje v organizácií. Dôležité je 

vedieť, aké sú celkové vzťahy na pracovisku. Autorka hovorí, že supervíziu zameranú na 

organizáciu zväčša objednáva management organizácie pre seba, hlavne pri príprave nového 

projektu alebo programu a jeho zavedenie do praxe. Nový projekt alebo program zväčša 

vytvárajú nespočetné množstvo otázok od pracovníkov, ktorí potrebujú priestor na učenie sa.  

V organizácií je niekedy vhodné zaviesť supervíziu medzi kolegami (peer supervize). 

Schavel (2013, In Schavel- Hunyadiová- Kuzyšin, 2013) hovorí, že supervíziu medzi 

kolegami by bolo najlepšie zavádzať vtedy, ak majú kolegovia podobné kompetencie. To 

znamená, že pracovník, ktorý je dnes supervízorom, môže byť naopak zajtra supervidovaným.  

 „Pri neexistencii vedúceho skupiny je viac potrebná pevná a jednoznačná štruktúra, čo si 

vyžaduje väčšie odhodlanie zo strany členov skupiny.“ (Hawkins – Shohet, 2004, s.141) 

Z hľadiska vzťahu medzi supervízorom a supervidovaným rozlišujeme vertikálnu 

a horizontálnu supervíziu. Schavel ( 2013, In Schavel – Hunyadiová – Kuzyšin, 2013) 

definuje vertikálnu supervíziu tak, že skúsenejší supervízor „pracuje s menej skúseným 

supervizantom.“ Horizontálnu supervíziu chápe ako proces vzdelávania, ktorý skvalitňuje 

odborné postupy sociálneho pracovníka. Autor hovorí, že sa vníma v kontexte kolegiálnej 

supervízie, v ktorej sa poskytuje napríklad spätná väzba prostredníctvo rozhovor medzi 

kolegami či odborníkmi z identickej profesie.  

 

3 SOCIÁLNA PRÁCA A SUPERVÍZIA SOCIÁLNYCH 

PRACOVNÍKOV V OBLASTI DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ  

 

 

„Realizátorom úloh sociálnej práce je sociálny pracovník.“ (Levická, 2007, s. 87) 

Chytil (2002, In Levická, 2007) objasňuje sociálneho pracovníka ako človeka-riešiteľa 

sociálnych problémov, ktorý sprostredkúva pomoc pri riešení problému a tiež sa snaží 

zabrániť vzniku problému alebo vyhroteniu.  

Podľa Korčokovej (2008, In Tokárová et.al., 2008) je sociálny pracovník ten, kto sociálnu 

prácu vykonáva ako povolanie. Je to realizátor úloh sociálnej práce a prostredníctvom činností 

pomáha jednotlivcovi vytvoriť bilanciu medzi možnosťami a požiadavkami sociálneho 

prostredia a tiež medzi jeho vlastnými potrebami. Autorka hovorí, že sociálny pracovník 

podporuje k správnym postojom k životu, učí jednotlivca zdokonaľovať a rozvíjať schopnosť 

riešiť problémy.  

Tiež aj Žilová (2002, In Levická, 2007) charakterizuje sociálneho pracovníka prostredníctvom 
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jeho vykonávaných činností, pomôcť jednotlivcovi vytvoriť rovnováhu medzi možnosťami 

sociálneho prostredia a vlastnými potrebami, povzbudzovať k správnemu postoju v živote, 

učiť jednotlivca zlepšiť jeho schopnosť riešenia problému 

K tomu, aby mohol sociálny pracovník byť kompetentný k vykonávaniu sociálnej práce, mal 

by mať rôzne požadované profesionálne zručnosti. Levická (2007) medzi nimi zaraďuje aj to, 

že sociálny pracovník by mal na klienta pôsobiť vyrovnaným dojmom bez prejavovaného 

strachu. Mal by disponovať schopnosťou sebainštrumentalizácie, čiže by mal vedieť a byť 

schopný používať svoju osobnosť s vedomím, že jeho vlastné znalosti, schopnosti a zručnosti 

napomôžu klientovi s riešením klientových problémov. Okrem toho by  mal iniciovať klienta 

k spolupráci, no zároveň by ho mal viesť k samostatnosti. Treba mať však aj predpoklad, že aj 

sociálny pracovník a aj klient si zachovajú hranice a že si stanovia profesionálnu stránku ich 

vzťahu. 

Na sociálneho pracovníka sú teda kladené vysoké nároky vo vzťahu ku klientovi a je treba si 

dať pozor na poruchy vo vzťahu. Ako však poukazuje Úlehla (2005, s.14) „na rozdiel od 

iných povolaní však v týchto profesiách hrá podstatnú rolu ľudský vzťah medzi pomáhajúcim 

profesionálom a jeho klientom. Klient resp. pacient potrebuje veriť svojmu lekárovi a cítiť 

ľudský záujem od svojej ošetrovateľky, žiak si chce vážiť svojho učiteľa, klienti by radi 

dôverovali sociálnej pracovníčke.“ 

Vavrinčíková (2010, In Hudecová et. al., 2010) uvádza, že v praxi je sociálny pracovník, ktorý 

pracuje s užívateľmi drog, konfrontovaný práve tými jednotlivcami alebo skupinami, ktoré sú 

ovplyvňované užívaním drog. Kvôli pochopeniu a účinnej reakcii na potreby užívateľov drog 

je potrebné, aby nielen verejnosť, ale aj sociálny pracovník otvorene hovoril o užívaní drog. 

Sociálny pracovník by sa tiež mal venovať danej problematike vo svojom vzdelávaní a zlepšiť 

svoje kompetencie v oblasti drogových služieb. 

Autorka (tamtiež) tiež hovorí, že sociálna práca upovedomuje o vonkajších faktoroch, ktoré 

predpokladajú užívanie drog a tými sú hlavne nevhodné sociálne prostredie, nepriaznivá 

výchova, nedostatok sociálnych zručností. 

 

Klient sociálnej práce 

Levická (2007) charakterizuje, že klientom je osoba vyhľadávajúca pomoc odborníka so 

žiadosťou o profesionálnu pomoc. Klient nie je schopný problémovú situáciu riešiť sám, 

dôležitá je jeho spoluúčasť na riešení jeho nepriaznivej situácie. Jedinec, ktorý prichádza za 

sociálnym pracovníkom, má charakteristické črty nasledovné:  

- Negatívne hodnotí situáciu 
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- Nie je schopný nájsť riešenie svojej situácie 

- Má však aktívny prístup hľadať riešenie 

- Dobrovoľne spolupracuje so sociálnym pracovníkom 

 

 

3.1 Špecifiká osobnosti klienta so závislosťami  

 

Pojem závislosť sa najčastejšie vyskytuje v spojitosti s drogami, okrem drogovej závislosti 

však existujú aj iné formy závislostí (nelátkové závislosti). Táto práca sa obmedzuje len na 

prácu sociálneho pracovníka s injekčnými užívateľmi drog.  

Pri porozumení klienta – užívateľa drog- a jeho problémom sa využíva dôkladný rozbor jeho 

osobitých životných situácií. Pre sociálneho pracovníka sú klientove životné situácie často 

nepochopiteľné (Kalina, 2003). 

Realizácia úloh sociálneho pracovníka pracujúceho s užívateľom drog môže byť ovplyvnená 

aj klientovou špecifickou povahou. Užívateľ drog má svoju špecifickú povahu či potreby a 

preto je predpoklad, že ich konanie je nimi ovplyvňované.  

Podľa Nociara (2009) sú to charakteristiky osobnosti, ktoré má aj človek bez závislostí, avšak 

u závislých klientov sú tieto charakteristiky výraznejšie. Sociálny pracovník by tieto povahy 

mal rešpektovať a preto by mal mať osobnostné predpoklady na sociálnu prácu s užívateľmi 

drog.  

Autor (tamtiež) charakteristiky osobnosti človeka so závislosťami vymedzuje nasledovne :  

velikášstvo – obrnenie sa pred pocitom menejcennosti, ktorú závislý klient máva tým, že pred 

verejnosťou prejavuje vlastnú výnimočnosť. 

- vzdorovitosť – s výnimkou subkultúry užívateľov drog, sa závislý klient postupne 

izoluje od spoločnosti. 

- perfekcionizmus – častý prejav závislých, keď si stanovia vysoké ciele, v ktorých 

plnení však zlyhávajú a neskôr prichádzajú pocity viny z nesplnenia cieľov. 

- silná úzkosť – úzkosť často nadobúda patologickú úzkosť. 

- impulzívnosť – klient nevie zostať v kľude, má nízku schopnosť zniesť záťaž a často 

vyhľadáva podnety.  

- nízka frustračná tolerancia  - najvýraznejšia vlastnosť u užívateľov drog. Klient 

nezvláda nepríjemné podmienky a úľavu mu poskytuje droga. 

Šikl (2009, In Broža, 2009) hovorí, že práve sociálny pracovník sa v minimalistickom 
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koncepte snaží o to, aby ho klient zaregistroval a aby vedel, že môže sociálnemu pracovníkovi 

veriť. Terénny sociálny pracovník má „vieru“, vyčkáva na klientovu dôveru a verí, že časom 

bude môcť byť aj pri jeho bežnom spôsobe trávenia života (hľadanie potravy, sexuálneho 

partnera, hľadanie miesta k odpočinku..) a že mu bude môcť byť nápomocný. Je dôležité však 

udržať hranice tejto poskytovanej pomoci, k čomu pomáha aj supervízia 

 

 

3.2 Možnosti a limity supervízie pre sociálnych pracovníkov pracujúcich s užívateľmi 

drog 

 

Supervízia pre zamestnanca z pohľadu Havrdovej ( 2008, In Havrdová – Hajný et. al., 2008, 

s. 35)  tkvie v motivácií pracovníkov a naplnení ich potrieb z hľadiska prístupu k práci. Je 

vhodné ju poskytnúť nielen začínajúcim pracovníkom v organizácií, ale aj pri zmenách v tíme 

alebo pri zmenách v náplni práce. 

Autor Broža (2009) spomína, že supervízia je v oblasti adiktológie
7
 povinná už veľa rokov 

a je skvelé, že sa za tie roky organizácie, venujúcej užívateľom drog, začali o supervíziu 

zaujímať a aj ju využívajú. Tiež autor spomína, že tieto organizácie si svojho supervízora 

starostlivo vyberajú a požadujú od supervízora nielen skúsenosti, ale aj pregraduálne 

a postgraduálne vzdelanie a zároveň aj osobnostné predpoklady. Podľa autora sú supervízie 

v adiktologických službách zabezpečované hlavne neštátnymi neziskovými organizáciami. 

Financovanie supervízie sa uskutočňuje hlavne vďaka financiám z rôznych projektov, vo 

veľmi ojedinelých prípadoch si pracovníci platia supervíziu z vlastných  finančných 

prostriedkov.  

Sociálna práca s užívateľmi drog patrí hlavne do oblasti terénnej sociálnej práce. 

(Vavrinčíková, 2007). Čiastočne problematiku terénnej sociálnej práce upravuje zákon 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách v § 13, kde je vyjadrené, že „terénna forma sociálnej 

služby (ďalej len „terénna sociálna služba“) sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom 

sociálnom prostredí“. Podľa citovaného zákona sú terénne služby vykonávané odbornými 

činnosťami a jej cieľom je predchádzať sociálnemu vylúčeniu osoby, skupiny, rodiny 

a komunity ocitnuté v nepriaznivej sociálnej situácii. Klenovský (2006) rozdeľuje terénnu 

sociálnu prácu na primárnu prevenciu, zaoberajúcu sa prednáškami na školách, na sekundárnu 

prevenciu, ktorá pracuje s ohrozenou mládežou a práve tretia, terciárna prevencia, je práca so 

                                                 
7
 Adiktológia je odbor zaoberajúci sa závislosťami a jej prevencie. 
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závislosťami, čiže s látkovými a nelátkovými závislosťami.  

Chápanie terénneho pracovníka upresňuje Šikl (2009, In Broža, 2009), ktorý vníma terénneho 

pracovníka ako osobu - špecialistu na tie miesta, ktorým sa ostatní ľudia vyhýbajú. Pracovník 

má miesto výkonu práce práve to miesto, kde sa všetci ostatní boja ísť. Je to miesto, 

kde realizuje sociálnu prácu a napriek tomu je za túto prácu pracovník zaplatený veľmi zle.  

Supervíziu v terénnych programoch vníma Šikl (tamtiež, s.107) ako „ jedna zo základných 

foriem intervencie a práce so závislým klientom, ale tiež ako základnú formu, ako urobiť 

skúsenosť s klientom v jeho pôvodnom prostredí“. Z jeho pohľadu, správna supervízia je 

vnímaná ako nástroj na kvalitu tejto poskytovanej služby a poskytovanie supervízie sa v praxi 

prejaví stabilizáciou pracovníkov a celého tímu, vznikne opätovná chuť pracovať, počúvať sa 

navzájom a stotožniť sa s cieľom programu. 

Svojskosť supervízie považuje práve v jej obsahu. Môžeme tomu rozumieť tak, že svojskosť 

je chápaná z hľadiska zážitkov z terénu, ktorú si pracovníci do supervízie nosia, pretože terén 

je vždy mimoriadny a jedinečný. Nielen tým, že pracovník mentálne podrží závislého 

človeka, ale je to hlavne o pocite, ktorý klient má z pracovníka. Pracovník, ten za ním nepríde 

v bielom plášti ani v rovnošate, nemá pre klienta vyhradené stránkové hodiny a tiež sociálny 

pracovník nezájde za klientom so žiadnou mocou, ktorá teda zväčša „vyžaruje“ z pracovníkov 

pracujúcich priamo v kanceláriách na úradoch. Ide za ním len s materiálom, ktorý je aj tak 

poskytovaný klientovi, ako poznamenal Šikl (tamtiež).  

Pre terénneho pracovníka a tiež pracovníka v organizácií podľa Hawkinsa a Shoheta (2004) 

môže nedostatok supervízie spôsobiť aj konflikty s kolegami, na ktorých si často vybíjajú 

nedostatok supervízie. Môže sa prejavovať, vybíjaním hnevu na kolegov alebo v horšom 

prípade, že s kolegami nespolupracujú. Kvalitná tímová supervízia by takéto situácie mala 

eliminovať. Organizácia a teda jej jednotlivci, potrebujú čas, aby mohli správne fungovať, 

k čomu vie vo veľkej miere napomáhať kvalitná a pravidelná supervízia. 

Autori opisujú, že čiastočnú supervíziu môže robiť vedúci organizácie, keďže je súčasťou 

tímu a teda problému, ktorý by mal podporovať a supervidovať. Avšak bez ohľadu na 

schopnosti vedúceho organizácie viesť supervíziu, jeho osobnosť je vždy súčasťou systému, 

a teda aj problému, ktorý sa snaží vedúci organizácie supervidovať. To môže byť jeho „slepé 

miesto“. Autori Hawkins a Shohet (2004) navrhujú vyriešiť takéto situácie externou 

supervíziou, ktorej cieľom je odhalenie toho „organizácia nepojme, čo nespracuje a čomu 

nerozumie“.  
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3.3 Občianske združenia poskytujúce služby užívateľom drog 

 

V súčasnosti pôsobí na Slovensku aj niekoľko resocializačných organizácií, ako napríklad 

Občianske združenie Adam či nezisková organizácia Road-Tomky, ktoré svoju činnosť 

vykonávajú pobytovou formou. Pre potreby tejto práce považujeme za potrebné uviesť dve 

organizácie, ktoré pôsobia v Bratislave a jednu organizáciu, pôsobiacu v Košiciach. Cielene 

sme vybrali tieto tri konkrétne organizácie, ktoré pôsobia v najväčších mestách Slovenska 

a prácu vykonávajú v rámci terénnej sociálnej práce na prístupe harm reduction. 

Filozofia týchto organizácií je stavaná na public health a harm reduction prístupe, kde sa 

umožňuje pracovať s klientom a to bez ohľadu na jeho fázu závislosti. Kalina (2008) uvádza, 

že harm reduction je prístup praktickej stratégie, kde sa redukujú negatívne dopady užívania 

drog. Pracuje sa s klientmi priamo v teréne a zameriava sa aj na samotné užívanie drog. 

Backes (1997, In Jirešová a kol., 2005) v harm reduction prístupe vníma za dôležité práve 

prostredie užívateľov drog a okolnosti vedúce k užívaniu drog. Jirešová (2005) vo svojej 

publikácií spomína, že prístup harm reduction pristupuje k užívateľom drog s úctou, pretože 

je založený na stanovení priorít dosiahnuteľných cieľov. Hovorí tiež, že harm reduction 

ponúka nespočetné možnosti intervencie.  

Harm reduction prístupy sú naplňované nízkoprahovými centrami, kde sú najčastejšie 

kontaktné centra a terénne programy. Nízkoprahový prístup je dostupný komukoľvek bez 

bariér a bez nároku na abstinenciu. Stali sa dôležitou súčasťou starostlivosti o užívateľov 

drog. (Kalina, 2008). 

Klienti nízkoprahových centier sú tiež užívatelia drog, či osoby pracujúce v sex-biznise. 

Týmto klientom sa ponúka hlavne distribúcia ihiel a kondómov, výmena striekačiek, či 

podpora formou rôznych letákov na štúdium ich práv. (Šteliar, [online]. Dostupné na 

internete: 

<http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&s=drogova_situa

cia_v_s_3 >).  

 

Občianske združenie ODYSEUS 

Občianske združenie Odyseus vzniklo 23. decembra 1997 a približuje, že vďaka  

pravidelnému vzdelaniu pracovníkov dodržujú hodnoty ako profesionalitu, pretože pre oblasť 

harm reduction nie je podľa OZ Odyseus dostatočné len vzdelávanie na vysokej škole.  

Za hodnoty považuje OZ Odyseus tieto aspekty:   

- akceptácia a rešpekt, pretože každý človek je jedinečná osobnosť 
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- rovnoprávnosť, pretože ľudská dôstojnosť a ľudské práva sú neodňateľné 

- sila komunity, pretože komunita má silu na riešenie vzniknutých problémov 

- dostupnosť, pretože každý človek má mať prístup k objektívnym informáciám 

- sila človeka, pretože každý človek vie robiť pozitívne rozhodnutia 

- profesionalita, pretože profesionálne služby umožňujú ľuďom pomôcť 

 Ako sa spomína na webovej stránke, medzi projekty Občianskeho združenia Odyseus patria :  

- Chráň sa sám – projekt, kde dvojica/trojica terénnych sociálnych pracovníkov vyráža 

do ulíc na výmenu ihiel, rozdávanie prezervatívov a poskytovanie poradenstva 

injekčným užívateľom drog a/alebo pracujúcim v sex-biznise.  

- SEX/DROGY- program úspešne navštevuje festivaly (Pohoda, BeeFree, Toto je Hip 

Hop), kde sa poskytuje poradenstvo o bezpečnejšom sexe a užívaní drog pre mladých 

ľudí.  

-  Sociálna asistencia – súčasť programu Chráň sa sám, pre injekčným užívateľov drog 

a/alebo pracujúcich v sex-biznise je možnosť sprevádzania do pomáhajúcich inštitúcií 

a/alebo pomoc s čímkoľvek, čo klient potrebuje v oblasti sociálnej a právnej.  

- Červený dáždnik – bližšie komunite ľudí pracujúcich v sex-biznise. Cieľom sú 

advokačné aktivity  zameriavajúce sa na obhajobu základných práv ľudí pracujúcich v 

sex-biznise. Špecialitou je, že koordinátorkou sa od augusta 2010 stala „Sisi“ - žena 

pracujúca v sex-biznise. (Dostupné na internete: < http://www.odyseus.org/ >.  

 

Občianske združenie PRIMA 

Občianske združenie PRIMA vzniklo v roku 1999 a od roku 2000 sa rozbehol mobilný 

streetwork. Streetwork v OZ Prima znamená prácu v ulici, kde vyskytujú ľudia, ktorí 

vyžadujú pomoc. Cieľom Občianskeho združenia PRIMA je prispieť k riešeniu drogovej 

problematiky projektami harm reduction s terénnou sociálnou prácou pre aktívnych 

užívateľov drog, prostitútkami, bezdomovcami a pouličnými alkoholikmi. Poskytujú 

vymieňanie použitých ihiel či striekačiek a tiež poskytujú zdravotnícky materiál pozostávajúci 

z injekčnej vody, suchých tampónov, ascorbínu a kondómov. 

Medzi služby OZ Prima tiež okrem iných patria :  

- Projekt Kontaktné centrum Káčko – prvé nízkoprahové zariadenie pre užívateľov 

drog. Cieľom aktivít je podobná ako pri terénnej práci, minimalizácia zdravotných a 

sociálnych rizík, ktoré súvisia s užívaním drog. V kontaktnom centre Káčko sú 

klientom dostupné pracovné a krízové intervencie, sociálne poradenstvo, potrebné 

dokumenty na vytlačenie, testovanie infekčných ochorení, základné ošetrenie a pod. 
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- časopis „Na ceste“  – distribúcia časopisu. 

- účasť na festivaloch – meranie hladiny alkoholu v dychu a poradenstvo. 

- primárna prevencia –programy pre základné a stredné školy. (Dostupné na internete  < 

http://www.primaoz.sk/> . 

 

Občianske združenie Pomocná ruka 

Občianske združenie Pomocná ruka je zamerané na prácu s užívateľmi drog a osobami 

pracujúcimi v sex-biznise prostredníctvom harm reduction prístupu. Ich poslanie je skvalitniť 

život ľudom z tejto ohrozenej komunity. Poskytujú svoje služby formou terénnej sociálnej 

práce/stacionárneho výmenného miesta. Uskutočňujú výmenu ihiel/striekačiek, poskytujú tiež 

špecializované sociálne poradenstvo a tiež poskytujú klientom kontakt na iné organizácie.  

(Dostupné na internete: http://dakujeme.sme.sk/organizacia/31/obcianske-zdruzenie-

pomocna-ruka).   

Medzi projekty OZ Pomocná ruka patria: 

-  projekt Stanica – nízkoprahový program výmeny ihiel/striekačiek; distribúcia 

kondómov. 

- projekt Zo stanice do bezpečia – nadstavba projektu Stanica, „mať“ klientov v 

bezpečnom prostredí pomocou skupinových stretnutí spoločne s rozoberaním 

dôležitým tém.  

- projekt Informácie PoRuKe ( Pomocná ruka Košice) - tento projekt je informačná 

kampaň pre užívateľov drog a pre pracujúcich v sex-biznise. Cieľom je nielen 

znižovať zdravotné riziká, ale aj zvýšiť bezpečnosť v súvislosti s užívaním drog a 

prácou v sex-biznise. PoRuKe sa zameriava na bezpečnosť a zdravie klientov na 

princípe každomesačnej konzultácie v oblastiach zdravia a bezpečnosti, napr. prenos 

HIV/AIDS, riziko predávkovania a pod. (Dostupné na internete: < 

http://nds.nds.sk/stream/activity/detail/53f48bff523c585d25e8ccfc> ) 

- projekt časopis Zóna KE – praktický mesačník pre klientov, hlavne pre mladých ľudí 

žijúcich na ulici, kde majú klienti prístup k dôležitým radám a informáciám, čo im vie 

pomôcť zmeniť svoje osudy. Časopis podporuje Nadácia pre deti Slovenska z Fondu 

Hodina deťom. (Dostupné na internete: < 

http://www.hodinadetom.sk/blog/aktuality/terenna-socialna-praca/>  
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4 EMPIRICKÁ ČASŤ  

 

 

V empirickej časti našej práce sme zisťovali názory na supervíziu sociálnych pracovníkov 

pracujúcich s užívateľmi drog. Zisťovanie sa uskutočnilo prostredníctvom výskumu a jej cieľ 

je vymedzený tak, aby poskytol dostatočný priestor informáciám.  

Sociálna práca v oblasti závislostí je náročná a špecifická a supervízia je pre sociálnych 

pracovníkov dôležitým nástrojom pre skvalitnenie práce s klientom. V súčasnosti existuje 

minimum výskumov, ktoré sa zaoberajú problematikou supervízie v oblasti závislostí, preto 

považujeme za dôležité túto problematiku skúmať. Jedným z mála výskumov realizoval PhDr. 

Jiří Broža, ktorý realizovaný výskum popísal vo svojej publikácií Analýza supervize 

poskytované v adiktologických službách Středočeského a Ústeckého kraje (2009). 

 

 

4.1 Cieľ výskumu  

 

Cieľom výskumu, ktorý sme realizovali, je zistiť význam supervízie prostredníctvom 

deskripcie názorov a skúseností na supervíziu u sociálnych pracovníkov pracujúcich s 

užívateľmi drog v terénnej sociálnej práci. 

 

 

4.2 Metodológia výskumu 

K získaniu údajov sme zvolili kvalitatívny výskum s metódou pološtruktúrovaného interview. 

Túto metódu sme zvolili s ohľadom na cieľ nášho výskumu a to zistiť mieru názory na 

supervízie sociálnych pracovníkov pracujúcich s užívateľmi drog. Kvalitatívny výskum 

zdôrazňuje individuálne a skupinové vnímanie sveta a tiež, ako uvádza Gavora (2007, s. 15), 

kvalitatívny výskum „skúma človeka v jeho prirodzenom prostredí a pri jeho konaní“.  

Ako sme už spomenuli, za metódu zberu údajov kvalitatívneho výskumu sme si zvolili 

pološtruktúrované interview, ktoré má za cieľ podľa Švaříčka (2007, In Gavora, 2007) získať 

komplexné informácie, týkajúce sa študovaného javu. Taktiež ako uvádza Gavora (2007, 

s.83), pološtruktúrované interview je také, keď má „výskumník pripravený obsahový rámec, 

okruhy dotazovania, ale otázky prispôsobuje tomu, ako sa odvíja rozhovor“. Čiže k jasne 

stanoveným otázkam sa môžu pridávať nové otázky na usmernenie odpovedí. Takýto spôsob 
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sa nám k nášmu výskumu zdal najvhodnejší z toho dôvodu, aby sme v priebehu rozhovoru 

mohli naše otázky prípadne nasmerovať k odpovediam pre nás užitočných. 

 

 

4.3 Charakteristika výskumnej vzorky 

 

Samotná realizácia výskumu prebiehala v mesiacoch august - september 2015. Na plnenie 

výskumu sme oslovili sociálnych pracovníkov pracujúcich s užívateľmi drog. Viacero prvotne 

oslovených sociálnych pracovníkov nesúhlasilo s participovaním na výskume nielen z dôvodu 

nedostatku času, ale tiež sa objavili problémy s neochotou spolupracovať. Po počiatočných 

komplikáciách sa nakoniec výskumu celkovo zúčastnilo 7 sociálnych pracovníkov, ktorí 

pracujú s užívateľmi drog. Podarilo sa nám na tento výskum zosúladiť sociálnych 

pracovníkov, ktorí majú rozdielnu dĺžku praxe. Hlavným kritériom bolo, aby pracovali priamo 

v terénnej sociálnej práci. Našim ďalším kritériom bolo, aby sociálny pracovník pracoval 

v terénnej sociálnej práci minimálne jeden rok a tiež bolo musel mať absolvované aspoň tri 

supervízie. Táto podmienka bola prispôsobená rozdielnej dĺžke praxe. Vo výskume bola 

prevaha žien, zúčastnilo sa päť žien a dvaja muži.  

Oslovenie sociálnych pracovníkov bolo založené na e-mailovom kontakte, kde každému 

participantovi bolo vysvetlené, k čomu výskum slúži a že výsledky budú použité iba na účel 

tejto práce. Výskum bol kvôli ochrane identity anonymný a participanti boli upovedomí 

o tejto informácií. Následne sme si dohodli konkrétny termín stretnutia, stretnutie sa 

uskutočnilo priamo v organizáciách pre ušetrenie času. S ich súhlasom sa interview nahralo 

na diktafón, priemerná dĺžka rozhovoru trvala približne 17 minút.  

Výskum bol realizovaný v dvoch organizáciách a v oboch organizáciách prebieha skupinová 

supervízia. Každý sociálny pracovník má však možnosť zabezpečenia individuálnej 

supervízie.  

Vopred dohodnuté supervízie prebiehajú približne každé dva až tri mesiace.  

Stanovili sme si nasledovné kritéria našej výskumnej vzorky. 

- rôzne pohlavie a vek, 

- stupeň vzdelania nebol podmienkou,  

- rozličná dĺžka praxe v terénnej sociálnej práci, minimálne aspoň jeden rok,  

- rôzna pozícia v organizáciách, jeden participant pôsobí ako riaditeľ organizácie, traja 

participanti pôsobia ako koordinátori projektov, dvaja pôsobia ako pracovníci 

občianskych združení a zároveň všetci pôsobia ako terénni pracovníci. 
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Na rozlíšenie sme použili:  

- P - participant a k označeniu sa priradilo identifikačné číslo na stupnici 1-7. 

 

pohlavie vek dĺžka praxe označenie 

Žena 24 rokov 1,5 roka P1 

Žena  39 rokov  5 rokov  P2 

Muž  27 rokov 4 roky P3 

Žena  29 rokov 6 rokov P4 

Muž 36 rokov 9 rokov P5 

Žena  27 rokov 3 roky P6 

Žena  25 rokov  3 roky P7 

Zdroj: spracované podľa autorky.  

 

 

4.4 Výskumné otázky 

 

1.) Aké sú názory sociálnych pracovníkov na supervíziu? 

2.) Aké sú skúsenosti sociálnych pracovníkov so supervíziou v praxi?  

3.) Aké témy a situácie by sociálni pracovníci priniesli do supervízie? 

 

 

4.5 Analýza a interpretácia výskumných zistení 

 

Ako sme už vyššie spomenuli, výskum sme robili metódou pološtruktúrovaného interview. 

Pri realizácií rozhovorov vládla uvoľnená nálada, k čomu sme sa snažili prispieť aj my, a to 

uskutočňovaním výskumu priamo na pracovisku sociálnych pracovníkov.  

Možno predpokladať, že k uvoľnenej nálade prispel aj fakt, že sme zapnutý diktafón odložili 

na miesto, ktoré nebolo očiam viditeľné. Participanti sa snažili voľne a neprerušovane 

komunikovať.  

Výskum sa uskutočnil s vopred stanovenými otázkami, pred relevantnými výrokmi 

participantov vkladáme presné znenie výskumnej otázky. Nejasnosti v odpovediach sme sa 

snažili pochopiť prostredníctvom doplnkových otázok. Túto časť práce ponechávame 

v úplnom a presnom znení tak, ako celý rozhovor prebiehal a ako boli otázky a výroky 

podané. Nakoľko sme odpovede zanechali v pôvodnom znení, môžu sa v citáciách objavovať 

slangové slová.  
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Po zhodnotení ich reakcií môžeme potvrdiť, že sa všetci zhodli, že autosupervízia nie je 

zbytočná a určite má svoje opodstatnenie pri ich práci. 

K tomu, aby sme sa dopracovali k určitým zisteniam, sme však potrebovali zistiť, či a ako 

sociálni pracovníci rozumejú supervízií. Konkrétne znenie prvej otázky bolo nasledovné:  

„Čo Vám napadne ako prvé, keď sa povie supervízia?“ 

 Pri analýze celkových odpovedí na prvú otázku vyplynulo, že sa sociálni pracovníci celkom 

zhodujú v názoroch na supervíziu. Chápu supervíziu ako nástroj na skvalitnenie svojej práce 

s klientom a tiež, ako podstatná väčšina participantov nižšie uviedla, vnímajú supervíziu ako 

priestor na riešenie vzniknutých problémov. 

(P5): „Supervízia je pre sociálneho pracovníka niečo ako osobný rozvoj a pomoc do jeho 

profesionality. Vie mu pomôcť v tých profesionálnych problémoch. A že tie problémy sú naozaj 

dôležité, preto sa riešia na supervízií.“ alebo odpoveď (P7):„Pomoc na kvalitnejšiu prácu 

s klientom.“ 

 Z ďalších vyjadrení sme zistili, že supervízia môže byť tiež vnímaná ako rozhovor alebo ako 

pomoc k vyriešeniu problému. 

 (P6): „Niečo ako príjemný rozhovor, nejaké stretnutie pracovníkov v organizácií.“  

(P4): „Že je to taká metóda pomoci sociálnym pracovníkom, ale nielen. Hlavne tým ľudom, 

ktorí sa vo svojej práci venujú druhým ľuďom. Je to priestor, kde ja budem akoby ten klient 

a supervízor je ten, čo má navrch. A tiež, že to nie je terapia, že tam nemôžeš vsúvať tie 

osobné veci.“ 

Tí, ktorí na otázku odpovedali podobne vo svojich výpovediach, uviedli nasledovné:  

(P3): „Povedal by som, že supervízia je zameraná na problematiku alebo na situáciu 

pracovníka a zisťuje sa, ako ju vnímam.. tú situáciu. Môžem ju porovnávať s tým, ako by ten 

problém riešili iní.“ 

(P2): „Supervízia a supervízor mi pomáhajú k tomu, aby som problém, ktorý mám, už viackrát 

nemala. Rozoberám ho s niekým, kto tomu rozumie.“ 

Pre všetkých šiestich participantov nebol pojem supervízie neznámy, pravidelne sa so 

supervíziou stretávajú, je pre nich dôležitá a má opodstatnenie pri ich práci. Tiež vnímajú 

supervíziu ako nástroj na skvalitnenie svojej práce nielen s klientom, ale aj z hľadiska 

profesionálneho rozvoja. Supervízia je podľa Munsona (2002) schopná riešiť akýkoľvek 

problém alebo otázku nielen vo vzdelávaní v sociálnej práci, ale aj v jej praxi.  

Objavila sa však aj jedna veľmi šokujúca odpoveď, takpovediac negatívne vnímanie 

supervízie participantky (P1): „Čo ma prvé napadne. Hm.. ja neviem..no, tak kontrola.“ Táto 

odpoveď pre nás pôsobila nedostačujúco, preto sme respondentku povzbudzovali 
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doplňujúcimi otázkami („Prečo ju tak vnímaš?“),  „..Prečo no dojde sem supervízor a začne 

sa nás pýtať na osobné skúsenosti.. alebo na to, ako pracujeme s klientom, alebo že prečo sme 

konali hentak a onak. No čo ja viem? To v danej chvíli reaguješ jak reaguješ, ja neviem vždy 

vysvetliť moje reakcie a potom akoby ma odcudzoval už len tým pohľadom, že to jak si mohla 

spraviť takéto niečo.“  

Za zaujímavé zistenie je práve táto „posledná“ odpoveď, vnímanie supervízie ako kontroly. 

Supervízia by sa v súčasnosti nemala vnímať ako kontrola, preto by bolo dobré hlbšie 

preskúmať dôvody týchto názorov a pokúsiť sa o zmenu. Možno by pre participantku bolo 

vhodné pri supervízií dodržať cyklický model supervízie a hlbšie sa sústrediť na druhú fázu 

zameranie, konkrétne na sekvenciu „prístup k veci“. Prístup k veci charakterizujú Page 

a Wosket (2002, In Vaska, 2014) ako spôsob reagovania supervízora na prezentovanie témy. 

 

V súvislosti s prvou otázkou, ktorá sa zamerala na pojem supervízie, sa ďalšia otázka týkala 

toho, ako participanti vnímajú supervíziu momentálne a ako ju vnímali na začiatku práce 

s klientom. Zaujímalo nás, ako dokážu sociálni pracovníci po častejšom kontakte so 

supervíziou zmeniť celkový pohľad a chápanie na supervíziu samotnú. V konkrétnom znení 

bola otázka nasledovná:  

„ Ako ste supervíziu vnímali na začiatku svojej práce a ako ju vnímate teraz?“ 

Väčšina participantov sa zhodla na pocitoch strachu a neistoty pred prvou supervíziou.  

 (P4): „Bála som sa. Ale teraz sa na tom skôr zasmejem. Vďakabohu.“ alebo odpoveď 

participanta (P3): „ No na začiatku práce som na supervíziu chodil s pocitom, že veď musím.“  

Aj odpoveď participanta (P5) má podobný charakter: „Ja sa priznám, že na začiatku praxe 

som sa supervízie stránil, vždy, keď som videl v rozpise supervíziu, tak som vnútorne prevrátil 

oči a povedal si že „už zasa“..“ 

Postupom času je však supervízia u participantoch vnímaná pozitívne. Zamýšľanie sa nad 

svojimi pocitmi a sebareflektovať sa, by malo byť prirodzenou súčasťou každého 

pomáhajúceho profesionála (Vaska, 2014). 

(P3): „.. verím, že supervízia nám vie v kontakte s klientom pomôcť, mne pomohla supervízia 

v istých dilemách.. že som potom v kontakte s tým konkrétnym klientom už vedel, ako sa mám 

zachovať, kebyže nastane taká istá situácia.“ 

(P2): „ Na začiatku, ale to je už veeeľmi dávno. Asi som to brala ako povinnosť.. neviem. Na 

také pocity si už naozaj nespomeniem, haha, ale poviem ti, vidím na sebe, že sa teším na 

supervízie.“  

(P5): „..ale teraz sa teším a vidím v nej význam, ale aj tak si vždy poviem, že „už zasa“. Ale 
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mám potom aj taký lepší pocit z mojej práce, keď počúvam názory kolegov na tých našich 

klientov, rozumieš, že máme skoro rovnaké názory.“ 

Participantka (P7) zažila svoju prvú študentskú supervíziu ako študentka na vysokej škole 

počas supervíznych seminároch. : „Ja som supervíziu zažila prvýkrát ako študentka v škole, 

takže som vedela, o čom to bude a nebolo to nič hrozné. Tým, že nás v škole učili aj 

o syndróme vyhorenia v súvislosti so supervíziou, dostatočne si uvedomujem, aká je k tomuto 

dôležitá, keďže vyhoreniu chcem predísť.“ V tejto súvislosti uvádzame, že supervízia vie byť 

naozaj vnímaná ako možná prevencia voči syndrómu vyhorenia, keďže sociálni pracovníci 

môžu časom pociťovať vyčerpanie, ktoré môže vyústiť k vzniku syndrómu vyhorenia.  

Najzávažnejšie negatívne zistenie však považujeme nasledovnú odpoveď: (P1): „Ja som 

napríklad teraz nemala polroka supervíziu, 2x po sebe som nešla, vieš, prvýkrát som mala 

akurát taký akútny kontakt s klientom a ten druhýkrát, teraz v júli, lebo som mala dovolenku 

mimo Slovenska. Ja som aj tak zatiaľ neprišla supervízií na chuť, takže pohode.“ 

Za najkontroverznejšiu odpoveď možno považovať práve odpoveď participantky (P1), ktorá 

sa dlhodobo nezúčastnila supervízie. Ako sme už objasnili v prvej kapitole tejto práce, v 

zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje 

podmienky poskytovania supervízie v § 9, ods. 10, v ktorom sa uvádza, že „poskytovateľ 

sociálnej služby je povinný za účelom odbornej úrovne a kvality sociálnej služby vypracovať a 

uskutočňovať program supervízie.“ Z tohto hľadiska považujeme zistenie, že participantka sa 

supervízie nezúčastnila už polroka, za šokujúce a je pre nás podnet na ďalšie štúdium 

supervízie. 

Ďalšia nami stanovená otázka sa zamerala na schopnosť využiť poznatky supervízie v praxi, 

konkrétne v terénnej službe. Aj keď je zrejmé, že takéto praktizovanie nie je jednoduché, 

vzhľadom na rýchly sled udalostí v teréne, zaujímalo nás, ako často sú poznatky zo supervízie 

využívané reálne. Preto sme položili konkrétnu otázku: 

„Využili ste niekedy skúsenosti zo supervízie pre Vašu prácu v teréne s užívateľmi 

drog?“ 

Možnosť zaviesť supervíziu do praxe je však, ako sa zdá, náročné. Viaceré odpovede sa 

zhodovali. Spoločným menovateľom výpovedí je to, že si v kritických situáciách pri práci 

s klientom nespomenú na adekvátne riešenie problémovej situácie.  

(P1): „Nevyužila som. Realita je iná, než to, čo ti supervízor na supervízií zadelí ako radu.“  

(P7): „Ja si nemyslím, že odo mňa niekto čaká, že to, čo sa na supervízií naučím, že 

prenesiem do terénu..“ 
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Participant (P5) odpovedal v podobnom kontexte: „Nóóóó, stáva sa, že si v hlave rýchlo 

premietnem, ako teraz mám reagovať, hlavne pri probléme. No viac menej si v hlave 

zafixujem ten problém a keď mám potrebu to riešiť aj na druhý deň, tak radšej sa o tom 

porozprávam s kolegami.“ 

Dostali sme aj odpovede, ktoré mali pozitívny ohlas. 

(P3): „Jo, ako som povedal pred chvíľou, tak už som dokázal párkrát využiť skúsenosti.“  

(P6): „V teréne som ju zatiaľ nikdy vedome nevyužila, ale počas supervízie mám dobrý 

pocit..“ 

Na základe odpovedí na túto prieskumnú otázku môžeme tvrdiť, že sa sociálni pracovníci 

snažia aplikovať poznatky zo supervízie do praxe. Použili sme slovo „snažia“ , pretože počas 

odpovedí sme zaznamenali nedostatočnú schopnosť preniesť supervíziu do priamej práce s 

klientom. Preto je dôležité hľadať adekvátne spôsoby na reálnu aplikáciu poznatkov zo 

supervízie do praxe. Možným návrhom je vzdelávanie v supervízií prostredníctvom 

potvrdenia. Ako spomenul Vaska (2014), je žiadúce v niektorých prípadoch supervidovaného 

podporiť a potvrdiť mu, že jeho postupy boli správne. 

 

V zmysle vyššie uvedeného nás tiež zaujímalo, ako participanti vnímajú témy v supervízií.  

Zámerom poslednej otázky bolo zistiť, čo by participanti radi priniesli do supervízie ako 

tému, čo im v supervízií chýba. Otázka mala znenie: 

 „Ak by ste mali momentálne takú možnosť, akú tému by ste do supervízie priniesli 

z pohľadu terénneho pracovníka?“  

Zaujímavosťou pre nás v tejto otázke boli viaceré podobné odpovede participantov, napriek 

tomu, že rozhovor sme viedli s každým participantom individuálne. 

Reakcia (P6): „No. Na toto ti popravde neviem odpovedať. Pre mňa nie je nutné mať vždy 

srdcervúcu tému, stačí mi, aby som si z nich niečo vždy vzala, aby mali pre mňa prínos na 

terénku. Nuž, len je vždy trápne, keď žiadnu tému nikto neprinesie.“ 

(P1): „Z môjho pohľadu? Tak ako vždy mi je blbo z toho, že sa vlastne bojím, keď som v noci 

v teréne a chcem vedieť, či sa aj ostatní boja a porozprávať sa o tom.“  

(P4): „Tak určite by som priniesla tému ako riešenie konfliktov v teréne, ale myslím takou 

formou precvičenia, možno zahrať nejakú scénku priamo na ten konflikt.“  

 (P5): „Ako tému by som zaviedol napríklad ako riešiť bezradnosť pri práci s klientom.“ 

(P3): „Spoluprácu kolegov pri teréne a aj niečo s klientmi, ako sa vyvarovať istým 

situáciám.“ 

(P2): „ Ja by som chcela ako tému obavu z neúspechu, chcela by som niekedy takúto tému 
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načrtnúť. Len nemám poriadnu skúsenosť, ktorá by bola vhodná ako téma.“ 

 (P7): „Hm. Bolo by fajn zaviesť takú tú hĺbku, konkrétne rozobrať jednu tému počas celej 

hodiny-dvoch. Chcela by som vedieť, ako riešiť konflikty a nepríjemné pocity. Takže by som 

sa chcela hádať na supervízií, zistiť reálne riešenie, spoznať samú seba, ako mám správne 

reagovať.“  

Supervidovaní sociálni pracovníci by nemali pociťovať pocity bezradnosti a trápnosti 

z hľadiska prinášania tém do supervízie. Ako hovorí Munson (2002), supervízia sa 

v pracovných kontextoch používa neobmedzene, takže témy môžu byť naozaj rôznorodé. 

Odpovede našich participantov dokazujú, že na prvom mieste sú samotní klienti a schopnosť 

komunikácie s klientom. Tiež sa viackrát vyskytuje spolupráca a harmónia kolegov, aj keď 

v rozdielnej intenzite. 

 

 

4.6 Závery výskumu a odporúčania pre prax 

 

Po zhrnutí výsledkov z realizovaného výskumu možno uviesť, že participanti vnímajú 

dôležitosť supervízie a jej prínos do profesijného života. Aj keď je zrejmé, že supervízia nie je 

jediný spôsob rozvoja profesionality, zo zhrnutia reakcií participantov však môžeme rozhodne 

tvrdiť, že supervíziu považujú za jedným z nástrojov skvalitnenia profesie, že ju vnímajú ako 

možnosť k ich osobnému a aj profesionálnemu rastu. Supervízia ich spája nielen po 

profesionálnej stránke, ale pomáha im utužovať priateľské kolegiálne vzťahy na pracovisku. 

Podľa autorov Hawkinsa a Shoheta (2004), každá organizácia potrebuje naozaj dobrú 

a pravidelnú supervíziu k tomu, aby mohla s chladnou hlavou reflektovať jej fungovanie.  

Pri analýze výskumu treba uviesť práve tú odpoveď, ktorá nám jasne naznačuje, že supervízia 

nie je považovaná za dôležitú súčasť profesie. Treba tiež dodať druhú odpoveď od tej istej 

participantky v znení supervízie ako kontroly. Nakoľko je participantka vzdelaná sociálna 

pracovníčka, túto odpoveď považujeme za najšokujúcejšiu a bolo by vhodné hlbšie 

preskúmať dôvody týchto názorov.  K tomu, aby sa predišlo takýmto pohľadom na supervíziu, 

by bolo vhodné apelovať na začlenenie supervízie do študijných plánov Katedier sociálnej 

práce na Slovensku. Je to podnet na ďalšie štúdium supervízie a teda aj jej možnosti a limity 

využívania priamo v praxi. Podľa našich poznatkov by sa supervízia nemala spájať s pojmom 

kontrola. Domnievame sa tiež, že tento fakt môže byť spôsobený rôznymi dôvodmi, napríklad 

nedôverou participantky voči kolegom, nedôverou voči zamestnávateľovi alebo aj pomerne 

krátkym pôsobením sociálnej pracovníčky v práci s užívateľmi drog. Je zrejmé, že čím je 
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človek dlhšie v praxi, tým má aj väčšie skúsenosti so supervíziou. V podobných prípadoch by 

bolo vhodné využiť individuálnu supervíziu, pri ktorej by možno participantka vedela lepšie 

uchopiť zmysel a pomoc, ktorá sa naskytuje pomocou supervízie.  

Za ďalší významný moment považujeme vedomie si toho, že supervízia vie pomôcť 

predchádzať syndrómu vyhorenia. Napriek tomu, že táto práca nie je zameraná na syndróm 

vyhorenia, dovoľujeme si apelovať aj na túto odpoveď. Veľké pozitívum supervízie je práve 

to, že dokáže byť včasnou prevenciou syndrómu vyhorenia. Napriek tomu, vedomie, že 

supervízia vie pomôcť predchádzať syndrómu vyhorenia sme však dostali iba od jednej 

participantky. Podľa nášho názoru by bolo adekvátne, aby aj kompetentní v organizáciách 

apelovali na vzdelávanie v supervízií, aby mali sociálni pracovníci dostatočné vedomosti.  

Väčšina participantov vníma supervíziu pozitívne a zhodli sa na tom, že supervízia dopomáha 

k lepšiemu výkonu práce s klientom. Napriek tomu je dôležité dodať, že poznatky zo 

supervízie zväčša neaplikujú do práce v teréne. Aj keď sa snažia, nie vždy sa to v praxi 

podarí, pretože, ako tvrdia, prax je veľmi odlišná od teórie. K príkladu môžeme uviesť 

odpoveď v znení „pretože nemám zas až toľko skúseností“. Jedným z aspektov neprevádzania 

poznatkov zo supervízie do praxe môže byť napríklad dĺžka trvania participanta v sociálnej 

terénnej práce. Našli sa však aj takí, ktorí sú schopní si počas opakovanej problémovej 

situácie s klientom spomenúť na „ radu“ od supervízora. Napriek tomu, že supervízia nemôže 

nahradiť vzdelávanie, môže pomôcť v určitých chýbajúcich oblastiach. Tak, ako uvádza aj 

Havrdová (2008, In Havrdová – Hajný et al., 2008), supervízia, ktorá je so skupinou ľudí, 

ktorí nevedia, že nevedia, je hneď odsúdená k nezdaru. Autorka hovorí, že je lepšie najprv 

začať supervíziu vzdelávaním. Môžu sa ukázať príklady z praxe a tým povzbudiť záujem zo 

strany supervidovaných o osvojenie poznatkov. Na základe potrieb supervidovaných je teda 

vhodná vzdelávacia funkcia supervízie, ktorá je aj podľa Koláčkovej (2003, In Matoušek et 

al., 2003) využívaná u pracovníkov práve preto, aby im ukázala, ako sa prepojí teória s 

praxou. 

Ďalej sa na základe výpovedi domnievame, že aj kvalitná skupinová supervízia vie byť 

príjemnejšia vďaka vzájomnej blízkosti kolegov - supervidovaných. Častokrát pred 

supervíziou potláčajú negatívne pocity, ktoré sa evidentne vytratia okamžite po absolvovaní 

supervízie. Domnievame sa tak aj na základe výpovedi, že supervidovaní venujú veľkú 

pozornosť dobrým kolegiálnym vzťahom a to aj vzhľadom na to, že v odpovediach sme našli 

takmer zhodné tvrdenia: že im supervízia pomáha lepšie spoznať svojich kolegov a opätovne 

sa s nimi zblížiť. Supervízia je totiž okrem iných založená na vzťahoch supervidovaných 

medzi sebou alebo medzi supervidovaným - supervízorom. Osobnosť a prístup supervízora je 
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veľmi dôležitý, preto by bolo v tejto súvislosti vhodné, aby supervízor podporoval taký proces 

supervízie, kde by dobré pocity supervidovaných neboli narušené. Je samozrejmé, že 

priateľský proces supervízie je náročný a niekedy nereálny proces, avšak na zlepšenie 

transparentnosti supervízie je vhodné prirodzenú priateľskosť aplikovať. Supervidovaný tak 

nebude mať pocit ohrozenia a nedôvery a cez priateľskú atmosféru supervízie môže mať 

zvýšenú schopnosť sebareflexie. Tiež tak môže vzniknúť následná lepšia dynamika počas 

supervízie, ktorá úzko súvisí s lepšou prácou priamo v teréne s klientom. 

Za zaujímavú časť výskumu považujeme tú časť v znení, akú tému by sociálni pracovníci radi 

zaviedli do supervízie. Napriek tomu, že každý z realizovaného rozhovoru prebiehal 

individuálne a participanti sa medzi sebou o prieskume nerozprávali, môžeme podľa výpovedi 

skonštatovať určitú synchronizáciu názorov. Za dôležité považuje väčšina participantov práve 

klientov – ako sa vyvarovať konfliktov a ako zlepšiť komunikáciu s klientmi. Je príjemné mať 

poznatky, že klienti sú najdôležitejšou súčasťou ich práce a zároveň je však očividné, že sa 

sociálni pracovníci chcú a potrebujú chrániť pred prípadným neočakávaným 

nebezpečenstvom. Keďže práve podporná funkcia supervízie sa dotýka emocionálnych 

problémov supervidovaných, uvádzame ju ako konkrétne odporúčanie. Práve túto navrhovanú 

podpornú funkciu supervízie by sme odporúčali aj na pocity bezradnosti a trápnosti v zmysle 

odpovede v znení „ako tému by som zaviedol napríklad ako riešiť bezradnosť pri práci s 

klientom.“ a odpovede v zmysle: „len je vždy trápne, keď žiadnu tému nikto neprinesie, že?“. 

Predísť nepríjemným pocitom trápnej situácie by sa dalo dohodou medzi kolegami pred 

samotnou supervíziou o možnosti témy, ktorá by sa mohla do supervízie priniesť.  

Špecifická téma v supervízií sa týka aj bezpečnosti pri práci s klientom. „Tak ako vždy mi je 

blbo z toho, že sa vlastne bojím, keď som v noci v teréne a chcem vedieť, či sa aj ostatní boja 

a porozprávať sa o tom.“ Otázka bezpečnosti je téma, ktorú považujeme za jedno 

z najdôležitejších tém v supervízie z hľadiska jej špecifickosti. Rhodes (1999) hovorí, že 

bezpečnosť terénnych pracovníkov na pracovisku zaručuje práca v skupinách/vo dvojici, 

pretože maximalizuje bezpečnosť. Najdôležitejšie však je, aby každý terénny sociálny 

pracovník prešiel výcvikom na minimalizovanie nebezpečenstva. Na toto môžeme vhodne 

aplikovať zistenia výskumu Vaska – Čavojská (2012), kde autori v súvislosti s bezpečnosťou 

v teréne tvrdia, že „vo vzťahu k tomu potom dochádza k veľmi silnému uvedomeniu si nutnosti 

striktného dodržiavania stanovených pravidiel pri tejto práci (napr. dodržiavanie práce vo 

dvojici)“. 

Za prínos výskumu považujeme získanie cenných poznatkov k ďalšiemu štúdiu supervízie. Je 

pre nás prínosné vedieť, aký veľký vplyv má supervízia na sociálnych pracovníkov.  
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ZÁVER 

 
Práca študentskej, vedeckej a odbornej  činnosti bola zameraná na supervíziu sociálnych 

pracovníkov pracujúcich s užívateľmi drog. Teoretickým cieľom práce bolo priblížiť 

supervíziu a  spoznať jej formy, typy a aktérov supervízie. V ďalších podkapitolách sme 

pozornosť zamerali na rozdiely v individuálnej, skupinovej a tímovej supervízii, tiež sme 

objasnili prípravu supervízorov pre prax.  

Vymedzili sme si tiež supervíziu terénneho sociálneho pracovníka, špecifiká osobnosti klienta 

so závislosťami a následne sme priblížili organizácie venujúce sa užívateľom drog 

prostredníctvom harm reduction.  

Následná empirická časť práce sa venovala odpovedi na otázku, aké sú názory na supervíziu 

u sociálnych pracovníkov pracujúcich s užívateľmi drog. Zvolili sme kvalitatívny výskum 

s technikou pološtruktúrovaného interview. Výskumu sa zúčastnilo 7 sociálnych pracovníkov 

a odpovede sú citované v empirickej časti práce. V úplnom závere sme priniesli analýzu 

výskumných zistení a vložili odporúčania pre prax.  

Pri spracovávaní teoretickej časti práce sme vychádzali z dostupnej literatúry, tiež 

z internetových a legislatívnych zdrojov. Za dôležitý fakt považujeme, že na čerpanie 

potrebných informácií má supervízia dostupné nespočetné množstvo monografických aj 

internetových zdrojov, zároveň je však z nášho pohľadu negatívum to, že sa menej píše 

o supervízií pre konkrétne oblasti sociálnej práce, ako napríklad práve o supervízií pre 

sociálnych pracovníkov pracujúcich s užívateľmi drog.  

Táto práca je len sondou do tejto oblasti a preto nemohli byť popísané všetky typy a formy 

supervízie. Na základe uvedeného možno skonštatovať, že cieľ práce, ktorý sme si stanovili, 

sa podarilo naplniť. Na základe našich poznatkov sa však dá konštatovať, že supervízia 

potrebuje dostatočný priestor pre sociálnych pracovníkov pracujúcich s užívateľmi drog 

k tomu, aby prispela ku skvalitneniu vykonávanej profesie. 
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 Rodina v porozvodovej situácii

 

 

 

 

Abstrakt 

KNIEZOVÁ, Anna: Rodina v rozvodovej situácii [práca ŠVOUČ]. Univerzita Mateja Bela 

v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce. Školiteľka práce ŠVOUČ: 

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. – Banská Bystrica: PF, 2016, 30 s. 

V tejto práci sa budeme venovať téme sociálna práca s rodinou v rozvodovej situácii. Rodina 

ako taká je v súčasnosti veľmi napádaná a zároveň obhajovaná a je predmetom mnohých 

diskusií. Stále viac sa v rodinách objavujú rôzne problémy, až patologické javy a je potrebné 

skúmať ich a pracovať s nimi a to s cieľom eliminovať ich. My sa budeme zameriavať 

konkrétne na rodinu v rozvodovej situácií. Na to, akými etapami si prechádza, kto je účastný 

v tomto procese a najmä na to, akú úlohu tu zohráva sociálna práca.. Cieľom tejto práce je 

poukázať na stav v súčasnej rodine, na mieru rozvodovosti a zamerať sa na potrebu sociálnej 

práce práve v takomto type rodiny.  

 

Kľúčové slová: rodina, rozvod, dysfunkčná, fáza, rozvodová situácia, sociálna práca 
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                    Kniezová Anna



 

Úvod   

Rodina prešla v priebehu času rôznymi zmenami a jej ponímanie sa odlišuje od doby, 

usporiadania spoločnosti, politických vplyvov, náboženstva či iných faktorov. V súčasnosti, 

a to najmä v západných kultúrach môžeme vidieť rôzne formy rodinného spolužitia, ako 

napríklad registrované partnerstvo dvoch mužov alebo dvoch žien. V Slovenskej republike  

zákon nepozná a nepovoľuje iný manželský zväzok ako zväzok jedného muža a jednej ženy. 

Existujúce manželstvá a rodiny však vo svojom fungovaní prechádzajú rôznymi štádiami 

a v priebehu svojho rodinného cyklu sa objavujú aj isté problémy a krízy. Niektoré problémy 

narušia fungovanie rodiny a stávajú sa dysfunkčnými. V iných rodinách dochádza na základe 

určitých príčin k rozpadu manželstva ukončeného rozvodom. Tejto problematike sa v práci 

chceme bližšie venovať a hovoriť o tom, čo to rozvod je, prečo k nemu dochádza, ako 

prebieha celý proces súvisiaci s obdobím aj pred rozvodom a po rozvode. Na celé 

problematiku budeme nazerať z hľadiska sociálnej práce a z toho, ako úlohu v tomto procese 

a probléme zohráva. Sociálni pracovníci sú v práci s rodinou v rozvodovej situácii veľmi 

potrební, a preto považujeme za dôležité poukázať na ich poslanie či už pri práci 

s rozvádzajúcimi sa partnermi, s deťmi, na ktoré má rozvod nepopierateľne veľký vplyv, 

alebo s ostatnými príbuznými.   

113



 

1 Rodina v kontexte sociálnej práce  

Aby sme sa mohli venovať sociálnej práci s rodinou, je potrebné si vymedziť samotný 

pojem rodina. Keby sme sa opýtali desať ľudí, čo je rodina, pravdepodobne by sme dostali 

rôzne odpovede. Mohli by sa objaviť odpovede typu: rodina je základná bunka spoločnosti, 

rodina sú ľudia, ktorí sú mi blízki, rodina je miesto, kde sa cítim prijatý/prijatá a podobne. Pre 

mnohých ľudí rodinou sú aj priatelia a iné blízke osoby, čo môže byť v dôsledku narušených 

vzťahov v biologickej rodine, straty členov rodiny alebo nezdieľania spoločnej domácnosti s 

rodinou. Zároveň môžeme rozmýšľať nad tým, kto všetko je považovaný za rodinu. Či sú to 

napríklad bezdetní manželia, nezosobášení partneri žijúci v spoločnej domácnosti, starí 

rodičia vychovávajúci svoje vnúča, homosexuálny pár alebo slobodná matka. Keď sa 

pozrieme na definície viacerých autorov, tiež nenájdeme jednoznačné a rovnaké vymedzenie.  

Matoušek (2003, s.187) uvádza, že rodina je „v užšom, tradičnejšom poňatí skupina ľudí 

spojená putami pokrvného príbuzenstva alebo právnych zväzkov (sobáš, adopcia). V širšom 

ponímaní, ktoré sa začína rozširovať v USA a v niektorých štátoch EÚ, sa za rodinu začína 

považovať i skupina ľudí, ktorá sa ako rodina deklaruje na základe vzájomnej náklonnosti. 

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

Striežencovej definície, ktorá sa zameriava na rodinu ako na sociálnu skupinu, ktorá má svoje 

funkcie, je rodina:  „najdôležitejšia sociálna skupina, ktorá je ekonomickou, sociálnou bunkou 

spoločnosti s viacerými úlohami. Jej hlavnou úlohou je reprodukcia trvania a výchova, resp. 

socializácia potomstva. Ako spoločenská inštitúcia je tiež základným článkom sociálnej 

štruktúry spoločnosti. Je to skupina najmenej dvoch osôb, ktorú tvorí manželský pár, prípadne 

ich slobodné deti, označovaná ako úplná rodina. Je to tiež slobodná, ovdovená alebo 

rozvedená osoba a jej slobodné deti mladšie ako 25 rokov, označovaná ako neúplná rodina. 

V rodine sa zabezpečuje obnovovanie a výchova generácií, a preto je základnou bunkou 

spoločenského života.“ (Strieženec, 1999). Matoušek (in Hudecová, Brozmanová Gregorová, 

et al., 2009) sa na rodinu pozerá z iného hľadiska. „Dôležitosť rodiny podľa neho spočíva aj  

v tom, že je prvým záväzným modelom spoločnosti, s ktorým sa dieťa stretáva. Predurčuje 

jeho osobnostný vývin, jeho vzťahy k iným skupinám ľudí.“  Právne vymedzenie rodiny 

nachádzame v Zákone o rodine (č.36/2005 Z.z.), podľa ktorého „rodina založená 

manželstvom je základnou bunkou spoločnosti. Spoločnosť všetky formy rodiny všestranne 

chráni.“  Podľa zákona teda za rodinu považujeme rodinu založenú manželstvom. Môžeme 

konštatovať, že aj keď vymedzenie rodiny v súčasnosti nie je jednoznačné, viacerí autori sa 
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zhodujú na tom, že rodina je základnou bunkou spoločnosti, ktorá má svoje úlohy a je 

dôležitá pre spoločnosť a aj pre dobré fungovanie sociálnych vzťahov a väzieb. 

Rodinu môžeme tiež charakterizovať ako sociálnu skupinu. Pri jej charakteristike môžeme 

hovoriť ako o primárnej sociálnej skupine, s ktorou človek prichádza do kontaktu ako s prvou 

a učí sa v nej základným zručnostiam, osvojuje si návyky, buduje vzťahy a socializuje sa. 

Z hľadiska veľkosti je rodina malou sociálnou skupinou, kde sa berú do úvahy najbližší 

členovia rodiny; rodičia, súrodenci či starí rodičia.  

V súčasnosti sa veľa hovorí o kríze rodiny či o zmene hodnoty a postavenia rodiny. 

Matoušek (2003) konštatuje, že rodiny v súčasnosti už nie sú zakladané preto, aby 

reprodukovali populáciu. Sú zakladané kvôli uspokojovaniu vlastných potrieb, čiže citových 

potrieb manželov a nie detí. Stálosť takýchto rodín teda závisí od citovej súvahy vzťahu 

partnerov. Taktiež klesá počet manželstiev uzatváraných v kostole, mnohí na svoje partnerské 

spolužitie ani nepotrebujú a nechcú úradné potvrdenie, tým pádom narastá počet voľných 

spolužití. Podobne Matouškovi, ale ešte viac kriticky sa na súčasné ponímanie rodiny 

pozerajú aj slovenskí autori, ktorí konštatujú: „V súčasnosti sa stretávame s názormi, že 

manželstvo a rodina sú výsostne kultúrne fenomény, ktoré majú svoj „významový vrchol“ už 

za sebou. Základom pojmu rodina, podľa týchto názorov, nie je manželstvo muža a ženy 

vytvárajúce prirodzené prostredie pre narodenie a výchovu detí, ale vágny termín 

„zodpovedné spoločenstvo“, zahŕňajúci x ľudí starajúcich sa o deti, bez klarifikácie 

vzájomných vzťahov.“ (Podmanický, Podmanická, 2013, s.51)  

 Pred približne sto rokmi v Európe skončila perióda, počas ktorej sa manželia nezaoberali 

správnym časom na narodenie dieťaťa a ani počtom detí. Dieťa bolo vnímané ako dar od 

Boha. V súčasnosti sa na dieťa často prihliada z ekonomického hľadiska, a preto je v rodinách 

menej detí, pretože rodičia chcú dieťa čo najlepšie zabezpečiť a predstavu viacerých detí 

považujú za nereálnu. Mohli by sme teda súhrnne konštatovať, že mnohé páry vstupujú 

neskôr do manželstva, mladí ľudia si najprv snažia zabezpečiť vzdelanie a kariéru či už na 

Slovensku alebo hľadajú dočasnú prácu v zahraničí, aby mohli kvalitne ekonomicky 

zabezpečiť svoju rodinu. Z toho vyplýva, že klesá aj počet detí v rodine, keďže vek rodičov, 

ktorí sa rozhodnú mať dieťa, je stále vyšší. Zároveň sa začínajú presadzovať nové alternatívne 

formy spolužitia, ako napríklad spolužitie dvoch žien alebo dvoch mužov. Gabura (2012, 

s.54-59) sa zamýšľa nad rôznymi faktormi, ktoré ovplyvňujú fungovanie, vývoj rodiny 

a správanie sa v nej v dnešnej spoločnosti. Za najhlavnejšie faktory považuje práve tieto:  

 „Trend sobášnosti – Na Slovensku sa sobášnosť znižuje, i keď v porovnaní s ostatnými 

európskymi štátmi je stále pomerne vysoká. Trendom je aj odkladanie vstupu do 
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manželstva, práve z dôvodu ekonomického zabezpečenia sa pred vstupom do 

manželstva. 

 Znižovanie pôrodnosti – Slovenská republika je v rámci krajín Európy význačná 

s najnižšou úrovňou plodnosti. Podobne, ako je to s odďaľovaním vstupu do 

manželstva, tak je odkladaný aj prvý pôrod matky dieťaťa.  Klesá počet mnohodetných 

rodín, mnohé deti ani nevedia, čo to znamená mať súrodencov. Medzi dôvody 

zapríčiňujúce tieto faktory patrí najmä pracovná preťaženosť rodičov, finančná 

situácia, využívanie antikoncepčných prostriedkov či plánované rodičovstvo.  

 Parentifikácia detí – Rodičia často unikajú zo svojich rodičovských rolí, deti sú 

zaťahované do problémov rodičov, často sa stáva, že rodičia majú neprimerané 

požiadavky a očakávania od svojich detí, a tak deti nahrádzajú dospelého partnera 

a ich pozícia je skôr o dávaní ako o prijímaní, pretože majú pocit, že majú niečo 

suplovať, čo rodič zanedbal či podcenil. 

 Celkové starnutie populácie – ide o celosvetový jav, ktorý nastáva v dôsledku 

modernizácie vedy a medicíny. Spoločnosť sa však nevie vysporiadať s týmto javom, 

a tak seniori nie vždy majú takú kvalitu života, aká im prináleží. Seniori potrebujú mať 

istotu, že v prípade potreby sa o nich rodina postará. Deti sú však zaneprázdnené 

prácou a inými povinnosťami, a tak mnohí starí ľudia sú odkázaní práve na zariadenia 

pre seniorov.  

 Zvýšený počet detí narodených mimo manželstva- aj keď sa väčšina detí rodí 

v manželstve, narastá počet detí, ktoré sú narodené mimo manželského zväzku.  

 Manželstvo a rodičovstvo vo vyššom veku – v súčasnosti sa vek partnerov, ktorí 

vstupujú do manželstva zvyšuje, zatiaľ čo v minulosti častejšie manželstvo uzatvárali 

aj partneri, z ktorých jeden ešte nebol plnoletý. Je to zapríčinené práve širšími 

možnosťami cestovania, vzdelávania ale aj využívaním antikoncepčných prostriedkov. 

 Nárast jednorodičovských rodín- ide najmä o rodiny, kde sa deti narodili mimo 

manželstva, rodiny, kde zomrel jeden z rodičov a najväčší počet zastupujú rozvedené 

rodiny. 

 Predlžovanie obdobia pracovnej aktivity – vek odchodu do penzie sa stále zvyšuje, 

a tak starí rodičia nemajú toľko priestoru a času byť so svojimi vnúčatami a pomáhať 

im vo výchove a starostlivosti o ne.  

 Postupné obnovovanie spolugeneračnej solidarity – v súčasnosti sa štát snaží znova 

presúvať zodpovednosť a starostlivosť o starých ľudí na rodinu. Ide o tendencie 
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zachovania seniora čo najdlhšie v prirodzenom rodinnom a domácom prostrední, 

posilnením odbornej terénnej starostlivosti, opatrovateľskej služby a iných nástrojov.“  

Tieto, ale aj iné faktory výrazne ovplyvňujú fungovanie v rodine a kvalitu rodinného 

spolužitia. Každý človek vstupujúci do manželstva by si mal byť vedomý možných 

nežiadúcich javov, ktoré môžu nastať a mal by sa snažiť podnikať také kroky, ktoré budú 

viesť k eliminácii prípadne zamedzeniu vzniku takýchto faktorov.   

1.1 Funkcie rodiny a typológia rodín z hľadiska plnenia jednotlivých funkcií 

Ako každá iná sociálna skupina aj rodina má svoje funkcie. Základným poslaním rodiny 

je zabezpečiť svojim členom také prostredie a podmienky, v ktorých budú uspokojované 

všetky ich potreby. Rodina je zároveň sociálnym faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje vývoj 

jedinca, ktorý sa v nej narodil. Človek v rodine dostáva istú výbavu poznatkov, zručností, 

návykov, hodnôt, postojov či skúseností, ktoré si nesie či už vedome alebo nevedome so 

sebou do vzťahov, ktoré žije a aj do novej rodiny, ktorú si neskôr zakladá. Úlohou rodiny je 

teda poskytnúť svojim členom vhodné prostredie a podmienky pre ich ďalší vývoj. Levická 

(2007, s. 80) konkrétne uvádza tieto funkcie rodiny: „biologicko-reprodukčná, ekonomická, 

výchovná, emocionálna a psychohygienická, ochranná, socializačná“. Okrem týchto 

základných funkcií rodina poskytuje svojim členom najmä „bezvýhradnú akceptáciu ich 

ľudskej existencie, ochraňujúce prostredie (hmotne aj sociálne), podporu autonómie 

príslušníka rodiny, zaistenie životných potrieb, vzájomnú podporu a východisko 

a sprostredkujúci článok pri prenikaní do makrosociálneho prostredia (spoločnosti).“  

(Hudecová, Brozmanová Gregorová, 2009, s. 14) 

Matoušek (2013) za základné funkcie rodiny v dnešnej spoločnosti považuje ekonomické 

zaistenie a emocionálnu podporu všetkých členov rodiny. Okrem toho je to výchova detí. 

Podstatným rysom rodiny v súčasnej spoločnosti nášho typu je, že jej stabilitu určuje najmä 

emocionálna bilancia dospelého páru a len v minimálnej miere tradičný systém sociálnej 

kontroly.  Gabura sa na funkcie rodiny pozerá zo širšieho a všeobecnejšieho hľadiska, pričom 

zahŕňa to podstatné. Hovorí, že: „funkcie rodiny sa v historickom kontexte menia. Základným 

poslaním súčasnej rodiny je zabezpečenie vhodného prostredia a optimálnych podmienok na 

uspokojovanie potrieb všetkých členov rodiny.“ (Gabura, 2012, s. 77) 

V tejto práci sa zameriavame na rodinu v rozvodovej situácii. V takejto rodine často 

dochádza k porušovaniu niektorých funkcií, obzvlášť, ak ide o rodinu, v ktorej sa nachádzajú 

deti. Keďže rozvod má dopad na všetkých členov rodiny, môže byť ohrozená emocionálna 
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a psychohygienická funkcia jej členov. Mnohé deti začnú byť plačlivé, zhoršujú sa ich 

známky v škole alebo sú aj agresívne, keďže nevedia spracovať svoje vnútorné pocity, ktoré 

v nich vyvolalo odlúčenie rodičov. Dôležitosť zadefinovania a vysvetlenia si funkcií rodiny 

v rámci témy zaoberajúcou sa rodinou v rozvodovej situácii vidíme v tom, aký vplyv 

a následky môže mať ohrozenie alebo nezabezpečenie jednotlivých funkcii. 

Žiaľ, často sa stretávame s tým, že členovia rodiny si neplnia práve vyššie uvedené 

funkcie, čo môže mať také následky, ktoré ohrozujú funkčnosť a ďalší vývoj rodiny. 

Zolyomiová (2010, s.178) zastáva názor, že najlepšie plnenie funkcií zabezpečujú také rodiny, 

v ktorých je každodenná prítomnosť oboch rodičov. V dôsledku nezamestnanosti jedného 

z rodičov však nemôže byť naplno zabezpečovaná ekonomická funkcia. Naopak, sú aj 

prípady, kedy jeden z rodičov pracuje v zahraničí alebo ďaleko od domova a tým pádom je 

rodina síce dobre zabezpečená finančné, ale oblasť emocionálna a sociálna nie je dostatočne 

uspokojovaná, a tak u členov rodiny môže dochádzať k deprivácii. Podľa toho, ako si rodiny 

jednotlivé funkcie plnia, môžeme ich rozdeliť do niekoľkých skupín. Hudecová a 

Brozmanová Gregorová ich delia nasledovne: 

a) „harmonické, resp. funkčné rodiny – primerane plnia všetky funkcie a dokážu 

zabezpečiť optimálne prostredie pre rozvoj všetkých členov rodiny; 

b) konsolidované rodiny – pri plnení niektorých funkcií sa môžu vyskytnúť problémy, 

ktoré však nenarúšajú funkčnosť rodiny; 

c) disharmonické, resp. dysfunkčné rodiny – vyskytujú sa vážnejšie problémy pri plnení 

jednotlivých funkcií, čo môže ohroziť fyzický, psychický a sociálny vývin členov rodiny 

vrátane detí.“ (Hudecová, Brozmanová Gregorová, 2008,  s. 18) 

Dunovský (in Hudecová, Brozmanová Gregorová, et al., 2008) vo svojom delení prispieva 

ešte jednou skupinou rodín, kde je situácia najhoršia, a teda rodina je vďaka neplneniu svojich 

funkcií afunkčná.  Rodina dieťaťu závažným spôsobom škodí či ho dokonca ohrozuje 

v samotnej existencii. Sanácia funkcií rodiny voči dieťaťu je bezpredmetná a jediné riešenie, 

ktoré prospeje dieťaťu, je vziať ho z tejto rodiny a umiestniť v náhradnej rodine.  

1.2 Dysfunkčné rodiny 

Ako boli už vyššie spomínané funkcie rodiny a delenie rodín na základe toho, ako 

dané funkcie plnia, v tejto kapitole by sme sa chceli venovať práve dysfunkčným rodinám. 

Problematika dysfunkčných rodín je z hľadiska sociálnej práce dôležitá, keďže v rodine, ktorá 

je v rozvodovej situácií, sa tiež môže určitá dysfunkcia vyskytovať. Môže sa v nej vyskytovať 
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problém, ktorý bráni tomu, aby rodina a jej členovia mohli plynule ísť ďalej a napĺňať 

vzájomne všetky funkcie a potreby. Rodinu, ktorá je dysfunkčná, charakterizujú určité znaky. 

Každá dysfunkčná rodina má inú dysfunkčnosť. Kasanová (2008, s. 118) charakterizuje 

symptómy dysfunkčnosti, medzi ktoré zaraďuje: „nedostatok financií na pokrytie základných 

fyziologických potrieb, problémy s bývaním z hľadiska naplnenia štandardov kvality života, 

neschopnosť pracovať s finančným rozpočtom, neschopnosť určiť si priority vo výdavkoch, 

neangažovanosť pri hľadaní zamestnania, nízka miera kreativity pri hľadaní možností, ako si 

zarobiť peniaze, závislosť jedného či viacerých členov rodiny od alkoholu alebo drog, 

problémy v starostlivosti o deti a v naplnení rodičovských rolí, asociálne správanie k okoliu, 

partnerské problémy, absencia pozitívnych emócií k deťom, rozvodové a porozvodové 

problémy, gamblerstvo, neliečené psychické poruchy a ochorenia, neznalosť právnych 

a sociálnych zákonov.“ Tu sú vymenované niektoré z možných symptómov narušujúcich 

funkčnosť rodiny. Môže dochádzať aj k ich kombinácii. Hudecová a Brozmanová Gregorová 

(2008, s.19) sa zameriavajú na riziká, ktoré sa vyskytujú v dysfunkčných rodinách: 

„Dysfunkčné rodiny predstavujú chybný typ rodinného prostredia. Vyznačujú sa viacerými 

rizikami. Zlyháva v nich plnenie základných funkcií, čo môže mať za následok vznik rôznych 

foriem deviantného správania vrátane násilia v rodine. Rozličnou mierou sa dysfunkcia 

rodiny dotýka predovšetkým detí. Vyvoláva značné komplikácie v ich duševnom, fyzickom 

vývine i vo výchove.“ Prečo dochádza k dysfunkcii a kde je jej pôvod, opisuje Kasanová 

(2008, s. 115): „Dysfunkčnosť rodiny môže mať patologický pôvod v zmysle spoločenskom 

alebo biologickom, ak je zaťažený niektorý z rodičov. K spoločenským patologickým javom, 

vedúcim k dysfunkčnosti rodiny treba rátať: ekonomickú situáciu v rodine, kriminalitu, 

alkoholizmus, narkomániu, prostitúciu a k biologickým faktorom: duševnú zaostalosť, 

psychickú chorobu, nevyliečiteľnú alebo ťažkú fyzickú chorobu, ako aj ťažkú telesnú chybu. 

V tomto prípade sa dá dysfunkčnosť výchovného prostredia ľahko rozpoznať a dajú sa 

predvídať výchovné následky.“ Mohli by sme teda konštatovať, že dysfunkčné rodiny sú tie, 

u ktorých je prítomná porucha, choroba, nedostatok niečoho a kde zlyhávajú niektoré funkcie 

a narúšajú ďalší rozvoj rodiny a rozvoj jej členov. Nie každá dysfunkčná rodina je na 

rovnakej úrovni dysfunkčnosti. Sú rodiny, ktoré vedia o svojom probléme a snažia sa o jeho 

odstránenie, zatiaľ čo sú aj také rodiny, ktoré si na svoju nežiadúcu situáciu zvykli 

a neplánujú pracovať na jej zmene.  Tejto problematike sa viac venuje Gabura (2012), ktorý 

opisuje dysfunkčné rodiny z toho hľadiska, ako môžu byť dysfunkčné. Prvým typom je 

rodina, ktorá je dysfunkčná transparentne, čo znamená, že rodina si uvedomuje, že má 

problém, hovorí o sebe v tomto zmysle a okolie ju aj za dysfunkčnú považuje. Typ rodiny, 
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u ktorej sa vyskytuje nejaká dysfunkcia, popiera svoj problém a skrýva ho pred okolím sa 

nazýva skrytá dysfunkčná rodina. Táto rodina žije v podstate dva životy. Jeden život je ten, 

ktorý žije rodina doma, s poruchami a s problémami. Druhý život je pred sociálnym okolím, 

kde sa rodina snaží skrývať svoje problémy a dysfunkcie, racionalizuje ich a prenáša 

zodpovednosť za ne na iných. Takáto rodina si môže myslieť, ba dokonca môže byť 

presvedčená o tom, že v skutočnosti žiaden problém nemá, a preto je spolupráca s takýmto 

typom rodiny veľmi ťažká v porovnaní s rodinou, ktorá je dysfunkčná transparentne. Keď 

rodina nedokáže zvládnuť a riešiť svoju dysfunknčosť a potrebuje pomoc, hovoríme o akútnej 

dysfunkčnosti rodiny. Pokiaľ sa vhodne zasiahne a rodina je ochotná prijať odbornú pomoc 

a zúčastniť sa na zlepšení svojej situácie, ide len o krátkodobý stav. V chronicky dysfunkčnej 

rodine je odborná intervencia zložitejšia, keďže rodina si na svoju situáciu už zvykla 

a nepociťuje potrebu zmeniť ju.  

V každej rodine sa veľmi ľahko stane, že dôjde k nejakej z dysfunkcií. V práci sa 

venujeme sociálnej práci s rodinou v rozvodovej situácii a preto sme považovali za dôležité 

venovať sa otázke dysfunkčnosti v rodinách. Nie však každá rodina, ktorá vykazuje známky 

dysfunkčnosti, končí rozpadom, resp. rozvodom manželstva rodičov. Do rozvodovej situácie 

sa môže dostať aj rodina, ktorá je dlhodobo funkčná a dôsledne si plní všetky povinnosti 

a zabezpečuje uspokojovanie potrieb svojich členov. Rodina by vždy mala byť opatrná 

a ostražitá a mala by sa vyhýbať akýmkoľvek faktorom, ktoré by mohli nejakú poruchu 

zapríčiniť. Je však bežné, že v niektorých rodinách dochádza ku kombinácií viacerých 

dysfunkcií. V takýchto prípadoch je nutná intervencia odborníkov a je potrebné prihliadať 

najmä na záujmy a dobro detí. V mnohých rodinách sa stane, že určité dysfunkcie sú tak 

závažné, že riešením je rozvod manželstva rodičov. Považujeme však za dôležité predísť 

takémuto radikálnemu riešeniu a snažiť sa o záchranu manželstva a obnovenie funkčnosti 

rodiny aj prostredníctvom sanácie rodiny, ktorej realizátormi sú sociálni pracovníci. Na záver 

teda konštatujeme, že nie každá rodina, v ktorej dochádza k rozvodu, musí byť dysfunkčná, 

keďže v dysfunkčnej rodine sa nachádzajú také problémy, ktoré bránia ďalšiemu fungovaniu 

rodiny v porovnaní s problémovou rodinou, v ktorej sú narušené alebo oslabené funkcie 

rodiny, ale nezabraňujú rodinnému spolužitiu. Rodina v rozvodovej situácii teda nemusí byť 

dysfunkčná, ale môže byť len problémová. A zároveň nie každá dysfunkčnosť a 

problémovosť rodiny spôsobuje rozpad manželstva.   
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2 Rodina v rozvodovej situácii 

Polia sociálnej práce sú veľmi rôznorodé a bohaté. Samotná sociálna práca s rodinou sa 

zameriava na niekoľko typov rodín. V nasledujúcej časti si charakterizujeme práve jeden 

z typov rodín, kde dochádza ku strate, konkrétne rodinu v rozvodovej situácii. Žiaľ, v dnešnej 

dobe je rozvod manželstva v podstate normálnym a bežným javom, zatiaľ čo v minulosti 

tomu tak nebolo. Situáciu obdobnú rozvodu zachytávame v židovskej spoločnosti, kde muž 

mohol dať manželke tzv. „prepúšťací list“ a manželstvo bolo tým pádom ukončené (Gežová, 

2012). Dnes už aj v školských triedach je porovnateľne menej detí, ktoré vychádzajú 

z fungujúcich rodín s oboma rodičmi. Ako vieme, rozvod už nie je tabu a zároveň nie je ani 

zložité rozviesť sa. V dnešnej dobe je to celkom rýchly proces, ktorý prostredníctvom zákona 

uľahčuje zánik manželstva. Pre mnohých ľudí je to prirodzená súčasť života. Manželia sa 

menej snažia riešiť problémy, ktoré nastanú, a hľadajú náhradu v domnení, že s druhým 

partnerom budú určite šťastnejší a spokojnejší, a tak volia jednoduchšiu cestu, rozvod. Mnohí 

manželia so vstupom do manželstva ani neočakávajú, že ostanú spolu navždy „v dobrom aj v 

zlom“, teda aj napriek všetkým problémom, ktoré nastanú. Sú vnútorne nastavení na to, že 

jednu časť života prežijú s jedným partnerom a ďalšiu časť života zase s druhým. Situácia je 

o to horšia, pokiaľ ide o rodinu, v ktorej sú malé deti. Existujú ľudia, ktorí si myslia, že 

rozvod na ich deti nemá vplyv a že deti to ešte nedokážu vnímať, najmä pokiaľ sú malé. 

Samozrejme, právo rozviesť sa má každý, ale vždy by sa malo dbať najmä na dobro a záujmy 

detí a nielen vychádzať z individualistického a egoistického ponímania vlastnej slobody 

a vlastných záujmov.  Gabura (2012)  hovorí aj o tzv. porozvodových mýtoch, ktoré 

charakterizujú rozvod ako cestu k dosiahnutiu šťastia, nádeje na lepší a šťastnejší život alebo 

aj ako bezbolestný útek od problémov. Ďalšie mýty hovoria o rozvode ako o dobrom riešení 

pre všetkých a najmä pre deti. Týmto Gabura konštatuje nezrelosť a nezodpovednosť tých, 

ktorí si neuvedomujú bolestivosť a silný zásah rozvodu do ďalšieho funkčného žitia. Rozvod 

by tak mal nastať až vtedy, keď zlyhajú všetky možnosti na záchranu a obnovenie fungovania 

manželstva, teda len v nutnom prípade.  

V súčasnosti miera rozvodovosti na Slovensku síce mierne klesá, napriek tomu je stále 

dosť vysoká. Pre priblíženie uvádzame rok 2000, kedy bolo necelých 9,3 tisíc rozvodov, v 

roku 2006 toto číslo vzrástlo až na 12,7 tisíc rozvedených manželstiev. Po roku 2010 má 

miera rozvodovosti mierne klesajúcu tendenciu., čo dosvedčuje rok 2013, kedy bolo 

rozvedených približne 10,9 tisíc manželstiev.  (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Marriages_and_births_in_Slovakia/sk#Rozvodovos.C5.A5) Graficky je 
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to znázornené na nasledujúcom grafe, kde môžeme vidieť vývoj počtu rozvodov a hrubej 

miery rozvodovosti na Slovensku v rokoch 2000 až 2013.  

 

(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:Graf_4_V%C3%BDvoj_po%C4%8Dtu_rozvodov_a_hrubej_miery_

rozvodovosti_v_SR,_2000_%E2%80%93_2013.png) 

 

Ako sme už vyššie uvádzali, rodina ktorá sa nachádza v rozvodovej situácii, čelí kríze 

alebo viacerým krízam, ktoré samotnému rozvodu predchádzajú. Plzák (1988) definuje 

v manželstve tri vývojove krízy, ktorými si partneri prechádzajú. Tieto krízy však 

automaticky neznamenajú rozpad manželstva. Prvá kríza nastáva približne v treťom až 

siedmom roku manželského života, kedy manželia spoznávajú rôzne negatívne okolnosti, 

vlastnosti, ktoré im začnú na sebe navzájom prekážať, nastávajú problémy v komunikácii, 

často dochádza k hádkam, nedorozumeniam a nezhodám. Tieto problémy manželia zväčša 

riešia uzmierovaním sa, aby nedošlo k rozpadu manželstva. Druhá manželská vývojová kríza 

nastáva v čase odchodu detí z domu, s postupným starnutím manželov a začínajúcimi sa 

zdravotnými problémami. Toto obdobie prichádza zväčša medzi sedemnástym a dvadsiatym 

piatym rokom manželského spolužitia. Tretia manželská kríza prichádza s odchodom do 

dôchodku, ktorý môže prinášať pocity menejcennosti, zbytočnosti a zároveň dochádza aj 

k hormonálnym zmenám mužov a žien. Toto sú teda možné krízy, ktorými si môže 

manželstvá v rámci svojho spolužitia prechádzať. Pokiaľ partneri vstupujúci do manželstvá 

budú mať vedomie o krízach, ktoré môžu nastať a správne sa s nimi vysporiadajú, môže to ich 

vzťah posilniť a priviesť do inej, hlbšej roviny, v ktorej si budú ešte viac vzácnejší a bude im 

záležať viac na fungujúcom manželstve a rodine, ako na sebe a svojich záujmoch. 
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V manželstve však môžu nastať aj krízy, ktoré vážne ohrozujú manželstvo a manželia sa často 

rozhodnú pre ukončenie manželstva rozvodom. 

Samotný rozvod sa chápe ako zánik manželstva. Matoušek (2003, s.192) sa na rozvod 

manželstva pozerá z hľadiska výkonu práv a povinností v rodine, a hovorí, že rozvod je: 

„Právny úkon, ktorým je ukončené manželstvo. Zanikajú ním práva a povinnosti, ktoré 

manželia mali k sebe navzájom. Nezanikajú však povinnosti, ktoré majú voči svojim deťom. 

Súd má pri svojom rozhodovaní predovšetkým rešpektovať záujmy maloletých detí.“  

Strieženec (1996, s.188) definuje rozvod manželstva ako „Zrušenie manželstva výrokom súdu, 

keď sú vzťahy medzi manželmi tak vážne rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj 

spoločenský účel. Súd môže manželstvo zrušiť na návrh niektorého z manželov. Pri 

rozhodovaní súdu sa prihliada na záujmy maloletých detí. Rozvodom manželstvo ako právny 

akt zaniká.“ Obidvaja autori zdôrazňujú dôležitosť záujmov detí, ktoré v mnohých prípadoch 

rozvodov rodičov najviac trpia. Problematike dopadu rozvodu rodičov na detí sa v práci ešte 

budeme podrobnejšie venovať. V Slovenskej republike máme podmienky rozvodu zakotvené 

v Zákone o rodine, v ktorom je zadefinované, že: „Súd môže na návrh niektorého z manželov 

manželstvo rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že 

manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského 

spolužitia.“ (Zákon o rodine, 36/2005 §23) 

2.1  Príčiny rozvodov 

Mnohí sa určite zamýšľajú nad tým, čo zapríčiňuje takú vysokú mieru rozvodovosti, 

kladieme si otázky, ako tomu zabrániť, ako si zabezpečiť, aby sa to práve nám nestalo, 

zamýšľame sa nad tým, či vôbec existuje nejaký recept na dobré a dlhotrvajúce manželstvo. 

Keď sa pozrieme do nášho okolia a vidíme manželstvá, ktoré sa rozpadli, vieme si niekedy 

zdôvodniť, prečo tomu tak je. A možno si mnohí povedia, že to neboli dostatočné dôvody na 

rozvod. Každý sa k situácií stavia inak a každý vidí veľkosť problémov rôznu. Faktorov, ktoré 

zapríčiňujú rozvodovosť je veľmi veľa. Lazarová (2002, s.31-32) za rizikové faktory rozvodu 

považuje tieto:  

 „manželstvo prvých lások, 

 manželstvo pod tlakom tehotenstva, 

 vstup do manželstva s ilúziami, 

 jeden z partnerov pochádza z rozvedenej rodiny, 

 jeden z parterov je jedináčik, 
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 manželia žijú v spoločnej domácnosti s rodičmi, 

 život vo veľkomeste, 

 bezdetné manželstvo, 

 úspešnosť partnera  v oblasti profesionálneho alebo spoločenského života, 

 povolanie partnera náročné na čas.“ 

Pre všetkých odborníkov, ktorí pracujú s rodinou, je nutné, aby poznali hlavné príčiny 

rozvodovosti. Za bežné dôvody mnohí označujú práve neveru, alkoholovú alebo drogovú 

závislosť, žiarlivosť jedného z partnerov či nezodpovednosť v manželstve. Gabura (2012) 

však konštatuje, že tieto štatistické príčiny rozvodovosti často nie sú pravými etiologickými 

príčinami rozpadu manželstiev. Bývajú skôr následkami problémového fungovania 

manželstva či rodiny. Tým myslí, že to, že niekto je alkoholik alebo gambler, má svoju 

príčinu ešte niekde hlbšie. A toto je len určitý následok alebo kompenzácia problému. Ďalej 

Gabura (2012) hovorí, že nie je nevyhnutnosťou pre funkčnosť manželstva, aby mali partneri 

rovnaké povahy, názory a záujmy. Aj s týmito odlišnosťami žili partneri dlhší alebo kratší čas 

v manželstve a nevytvárali scenár patologického spolužitia. Nevera, problémy s návykovými 

látkami tiež môžu byť dôsledkami problematického manželského či rodinného spolužitia. Tu 

sa môžeme zastaviť na dvoch tvrdeniach. Známy výrok hovorí, že protiklady sa priťahujú. Na 

druhej strane mnohé manželstvá sa rozpadajú kvôli tomu, že partneri vzájomne o sebe 

povedia, že sú úplne iní, majú iné povahy, záujmy či názory, že sa už na ničom nezhodnú. Ak 

sú teda snúbenci vstupujúci do manželstva povahovo odlišní a protikladní, mali by si byť toho 

vedomí a rozhodnutí pre akceptáciu a toleranciu odlišností toho druhého, aby si nemuseli po 

rokoch povedať, že sú v skutočnosti úplne iní a to ich rozdeľovalo. 

2.2 Štádia rozvodu 

Rozvod je však „len“ akt, ktorým zaniká manželstvo. Je to vyvrcholenie viacerých príčin, 

krokov a činov, ktoré mu dlhodobo predchádzali. Manželia, ktorí sa rozhodli požiadať 

o rozvod, zvyčajne prechádzajú niekoľkými štádiami. Samozrejme, každý sa s takýmto 

rozhodnutím vyrovnáva inak, ale nepopierateľne, na každého, kto sa nachádza v rozvodovej 

situácií, má celý proces vplyv a nie je možné sa tým vnútorne nezaoberať. Viacerí autori 

definujú rôzne fázy a roviny rozvodu. Podľa Kratochvíla (in Kasanová, 2008) je rozvod 

procesom, ktorý začína rozmýšľaním nad rozvodom a končí po rozvode, kedy nastáva nový 

stály spôsob života rozvedených manželov. Ďalej Kratochvíl uvádza, že rozvod je len časťou 

širšieho procesu. Tento širší proces sa skladá z dvoch základných štádií, štádia rozhodovania 
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a štádia reštrukturácie. Hudecová a Brozmanová Gregorová (2008, s. 114-116) definujú štyri 

fázy, ktorými si rozvádzajúci sa prechádzajú. Prvou fázou je obdobie rozhodovania. Zvyčajne 

prebieha u partnerov odlišným spôsobom. Ten, kto sa rozhodol pre rozvod, sa vedome snaží 

odlúčiť od druhého partnera už skôr. Ten, kto s rozvodom nesúhlasí, naopak podniká kroky 

vedúce k opätovnému získaniu si druhej strany, ktoré však neprinesú očakávanú zmenu, 

pokiaľ je jeden z partnerov už definitívne rozhodnutý pre ukončenie manželstva. Môže sa 

však aj stať, že obaja partneri s rozvodom súhlasia a majú rovnaké postoje  v rámci vzájomnej 

nezávislosti. Po období rozhodovania prichádza obdobie ambivalencie, kedy sa zhoršuje 

vzájomná komunikácia a kooperácia manželov. Ak sa partneri snažia zachrániť vzťah 

napríklad spoločnou dovolenkou, zväčša sa kríza ešte viac zhorší a problémy sa ukážu ako 

závažnejšie. Obdobie ambivalencie prechádza do fázy vlastného rozvodu, v ktorej sa 

rozvedení manželia vyrovnávajú s rozvodom. V tomto období si človek uvedomuje, že jeho 

vzťah stroskotal, je sprevádzané výkyvmi nálad, pocitmi hnevu, zlosti, neistoty, smútku 

a podobne. U každého toto obdobie trvá iný čas. Toto obdobie plynulo prechádza do 

porozvodovej situácie, kedy sa mnohí začnú venovať novým záujmom alebo si často budujú 

nové partnerské vzťahy a postupne začínajú žiť akoby nanovo. Autori hovoria o viacerých 

typoch rozvodov. Gabura (2012, s.171) delí rozvody do štyroch delení z hľadiska postojov 

zúčastnených strán: 

1. „rozvod z vôle oboch strán, 

2. navrhovateľ nie je celkom presvedčený o nevyhnutnosti rozvodu, 

3. navrhovateľ je rozhodnutý pre rozvod, partner býva proti rozvodu, 

4. navrhovateľ využíva rozvod ako nástroj hrozby.“ 

Hovoriť o ideálnosti jedného z týchto prípadov rozvodu sa nedá, keďže samotný 

rozvod ideálnym riešením vo väčšine prípadov nie je. Gabura (2012) ďalej konkrétne popisuje 

tieto prípady. Prvá možnosť súhlasu oboch manželov s rozvodom je istým spôsobom rýchlym 

a jednoduchým procesom, kedy sa manželia dohodnú na ďalšom fungovaní, a to 

ekonomickom, bytovom ale aj na stretnutiach s deťmi apod. V druhom prípade, kedy sám 

navrhovateľ si nie je istý svojim rozhodnutím, často dochádza k využitiu odbornej pomoci, 

vďaka ktorej sa ten, ktorý o rozvod požiadal, lepšie rozhodne buď pre ukončenie manželstva 

alebo pre obnovu a zlepšenie vzťahu s partnerom. V tretej možnosti sa situácia často 

komplikuje, súdne pojednávania sa odročujú, do celého procesu sú viac zaangažovaní 

príbuzní, svedkovia a deti. V poslednom prípade dochádza k rôznym vyhrážkam a útokom zo 

strany navrhovateľa k druhému partnerovi a ten často nakoniec s rozvodom súhlasí, z čoho je 
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sociálne okolie prekvapené, ale takéto rozhodnutie plynie v dôsledku strachu a pocitu 

ohrozenia.  

Mnohí autori sa zhodujú na delení rozvodového procesu do troch štádií, ako to popisuje aj 

Kasanová (2008), ktorá hovorí o predrozvodovom, rozvodovom a porozvodovom štádiu. Pre 

predrozvodové štádium je typické hromadenie problémov v rôznych sférach, ktoré sa 

vzájomne prelínajú. Medzi manželmi je narušená kooperácia a každý z nich si hľadá svoj 

spôsob riešenia problémov. Obdobie pred rozvodom každý prežíva iným spôsobom a zároveň 

aj atmosféra v rodinách je rôzna. Kasanová (2008, s. 171) hovorí, že: „V niektorých môže 

vládnuť pohoda, v iných napätie, stres, psychický nátlak. Sú to faktory, ktoré negatívne 

ovplyvňujú chod každej rodiny, zasahujú do jej fungovania a nepriaznivo aj na jej členov, 

vrátane detí.“  Ako hovorí Gabura (2012),  pre predrozvodové štádium je typické hromadenie 

sa problémov, partneri sú si citovo vzdialenejší, nie sú schopní spoločne riešiť problémy 

a krízu, ktorá vypukla. Je to zároveň aj obdobie, kedy sa manželia definitívne rozhodujú, či 

udržia alebo naopak neudržia spoločné manželstvo. Niektorí manželia sa rýchlo rozhodnú pre 

rozvod. Sú to napríklad menej vzdelaní ľudia alebo mladí manželia. Dlhšie rozhodovanie je 

typické pre manželov, v ktorých rodinách nie je rozvod bežným javom, zároveň sú to ľudia, 

ktorí hľadia na dôsledky v prípade detí alebo názorov ich okolia. Tí, ktorí sa rozhodnú pre 

zachovanie manželstva, v tomto období sa snažia obnoviť jeho fungovanie a vyriešiť 

problémy, ktoré majú. Pomoc najčastejšie hľadajú u svojich kamarátov a známych. Rodinám 

o kríze väčšinou povedia až vtedy, keď už nevidia žiadne riešenie pomoci, konštatuje 

Kasanová (2008). Dôležité pri vzniku krízy je, aby si jej boli manželia vedomí a spoločne 

hľadali príčiny a riešenia problémov v záujme zachrániť manželstvo. Je treba, aby manželia 

začali meniť hlavne seba a nie druhého partnera. Neustále poukazovanie na chyby a 

obviňovanie druhého situáciu zhoršuje a konflikty vyostruje. Takáto kríza môže byť na jednej 

strane dôvodom k rozpadu manželstva, ale na strane druhej pri dobrom riešení problémov 

môže manželský vzťah posilniť a utužiť. Kasanová (2008, s. 172) považuje krízu za skúšku 

osobnosti, ktorá keď sa vo vzťahu objaví, je dobré: 

 „prestať si nadávať a konať ako každý najlepšie vie, 

 nežiadať nič od druhého, zlepšovať predovšetkým seba, 

 nerobiť prenáhlené rozhodnutia, 

 vychádzať z toho, čo dvoch spája, nie z toho, čo ich rozdeľuje, 

 nežialiť za stratenou minulosťou, ale hľadať perspektívy.“ 
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V predrozvodovej fáze majú klienti možnosť využiť tzv. poradenskú intervenciu 

odborníkov, ktorá ako popisuje Gabura (2012) spočíva v pomoci klientom, aby sa rozhodli, čo 

spraviť s ich manželstvom, a teda či sú ochotní pracovať na obnovení vzťahov a riešení 

problémov alebo manželský vzťah definitívne ukončia rozvodom. Realizátor odbornej 

poradenskej intervencie by mal pomáhať klientom pri tvorbe reálnych predpokladov na 

vyriešenie situácie a zároveň by mal manželov podporovať v udržaní manželského spolužitia. 

Taktiež je dôležité, aby manželia, pokiaľ majú deti, nezabudli na ne a snažili sa o napĺňanie 

a zabezpečovanie ich potrieb. 

V druhom štádiu, rozvodovom, ako to popisuje Kasanová (2008) prichádza k samotnému 

rozhodnutiu pre rozvod. Toto obdobie zahŕňa podanie žiadosti o rozvod, komunikáciu 

s právnikom, sociálne šetrenie v domácnosti a taktiež oboznámenie rodiny s rozvodom 

a samotný rozvod. Vzťah medzi manželmi sa vyostruje, časté sú pocity hnevu, zúfalstva, 

smútku, nespokojnosti  a depresie. Podľa Lisej (in Gabura, 2012, s. 176) „Je rozvodová 

situácia jedným z najsilnejších stresov, ktorý je sprevádzaný zvýšenou citlivosťou, 

nekontrolovanými emóciami, hrozbou neadekvátnych reakcií a neracionálnych prejavov 

zasahujúcich manželov a ich deti.“ Rozvod je naozaj veľkým zásahom do psychiky človeka 

a ak aj je človek zmierený s tým, že sa rozvádza, vždy ho to istým spôsobom ovplyvňuje 

a vyvoláva neočakávané reakcie a pocity. Na rozvod sa pozeráme aj z hľadiska straty, 

frustrácie, stresu, vnútorného nepokoja a napätia. Sociálna práca prichádza do kontaktu 

s rodinami, u ktorých sa vyskytuje určitá skutočnosť, ktorou je napríklad aj strata. Tá sa 

nepopierateľne nachádza v rodine v rozvodovej situácii, ktorej sa v práci venujeme. Kasanová 

(2008, s. 173) tieto straty bližšie popisuje, ako: „ ...v širšom slova zmysle: psychologické, 

spoločenské, materiálne, finančné. Snaha neprijať, či nepripustiť žiadnu stratu zo strany 

jedného partnera, ide ruka v ruke so zvyšovaním strát u ostatných členov rodiny, hlavne 

u tých slabších, zraniteľnejších, ktorými väčšinou bývajú deti a tiež partneri, ktorí si neželajú 

rozvod.“ Rozvodové štádium je zároveň fázou, kedy sa deti dozvedajú o rozpade manželstva. 

Mnohí rodičia nevedia, či to svojim deťom povedať alebo nie. Aj keď sú deti ešte malé, 

vnímajú, že niečo sa deje a cítia napätie, ktoré medzi rodičmi vládne. Gabura (2012) hovorí, 

že rodičia, ktorí sa pre rozvod rozhodli, mali by aspoň stručne informovať deti o tom, že majú 

problém, ktorí sa rozhodli vyriešiť rozvodom. Je teda vždy lepšie, ak sa deti túto informáciu 

dozvedia od rodičov a nie od niekoho „zvonka“. Deti by mali byť zároveň uistené tým, že nie 

sú príčinou rozvodu svojich rodičov a že napriek všetkému, čo sa deje,  rodičia ich budú mať 

stále radi.  
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Porozvodové štádium je obdobie po rozvode. Len zriedkakedy sa po rozvode situácia 

a vzťahy v rodine zlepšia. Komunikácia býva často ešte narušená, najmä keď sa jedná 

o starostlivosť o deti alebo o financie. Je dôležité, aby do sporov už rozvedených manželov 

neboli zasahované deti, ktoré zvyčajne celú situáciu prežívajú najhoršie a na ktoré má rozvod 

najväčší dopad. Každý však potrebuje čas na vnútorné vyrovnanie sa s tým, čo sa odohralo. 

Partneri si musia zvyknúť na nové životné podmienky a pripraviť sa na nový začiatok. 

Kasanová (2008, s. 174) v porozvodovom štádiu berie do úvahy viaceré skutočnosti, ktoré 

zhŕňa nasledovne: „rozvodové obdobie nebýva pre nikoho zo zúčastnených ľahké. Dochádza 

k mnohým zmenám, jeden z partnerov odchádza, druhý stráca pokoj, zneistie, stáva sa 

náročnejší, často má finančné problémy. Rok, dva po rozvode sú najkritickejšie, než sa všetko 

prispôsobí novým podmienkam. A práve toto je obdobie rozvodovej adaptácie.“ Rozvodová 

adaptácia sa nedá časovo určiť a vyčleniť. Závisí od viacerých faktorov. Tie definujú 

Matejček a Dytrych (in Kasanová, 2008, s. 174) a delia do skupín:  

a) „faktory intrafamiliárne – doba trvania manželstva, počet a vek detí, citové, 

ekonomické, majetkové rozdiely medzi manželmi, 

b) Faktory extrafamiliárne – miera podpory alebo nesúhlasu s rozvodom od ostatnej 

rodiny, vzťahy v zamestnaní, spoločenská prestíž, postoj spoločnosti voči rozvodu, 

c) Faktory individuálne – typ osobnosti rozvedených manželov, schopnosť sebakritiky, 

tolerancia voči psychickej záťaži, fyzická aktivita, názory a postoje, schopnosť 

prispôsobenia a vyrovnania sa novou životnou situáciou.“ 

K týmto faktorom by sme zaradili aj náboženské presvedčenie, ktoré zohráva tiež veľkú 

rolu. V prípade kresťanov sa rozvod nepovažuje za zánik manželstva. Tak to definuje aj 

kánonické právo (Kán. 1056), v ktorom sa píše: „Podstatnými vlastnosťami manželstva sú 

jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú 

osobitnú pevnosť.“ Manželstvo môže byť anulované, teda uznané za neplatné na základe 

predloženia viacerých faktorov a dôkazov, ktoré upravuje kánonické právo. To znamená, že 

ak sa rozvádza kresťan, je pre neho často ťažšie vyrovnať sa s rozvodom, keďže porušil sľub 

a prísahu, ktorú dal pri vysluhovaní si sviatosti manželstva Bohu. Tejto téme sa venuje aj 

Matoušek, ktorý hovorí: „ Kresťanská vierouka prikazuje človeku, aby nerozlučoval to, čo 

Boh spojil. Cirkev teda nemôže manželstvo zrušiť, no po dôkladnom preskúmaní cirkevným 

súdom ho môže vyhlásiť za neplatné od počiatku. Katolícka cirkev neuznáva civilný rozvod. 

Ten, kto uzavrel sobáš v kostole a rozviedol sa pred civilným súdom, je cirkvou považovaný za 

ženatého muža, resp. za vydatú ženu.“ (in. Kasanová, 2008, s. 176) Môžeme teda konštatovať, 
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že faktorov, ktoré ovplyvňujú porozvodovú adaptáciu je viac a môže dochádzať ku ich 

kombinácii, čo môže samotné vyrovnanie sa predĺžiť a sťažiť. Sú to však nielen dospelí, ktorí 

sa vyrovnávajú s rozvodom a adaptujú na novú situáciu, ale aj deti, ktoré, ako hovorí 

Kasanová (2008), málokedy na rozvode nájdu pozitíva, v porovnaní so svojimi rodičmi. Deti 

zároveň neporozumejú dôvodu, pre ktorý sa rodičia rozhodli ďalej spolu nežiť. Krýslová (in 

Kasanová, 2008, s.175) rozlišuje faktory adaptácie detí na stratu rodiča, medzi ktoré zaraďuje:  

 „kvalita vzťahu, 

 kvalita starostlivosti  dieťa, 

 stabilita rodinných podmienok, 

 pozitívne zvládanie posolstva, 

 dosiahnuteľnosť sociálnej opory.“ 

 

V porozvodovej fáze ide teda o určité vyrovnanie sa dospelých a detí s rozvodom, ktorým si 

museli prejsť. Ide tiež aj o prispôsobenie sa novým podmienkam, či už vzťahovým, bytovým, 

emocionálnym alebo ekonomickým, ktoré sa pravdepodobne v budúcnosti zmenia.  

 

2.3 Dopad rozvodu na deti 

Zabrániť tomu, aby rozvod nemal negatívny dopad na členov rodiny sa reálne nedá. 

Samotní dospelí sa nedokážu len tak „preniesť“ a zmieriť so situáciou, v ktorej sa nachádzajú 

a aj ten, kto žiadosť o rozvod podal, nie je úplne imúnny od negatívnych skúseností a emócií 

súvisiacich z rozpadom manželstva. Deti sú však tie, na ktorých sa mnohokrát celá situácia 

najviac odrazí a ktoré najviac trpia. Podmanický a Podmanická (2013, s.57 ) zastávajú názory 

veľkého, a to najmä negatívneho vplyvu rozvodu na deti a hovoria: „Podľa štúdie 

Whiterspoon Institute z Princetonu sú takéto deti vystavené vo väčšej miere riziku chudoby či 

neukončenia vzdelania. v dospelosti majú väčší problém s udržaním dlhodobých vzťahov, 

častejšie sa u nich vyskytuje tehotenstvo mladistvých, psychické ochorenia a delikvencia. Do 

budúcnosti majú až o 80 % väčšie riziko rozvodovosti ako deti žijúce v úplných rodinách.“  

Tak ako pre rodičov, aj pre deti je rozvod veľmi stresujúcou situáciou. Gabura určuje faktory, 

ktoré podporujú rozvodový stres u detí. Sú to najmä tieto: 

 „absencia prípravy detí na rozvod, 

 dvojznačnosť interpretácií rodičov týkajúcich sa rozvodu, 

 dostupnosť podpory detí v rámci sociálnej siete rodiny,  
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 priame vťahovanie detí do konfliktov rozvádzajúcich sa rodičov, 

 obavy zo straty jedného z rodičov, 

 nejasná budúcnosť, 

 bezmocnosť detí v situácii rozvodu, 

 nemožnosť situáciu ovplyvniť či zmeniť.“ (Gabura, 2012, s. 178) 

V dôsledku nestálosti vzťahov a konfliktov v rodine môže dôjsť aj 

k zanedbávaniu, týraniu a manipulácii detí. Hudecová a Brozmanová (2008) popisujú rôzne 

negatívne situácie, ku ktorým dochádza, ako napríklad to, že dieťa často vidí svojich rodičov 

hádať sa, nedostáva toľko pozornosti, tolerancie a citlivého prístupu, ako by malo, keďže 

rodičia sú natoľko pohltení svojimi problémami, že sa nevládzu a nestíhajú ešte dostatočne 

starať o dieťa. Menšie deti nemusia chápať negatívnym náladám a pocitom rodičov a niekedy 

majú deti tendenciu prevziať vinu na seba a obviňovať sa z nepríjemnej situácie, ktorá je 

doma. K týraniu dieťaťa dochádza najmä na úrovni psychickej, kedy je dieťa pozorovateľom 

agresívnych a hrubých hádok a konfliktov rodičov. Správaniu rodičov nerozumie a nevie si to 

vysvetliť, keďže sú to práve rodičia, ktorým na dieťati záleží a ktoré majú radi a takéto 

správanie to nepotvrdzuje. V súvislosti s negatívnym dopadom rozvodu na dieťa dochádza aj 

k manipulácii dieťaťa, ktoré sa ocitá v pozícii medzi oboma rodičmi. Dochádza k vytváraniu 

určitých jednostranných spojenstiev medzi dieťaťom a rodičom, dieťa je tlačené ku klamaniu 

druhého rodiča, pretvárke a to všetko pod nátlakom, ovplyvňovaním a donucovaním. Môžeme 

povedať, že dieťa je využívané aj ako prostriedok pomsty voči druhému partnerovi, obzvlášť 

vtedy, keď jeden z manželov s rozvodom nesúhlasí, a teda nie sú zjednotení už v podstate 

v ničom. Keďže deti nechápu tomu, čo sa deje a nevedia si vysvetliť odlúčenie rodičov, 

dochádza k ich vlastným predstavám vo fantázii, ktoré popisuje Špaňhelová (2010, s. 78) : 

„Majú pocit, že oni sami niečo nepredstaviteľne hrozné vykonali a nedokážu povedať, čo to je. 

Myslia si, že rodič sa odsťahoval do inej krajiny a zas sa niekedy vráti. Otecko odišiel, oni za 

ním pôjdu. Bude na nich čakať, teší sa na nich.“ Alebo iným prípadom, ktorý taktiež 

Špaňhelová (2010, s. 78) uvádza je: „Dieťa si je isté, že už nikdy jedného rodiča nikdy neuvidí 

– predovšetkým to bývajú otcovia. Už ich nikdy nebude mať rád. Tento rodič odišiel, zanevrel 

na nich, on teraz má rád úplne niekoho iného – novú rodinu, je teda isté, že už nebude stáť 

o to, aby sa stretol znovu so svojím dieťaťom, a to znamená, že je koniec kontaktu, koniec 

vzťahu.“ V týchto príkladoch môžeme vidieť nádej, ale aj sklamanie u detí. Niektoré deti 

budú stále veriť, že jeden z rodičov sa vráti a že tu bude vždy pre nich ako milujúci 

otecko/mamička. Na druhej strane vidíme sklamanie a určité zmierenie sa s vytvorenou 
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predstavou ukončeného kontaktu s rodičom. To, ako sa s rozvodom rodičov deti vyrovnávajú, 

závisí od viacerých faktorov, ktorými je napríklad vek dieťaťa, počet súrodencov, pohlavie, 

to, ako sa so samotným rozvodom vyrovnali rodičia, povaha, atmosféra v rodine apod. 

Psychológovia a iní pomáhajúci pracovníci zaoberajúci sa problematikou detí definujú určité 

pravidlá pre deti a rodičov po rozvode. Špaňhelová (2010) hovorí najmä o úprimnej 

a pravdivej komunikácii, pozorovaní správania dieťaťa, o tom, čo prežíva, či už negatívne 

alebo pozitívne, ďalej treba zabrániť zatvrdeniu sa dieťaťa, ktoré môže nastať v dôsledku 

negatívnych reakcií dospelých naňho alebo kritiky smerujúcej k nemu a dôležité je, aby dieťa 

nebolo obviňované za rozchod rodičov, ktorí si niekedy nedokážu priznať chybu a dieťa má 

potom tendenciu prevziať ju na seba. Iným hľadiskom, na ktoré sa chceme zamerať je to, ako 

deti reagujú na rozvod rodičov. Tieto faktory závisia aj od príčin rozvodu, od povahy dieťaťa, 

od toho, ako sa rodičia k deťom správajú a akú klímu doma vytvárajú a pod. Gardner (in 

Gabura 2012, s.177) opisuje možné reakcie detí na rozvod rodičov, medzi ktoré zaraďuje: 

 „smútok a zúfalstvo, 

 popretie, 

 agresivita, 

 ľahostajnosť a apatia, strata záujmov, 

 izolácia, 

 únik do choroby, 

 zlyhávanie v škole, sociálne zlyhávanie, 

 trestanie nového partnera rodiča 

 snaha o renováciu manželstva rodičov.“ 

Ďalším hľadiskom, na ktoré sa môžeme pozerať je strata istého vzoru či roly v rodine. 

Nastáva vtedy, keď jeden z rodičov sa odsťahuje od rodiny. Najčastejšie ide o muža, kedy deti 

ostávajú s mamou v pôvodnej domácnosti. Matoušek (2010) hovorí o strate pre dievča aj pre 

chlapca, ktorí už nemajú dennodenný kontakt s otcom, prostredníctvom ktorého dievča 

potrebuje vnímať že sa stáva ženou a chlapec stráca obraz muža, ktorého mal napodobňovať, 

aby bol aj on dobrým a správnym mužom v budúcnosti. V takomto prípade, bez vzoru otca 

a muža v rodine, môže dôjsť k tomu, že chlapec sa nenaučí správnej role muža, a tak si 

nebude plniť ani on svoje povinnosti vyplývajúce z jeho roly a je dosť pravdepodobné, že 

v budúcnosti poruší aj zákon. Ako sme už spomínali, mnohí rozvedení vstupujú do nových 

vzťahov a budujú si svoje nové rodiny, majú ďalšie deti a prichádzajú do nových rodín. S tým 

súvisia okolnosti a vznikajú nové fakty, ktoré popisujú Podmanický a Podmanická: (2013, s. 
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56) „Pri rozvodoch je nutné zamýšľať sa i nad situáciou, keď si rozvedení vytvárajú nové 

partnerské vzťahy a takto rozširujú svoje príbuzenstvo, je však otázne, s akými väzbami. 

Vzniká tak neprehľadná sieť vzťahov s bývalou rodinou, s terajšou rodinou a ich vzájomných 

vzťahov navzájom, ktorých kvalita môže byť veľmi diskutabilná. Navyše danú vzťahovú sieť 

môže skomplikovať skutočnosť, keď obaja partneri boli už rozvedení (niektorí aj 

niekoľkokrát).“ Tomuto faktu sa nedá zabrániť a prichádza automaticky so vzniknutou 

situáciou. Je potom fakt, že členovia rodiny sa medzi sebou poznajú menej v taktom prípade, 

pokiaľ pôvodná rodina nie je ochotná prijať a akceptovať nového partnera svojho dieťaťa 

alebo deti niekedy nevedia, koľko majú súrodencov, keďže majú mnoho nevlastných 

súrodencov, s ktorými sa nie vždy poznajú alebo udržujú kontakty.  

 

3 Sociálna práca s rodinou v rozvodovej situácii  

 

Sociálna práca s rodinou vychádza so zo sociálnej práce s jednotlivcom, kedy sa prišlo na 

to, že problémy jednotlivcov sú úzko prepojené s prostredím, z ktorého vychádzajú. Platí to aj 

naopak v tom zmysle, že pokiaľ je v rodine problém, ten výrazne ovplyvňuje jednotlivcov a je 

teda potrebné a účinné, aby do jeho riešenia bola zapojená celá rodina. V minulosti sa 

sociálna práca s rodinou zameriavala najmä na pomoc chudobným rodinám, ktorým sociálni 

pracovníci často pomáhali prostredníctvom odporúčania a distribúcie k iným odborníkom, 

ktorí mohli pomôcť s poskytnutím poradenstva alebo práce. Zároveň, sociálna práca bola 

prvou z pomáhajúcich profesií, ktorá začala navštevovať rodiny doma, teda v ich prirodzenom 

prostredí. V histórii sociálnej práce nachádzame informácie o tom, ako sa táto profesia 

vyvíjala, ako bola ovplyvňovaná rôznymi spoločenskými či politickými vplyvmi, ale aj 

zároveň potrebami danej spoločnosti. Môžeme teda povedať, že poslanie sociálnej práce 

s rodinou bolo v priebehu času rôzne. Záviselo najmä aj od typu rodín, ktorým bola 

profesionálna pomoc poskytovaná. V súčasnosti je cieľom a zámerom sociálnej práce 

podporovať a obnovovať sociálne fungovanie či už klienta ako individuálnej sociálnej 

jednotky alebo sociálne fungovanie rodiny, komunity alebo celej spoločnosti. Brozmanová 

Gregorová (2012) definuje dve ponímania miesta sociálnej práce v rodine. Prvým je vnímanie 

rodiny ako zázemie klienta, kedy je spolupracovanie s rodinou chápané ako súčasť sociálnej 

práce s jednotlivcom. Ide o elimináciiu sociálnych narušení klienta prostredníctvom systému 

rodiny, ktorý môže byť príčinou vzniku problému daného člena rodiny. Druhá možnosť je 

chápať celú rodinu ako klienta. V tomto prípade ide o sústredenie sa na premenu sociálneho 
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fungovania rodinného systému, teda na prispôsobenie sa rodiny novým situáciám. Túto formu 

práce môžeme definovať aj ako sociálnu prácu so skupinou, keďže rodina je primárnou 

sociálnou skupinou. Hudecová (2009, s. 32) charakterizuje úlohu sociálnej práce s rodinou 

a hovorí: „Rodina je buď priamo cieľovou skupinou sociálnej práce alebo niektorý z cieľov 

sociálnej práce sa rodiny dotýka. V prvom prípade pomáhajúci podporujú, alebo dohliadaj na 

materiálnu alebo sociálnu situáciu v rodine, v druhom prípade ide o snahu integrovať klienta 

do spoločnosti. Veľmi často je to spojené s obnovení rodinných väzieb.“ 

3.1 Kolízny opatrovník v rozvodovom procese 

Mnohí ľudia sa pýtajú, akú úlohu zohráva sociálna práca s rodinou v rozvodovej situácii. 

Sociálna práca tu vystupuje aj v pozícii poradcu a terapeuta. Hudecová a Brozmanová 

Gregorová (2008, s. 119) vytyčujú hlavnú úlohu v tomto procese a tvrdia: „odborná 

a porozvodová pomoc by sa mala vždy zaoberať deťmi.“ Toto tvrdenie podporuje 

Almášiaová, ktorá popisuje úlohu sociálneho pracovníka a hovorí: „Ak je potrebné, kolízny 

opatrovník odporúča psychologickú pomoc v záujme predchádzania nepriaznivým vplyvom 

rozvodu na dieťa.“ (Almášiová, 2008, s.17) Ďalej Almášiová dodáva: „Zabezpečenie 

psychologickej pomoci dieťaťu podľa § 11 ods.2 písm. b) a c) je v priamej pôsobnosti orgánu 

sociálnoprávnej ochrany detí.“ (Almášiová, 2008, s. 17) Prostredníctvom sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately sociálny pracovník v pozícii kolízneho opatrovníka 

zastupuje maloleté dieťa a háji jeho záujmy, lebo v takomto prípade nemôže rodič práve 

zastupovať svoje dieťa. Je tak teda nestranným účastníkom celého rozvodového procesu. 

„Povinnosťou súdu je ustanoviť maloletým deťom kolízneho opatrovníka (§31 ods.2 a násl. 

Zákona o rodine). Kolíznym opatrovníkom je sociálny pracovník orgánu miestnej štátnej 

správy (§68 zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, ďalej 

len zákon o sociálnej pomoci). O ustanovení za opatrovníka rozhoduje súd uznesením.“ 

(Kečkéšová, 2005, s. 38) Zákon o rodine nám teda v §31 presne stanovuje jeho postavenie 

a vysvetľuje jeho potrebnosť v tomto procese: „žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje 

maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi 

rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom 

navzájom; v takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude 

v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať.“ (§31 zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine) 

Možností, za ktorých sa rodina dostane do kontaktu so sociálnou prácou je niekoľko. Pri 

rodine v rozvodovej situácií prichádza rodina do kontaktu s kolíznym opatrovníkom, ktorý je 
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zamestnancom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na oddelení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately a v rozvodovom procese zastupuje a háji záujmy dieťaťa. 

Vieme teda, že v rozvádzajúcom sa manželstve, v ktorom sú prítomné deti, je súd povinný 

deťom zabezpečiť kolízneho opatrovníka. Kolízny opatrovník má viacero úloh v tomto 

procese. Prvou z nich je pomôcť súdu pri otázke, komu bude dieťa/deti zverené do 

starostlivosti po rozvode, teda či do starostlivosti otca, matky alebo do starostlivosti tretej 

osoby, prípadne v nutnom prípade zverenie maloletého dieťaťa do ústavnej starostlivosti. 

(Kečkéšová, 2005) ďalšou úlohou kolízneho opatrovníka v rozvodovom procese je skúmanie 

prostredia, v ktorom dieťa žije v súčasnosti a zároveň aj toho prostredia, kde bude žiť po 

rozvode. To realizuje prostredníctvom šetrenia v domácnosti. „Opatrovník na žiadosť súdu 

preverí pomery, v ktorých maloleté dieťa žije, v prípade potreby ho vypočuje i v otázke 

starostlivosti o rodičov, ako i v otázke ich vzájomného vzťahu a predloží súdu návrh na 

zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jednému z rodičov a určenie výšky výživného. 

V prípade, ak nie je medzi rodičmi zhoda v otázke úpravy styku rodiča, ktorému bolo maloleté 

dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, navrhuje i rozsah a intenzitu úpravy styku.“ 

(Kečkéšová, 2005, s. 41) 

Formy odbornej pomoci, ktoré rodina v rozvodovom procese môže potrebovať spočívajú 

najmä v poradenstve a odporúčaní k ďalším odborníkom. Almášiová pri takejto rodine 

považuje za potrebné:  

 „dieťaťu a jeho rodičom poskytnúť alebo sprostredkovať sociálne poradenstvo, 

 rodičom dieťaťa odporučiť psychologickú pomoc v záujme obnovy manželského 

spolužitia a v záujme predchádzania nepriaznivým vplyvom rozvodu na dieťa, 

 dieťaťu poskytnúť alebo zabezpečiť potrebnú psychologickú pomoc aj po rozvode.“ 

(Almášiová, 2008, s. 17) 

3.2 Sociálne poradenstvo rodine v rozvodovom procese 

Sociálni pracovníci sú rodine k dispozícii nielen v čase samotného rozvodu, ale aj 

v období pred a po rozvode. Každé toto obdobie vyžaduje inú pomoc a iné prístupy. Táto 

pomoc sa často realizuje prostredníctvom poradenstva, ktoré sa taktiež, ako fázy rozvodu, delí 

do troch štádií, a to na predrozvodové, rozvodové a porozvodové poradenstvo. Aby sme sa 

konkrétne mohli venovať  sociálnemu poradenstvu v rozvodových fázach, považujeme za 

dôležité oboznámiť sa všeobecne  s tým, čo tento celok zahŕňa. To vymedzuje Oravcová 

(2013, s. 57): „sociálny poradca sa môže angažovať už v čase krízy partnerov, t.j. pred 
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rozvodom, ale častejšie vstupuje do procesu po podaní žiadosti o rozvod, kedy sa sociálny 

pracovník stáva ochrancom práv dieťaťa a v rámci poradenstva môže veľmi účinne ovplyvniť 

rozhodovanie rodičov, resp. ich nezhody v otázke porozvodovej starostlivosti o deti. 

V porozvodovej fáze pomáha spracovať všetkým zúčastneným túto situáciu, ktorá je pre 

každého veľmi ťažká, pomáha s riešením bývania, zvládaním striedavej či výlučnej 

starostlivosti o deti spojenej veľmi často s problémami.“ Ďalej sa budeme venovať 

konkrétnym fázam rozvodového procesu a intervencie sociálneho poradcu v nich. Vo fáze 

pred rozvodom, ako opisuje Gabura, (2013) sa sociálny poradca stretáva s problémami, ktoré 

nastali v manželstve a tam je ešte možnosť na to, aby sa manželské spolužitie obnovilo 

a podarilo sa udržať na takej úrovni, ktorá bude prijatá obidvoma manželmi. V tomto štádiu 

by mal sociálny poradca vedieť zistiť dôvody, ktoré zapríčinili problémy v manželstve 

a zároveň poradca ponúka odbornú poradenskú intervenciu, ktorá má za cieľ sanáciu 

manželského vzťahu a rodiny. V prípade, ak manželia trvajú na rozvode ich manželstva, 

úloha poradcu spočíva podľa Plaňavu (in Gabura 2013, s.70) v snahe: „pomôcť všetkým 

zainteresovaným vyrovnať sa s rozpadom manželstva, minimalizovať rozvodové straty, 

vytvoriť šance na funkčné usporiadanie vzťahov po rozvode, zefektívniť vitálnosť 

rodičovských funkcií, najmä vzťahov k maloletým deťom bez syndrómu zavrhnutého rodiča.“ 

Pokiaľ teda dôjde k rozvodu, úloha sociálneho poradcu sa opäť diferencuje a zameriava sa na 

pomoc pri vysporiadaní sa s porozvodovým stresom, ide najmä o deti a o otázky súvisiace 

s bývaním, pokiaľ rozvedení manželia pokračujú v bývaní v spoločnej domácnosti. Kasanová 

(2008, s. 186) definuje aj ďalšie oblasti, v ktorých vidí potrebuje pomoci zo strany sociálneho 

poradcu a hovorí: „Pomáha partnerom zvládať emočné stavy ako sú ľútosť, smútok, vina, 

zlosť, túžba po pomste, túžba po majetku, bytová otázka, výživné, starostlivosť o deti a iné.“ 

V rozvodovom a porozvodovom období je dôležité nezameriavať sa nie len na manželov, ale 

aj na deti, ktoré niekedy potrebujú psychologickú poradenskú pomoc (Gabura, 2013). Takúto 

pomoc môžu zabezpečiť a sprostredkovať deťom práce sociálni pracovníci.   

Ako sme spomínali, formou pomoci rodine v rozvodovej situácii je sociálne poradenstvo. 

Realizátor sociálneho poradenstva musí rodinu poznať a pristupovať k nej jedinečným 

spôsobom a prístupom založenom na odborných vedomostiach a poznatkoch. Poslanie 

poradcu v práci s rodinou po rozvode opisuje tiež Krýslová, ktorá hovorí: „Úlohou poradcu je 

objasniť hodnoty, ktoré môžu rozvádzajúci sa rodičia získať a ktoré stratiť v prípade, že 

príjmu alternatívu dvojjadrovej rodiny so spolurodičovstvom a ktoré zasa v prípade 

jednorodičovskej rodiny, kde druhý rodič je v styku s deťmi v striktne vymedzenom čase. 

Poradca má svojich klientov oboznámiť aj s dôvodmi, pre ktoré je potrebné, aby rozvodová 
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deštrukcia bola od začiatku sprevádzaná konštrukciou nového usporiadania ďalšieho 

zmeneného rodinného života ako i redefiníciou manželského vzťahu na vzťah spolurodičovský 

či aspoň rodičovský.“ (Krýslová, 1993, s. 273) Medzi ďalšie úlohy poradcu Krýslová (1993) 

zaraďuje aj nachádzanie ciest, ako obmedzovať negatívne prežívanie a emócie, a teda aj 

stimulovanie podnetného a logického správania založeného práve na pozitívnej predstave síce 

iného, ale aj tak rodinného života. Celé poradenské služby, ako sme ich v tejto časti 

definovali, spadajú pod správu referátu poradensko – psychologických služieb. Sú začlenené 

do oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako Referáty poradensko – 

psychologických služieb. Okrem rodinám v rozvodovej situácii venujú svoju pomoc širokej 

škále ľudí, ako napríklad individuálnym klientom, rodinám s nezamestnaným členom, 

osamelým rodičom, klientom v krízovej životnej situácii, dysfunkčným rodinám a pod. 

(Kasanová, 2008) 
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Záver 

V tejto práci sme sa venovali rodine ako objektu, s ktorou prichádza sociálna práca ako 

profesia do kontaktu. Zamerali sme sa na zmeny v súčasnej rodine, na jej ponímanie, na 

problémy, ktoré sa v rodinnom cykle objavujú a prečo k nim dochádza. Keďže rodina je 

sociálna skupina, ktorá má svoje funkcie, oboznámili sme sa s nimi a na základe ich 

plnenia/neplnenia sme zadefinovali typy rodín, medzi ktoré autori zaraďujú najmä 

harmonické, konsolidované a dysharmonické, resp. dysfunkčné rodiny. Hlavnou témou práce 

bola rodina v rozvodovej situácii. Rodina, ktorá sa v takejto situácii ocitne, môže vykazovať 

známky dysfunkčnosti, ale nie je tomu vždy tak. Preto sme pomenovávali aj príčiny 

rozvodov, ktoré sú veľmi rôzne a líšia sa aj z pohľadu odborníkov a pohľadu laikov a nie 

vždy sa dajú konkrétne určiť. Rozvodová situácia nezahŕňa len samotný rozvod, ale najmä 

obdobie pred rozvodom a po rozvode. Sociálna práca má veľkú úlohu v tomto procese, 

a preto sme popísali možnosti práce s rodinou. Sociálny pracovník tu vystupuje najmä v roli 

kolízneho opatrovníka, ktorý zastupuje maloleté dieťa. Ďalej je tu možnosť poradenstva, a to 

vo všetkých fázach rozvodu.  Rozvod je veľkým zásahom do života rodiny a ovplyvňuje 

všetkých jej členov, najmä deti, ktoré sú v rodine. Pokiaľ sú deti v rodine týrané alebo je im 

inak ubližované, rozvod rodičov je pre nich istou úľavou. Sú však aj rodiny, v ktorých deti 

nevedia, prečo sa rodičia rozvádzajú a preberajú vinu na seba. V takýchto prípadoch deti 

oveľa horšie znášajú celú situáciu a je potrebné venovať sa im a pomôcť im. Na záver 

konštatujeme, že sociálna práca má v rozvodovom procese veľkú a nezameniteľnú úlohu. Je 

potrebné, aby sme aj my o tom hovorili a zdôrazňovali a zároveň obhajovali prospešnosť 

a nutnosť prítomnosti sociálnych pracovníkov v tomto procese.  
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ABSTRAKT 

 

LAMOŠOVÁ, Lucia: Analýza sociálno-patologických javov na stredných školách vo 

vybranom okrese. [ ŠVOČ práca ] – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Fakulta 

sociálnych vied a zdravotníctva; Katedra sociálnej práce – Školiteľ: Mgr. Veronika 

Šimonová – Nitra: FSVAZ,  2016.  

 

Naša práca sumarizuje všeobecné poznatky v rámci sociálnej patológie a sociálno-

patologických javov. Sociálno-patologické javy majú v súčasnej spoločnosti stúpajúcu 

tendenciu. Obzvlášť sú rozšírené na stredných školách a preto im treba venovať dostatočnú 

pozornosť. V našej práci sa venujeme podrobnejšie analýze pomerne najrozšírenejšiemu 

sociálno-patologickému javu, a to látkovej závislosti. Analýzu látkovej závislosti sme sa 

rozhodli uskutočniť v okrese Martin, na stredných školách, kvantitatívnym výskumom, 

prostredníctvom dotazníkov. Výskum sme realizovali na piatich stredných školách, 

konkrétne v prvých ročníkoch. Výskumnú vzorku napokon tvorilo 93 respondentov. Našim 

výskumom by sme chceli poukázať na vysoké percento respondentov, ktorí majú v tak 

mladom veku skúsenosti s alkoholom, cigaretami, marihuanou alebo inými nelegálnymi 

drogami. Taktiež by sme na záver chceli poukázať na potrebu školskej sociálnej práce na 

školách, ktorá by mohla pomôcť znížiť vysoký výskyt sociálno-patologických javov na 

stredných školách.  

 
 

Kľúčové slová: sociálna patológia, sociálno-patologické javy, látková závislosť, 

alkoholizmus, tabakizmus, marihuana, drogy, prevencia, sociálna práca, školská sociálna 

práca  
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ABSTRACT 

 

LAMOŠOVÁ, Lucia: Analysis of socio-pathological phenomena in secondary schools in 

selected districts. [ ŠVOČ práca ] - Constantine the Philosopher University in Nitra; 

Faculty of Social Sciences and Health, Department of Social Work - Supervisor: Mgr. 

Veronika Šimonová – Nitra: FSVAZ,  2016. 

 

Our work summarizes the general findings in the framework of social pathology and socio-

pathological phenomena. Social pathologies are increasing trend in society. Social 

pathologies are prevalent especially in schools, therefore it should be given adequate 

attention. In detail, in our work we deal about alcohol addiction, drug addiction, smoking, 

addiction to marijuana or other drugs. Analysis of addiction, we decided to carry out in the 

district of Martin, in secondary schools, quantitative research, through questionnaires. We 

conducted research on five secondary schools, particularly in the first grades. Finally, the 

research sample consisted of 93 respondents. Our research we would like to point out the 

high percentage of respondents who are at such a young age experience with alcohol, 

cigarettes, marijuana or other illegal drugs. We would also like to point out at the end as a 

school of social work in schools, which would help reduce the high incidence of socio-

pathological phenomena in secondary schools. 
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ÚVOD 

V dnešnej dobe sa v našej spoločnosti stretávame čoraz viac a viac s nežiadúcimi 

spoločenskými javmi. Tieto nežiadúce spoločenské javy sa označujú ako sociálno-

patologické. Sú predmetom skúmania mnohých vied. Medzi hlavné patrí psychológia, 

kriminológia, biológia, sociológia, sociálna pedagogika, sociálna práca a mnoho ďalších. 

Naša práca sa zaoberá analýzou sociálno-patologických javov na stredných školách vo 

vybranom okrese z hľadiska intervencie sociálnej práce. Sociálna práca predstavuje 

integrovanú disciplínu. Zaoberá sa sociálno-patologickými javmi nielen teoreticky, ale 

i prakticky a to v prevažnej miere ako sociálna služba, ochotná i schopná riešiť 

individuálne, skupinové, prípadne prostredníctvom sociálnej politiky i celospoločenské 

sociálne problémy ( Lachytová, 2011).Existuje množstvo klasifikácií sociálno-

patologických javov. Onrejkovič (2000) uvádza, že sociálno-patologické javy sú 

spoločensko-historicky podmienené a menia sa s vývojom spoločnosti. Podľa Hupkovej 

(2009) sú v súčasnosti najrozšírejnejšími sociálno-patologickými javmi hlavne delikvencia 

a kriminalita, patologické závislosti, šikanovanie, prostitúcia, rasizmus a xenofóbia, 

samovražednosť, týranie zneužívanie a zanedbávanie detí. V našej práci sa venujeme 

nežiadúcich spoločenských javov na stredných školách. Na bližšiu analýzu sme si vybrali 

látkovú závislosť, ktorá podľa nás, po prečítaní odbornej literatúry, či z vlastných 

postrehov, patrí k tým najrozšírenejším a treba jej venovať pozornosť. V našej práci tiež 

chceme poukázať na dôležitosť prevencie voči javom sociálnej patológie a na absenciu 

školského sociálne pracovníka.  

Našu prácu sme si rozdelili na niekoľko kapitol. V prvej kapitole sa budeme venovať 

vymedzeniu základných pojmov. Podstatná je definícia sociálnej patológie a nežiadúcich 

javov spoločnosti. Bližšie si definujeme látkovú závislosť a s tým spojený alkoholizmus, 

tabakizmus a iné nelegálne drogy. V ďalšej časti sa budeme venovať prevencií sociálno-

patologických javov. V praktickej, empirickej časti si definujeme ciele výskumu, metódu 

skúmania, charakterizujeme si skúmanú metódu a skúmanú vzorku a popíšeme si, ako 

budeme analyzovať zozbierané dáta. Samotné výsledky výskumu budú obsiahnuté v ďalšej 

kapitole. Informácie o látkovej závislosti zozbierame prostredníctvom dotazníkov, v okrese 

Martin, na piatich stredných školách. Výskumnú vzorku tvorí 93 respondentov, žiakov 

prvých ročníkov konkrétnych stredných škôl. V poslednej časti sa budeme venovať 

diskusií, kde porovnáme naše výsledky s výsledkami iných autorov a zdôrazníme absenciu 

školského sociálne pracovníka, dôležitého v problematike sociálnej patológie na školách.  
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1 VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV 

Táto kapitola poskytuje určitý súbor teoretických vedomostí o základných pojmoch, čo 

nám umožní získať prehľad o problematike, ktorá je predmetom tejto práce. Pri písaní 

teoretickej časti sme využívali teoretickú analýzu, ktorá spočíva v sumarizácií základných 

poznatkov o skúmanej problematike. Pracovali sme najmä s informáciami z knižných 

zdrojov slovenských i zahraničných autorov, odbornými časopismy, rôznymi prieskumami 

a tiež s dôveryhodnými zdrojmi z internetových stránok. K základným pojmom patrí 

pojem sociálna patológia, s ktorým súvisí pojem sociálno-patologický jav, a bližšie 

špecifikovanie vybraného sociálno-patologického javu - látkovej závislosti.  

1.1 Sociálna patológia 

Sociálna patológia ako odborný pojem má viacero významov. Označujeme ňou  jednak 

vednú disciplínu, jednak študijný predmet, ale rovnako a pravdepodobne asi 

najfrekventovanejšie týmto pojmom vymedzujeme spoločensky nežiaduce, chorobné javy 

spoločnosti (www.nocka.sk - K teórii sociálnej prevencie, citované dňa 3.2.2016).  

Ak chceme vymedziť sociálnu patológiu prostredníctvom definície, môžeme uviesť ako 

príklad definíciu uvádzanú P. Ondrejkovičom: „ Sociálna patológia je súhrnný pojem pre 

označenie chorých, nenormálnych, všeobecne nežiaducich spoločenských javov.“ 

(Ondrejkovič, 2009, s.22). Pojem sociálna patológia označuje nezdravé, všeobecne 

nežiaduce, abnormálne a deviantné správanie a spoločenské javy (Mátel, 2011). 

Sociálnou patológiou sa zaoberajú viacerí slovenskí, českí i iní zahraniční autori. Freiová, 

pokladá sociálnu patológiu za zhrňujúci pojem pre nezdravé, nenormálne, všeobecne 

nežiaduce spoločenské javy, tzn. spoločensky nebezpečné, negatívne sankcionované formy 

deviantného správania (Freiová, 1991). Ako ďalších autorov môžeme spomenúť  P. Hartla 

a H. Hartlovej, ktorí v Psychologickom slovníku uvádzajú, že sociálna patológia je  

starším výrazom pre odvetvie sociológie, ktorá sa rozvíjala v Anglicku na začiatku  

20. storočia a zaoberala sa priebehom a podmienkami abnormálnych sociálnych procesov, 

ako sú zločinnosť, alkoholizmus, dopravná nehodovosť, sociálne podmienené psychické 

poruchy, chudoba, nezamestnanosť a pod. ( Hartlová, 2000).  Zahraničný autor J.L. Gillin, 

definuje patológiu ako čiastočné alebo úplné zlyhanie jednotlivca, prispôsobiť svoj život 

podmienkam, ktoré existujú v spoločnosti, v ktorej žije (Gillin, 1946). 
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1.2 Sociálno-patologické javy 

Predmetom záujmu sociálnej patológie sú sociálno-patologické javy – spoločensky 

nežiaduce javy. 

Sociálno-patologické javy sú predmetom skúmania mnohých vied, napr. psychológie, 

kriminológie, biológie, medicíny, sociológie, sociálnej pedagogiky, sociálnej práce a iných 

vied. V súčasnosti patrí sociálna patológia do systému sociologických vied ako odvetvová 

veda sociológie, ktorá skúma negatívne javy v spoločnosti ( Lachytová, 2011). 

Problematikou sociálno-patologických javov sa zaoberá sociálna práca ktorá predstavuje 

integrovanú disciplínu. Zaoberá sa ňou nielen teoreticky, ale i prakticky, a to v prevažnej 

miere ako sociálna služba, ochotná i schopná riešiť individuálne, skupinové, prípadne 

prostredníctvom sociálnej politiky i celospoločenské sociálne problémy ( Lachytová, 

2011).  

1.2.1 Klasifikácia sociálno-patologických javov 

P. Ondrejkovič uvádza, že sociálno-patologické javy sú spoločensko-historicky 

podmienené a menia sa s vývojom spoločnosti ( Ondrejkovič, 2000). Podľa Schavela 

(2009), je v dnešnej dobe zaznamenaný zvýšený výskyt sociálno-patologických javov 

v našej spoločnosti.  

V tejto súvislosti ďalej P. Ondrejkovič uvádza, že na prelome 19. – 20. storočia boli za 

sociálno-patologické javy považované najmä: samovražednosť, alkoholizmus, 

homosexualita, prostitúcia, rozvodovosť, nezamestnanosť, vojna 

Neskôr sa k nim pridali aj narkománia, drogové závislosti, násilie a agresivita, ktoré 

predstavujú jedno z najväčších nebezpečenstiev (Ondrejkovič,2000).  

V súčasnosti do oblasti sociálno-patologických javov patria : 

 delikvencia a kriminalita 

 patologické závislosti – drogová závislosť, hráčska závislosť, kultová závislosť, 

tzv. nelátkové návykové choroby ako workoholizmus, poruchy príjmu potravy, 

patologické nakupovanie tzv. oniománia, shoppingholizmus... 

 samovražednosť 

 šikanovanie a agresivita 

 prostitúcia a iné sexuálne deviácie 

 týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí – syndróm CAN  
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 xenofóbia a rasizmus (Hupková, 2009).  

 

2 VYBRANÉ SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY – ZÁVISLOSTI 

V našej práci sa budeme podrobnejšie zaoberať závislosťami. Závislosť predstavuje súbor 

príznakov, symptómov, ktoré vznikajú následkom pôsobenia príslušného podnetu na 

organizmus alebo psychiku, ale najmä pri jeho absencii. Za najzávažnejšie závislosti sa 

uvádzajú : 

 drogová závislosť 

 hráčska závislosť 

 kultová závislosť 

 iné návykové závislosti – workoholizmus, závislosť na nakupovaní, počítače, 

internet, telefonovanie, poruchy príjmu potravy ... ( Lachytová, 2011).  

2.1 Drogová závislosť 

„Problematika konzumácie drog a vzniku drogových závislostí predstavuje vážny sociálno-

patologický jav s narastajúcou tendenciou a narastajúcim globálnym spoločenským 

významom .“  ( Lachytová, 2011, s.77).  

„O drogách hovoríme najčastejšie ako o dvoch veľkých kategóriách – tzv. legálnych, t.j. 

sociálne akceptovaných, ktorých konzumácia nie je v rozpore s platnými zákonmi našej 

krajiny( alkohol, nikotín ) a o nelegálnych ( zakázaných, našej kultúre cudzích ), a teda aj 

nebezpečnejších, i keď v nejednom prípade v porovnaní s legálnymi drogami menej často 

konzumovaných “  (Ondrejkovič, 2001, s. 161).  

Drogová závislosť môže byť psychická alebo fyzická. Psychická závislosť na droge je 

duševný stav človeka prejavujúci sa túžbou znovu drogu užívať. Fyzická (somatická) 

závislosť vzniká vtedy, keď sa droga stala súčasťou metabolizmu, a preto organizmus 

reaguje určitými, zväčša negatívnymi príznakmi pri jej absencií. Treba spomenúť aj 

spoločenskú závislosť, spravidla spojená s ritualizáciou.  Súčasťou býva vznik  osobitnej 

subkultúry závislých a vznik osobitného spôsobu komunikácie, vyjadrovania, výrazov, 

ktorým často iní nerozumejú ( Hroncová, 2006).  

V súvislosti s užívaním drog uvádza odborná literatúra pojmy ako úzus, abúzus a misúzus. 

Úzus označuje užívanie liekov, resp. drogy v zhode s predpismi, v záujme jednotlivca aj 

spoločnosti. Úzus môže označovať aj stav, keď sa droga ojedinele užíva v súlade 

s prijatými spoločenskými konvenciami, napríklad pohár vína na prípitok. Abúzus 
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znamená zneužívanie alebo nadmerné užívanie psychotropných látok. Misúzus označuje 

užívanie drog (liečiv) takým spôsobom, ktorý nie je v súlade s náhľadom medicíny na 

aktuálne potreby konzumenta. Ide o užívanie liekov, ktoré nie je v súlade s medicínou, 

napríklad nevhodné kombinovanie, prekračovanie dávok liekov ( Hroncová, 2006). 

Kubíčková uvádza členenie drogových závislostí podľa typov užívaných drog :  

1) Morfinový typ drogovej závislosti – závislosť na morfiu, kodeíne či heroíne 

2) Alkoholový typ drogovej závislosti 

3) Kanabisový typ drogovej závislosti  

4) Afetamínový typ drogovej závislosti – chemický vznik drogy – pervitín, psychoton 

5) Drogová závislosť halucinogénneho typu – LSD, meskalín, psylocybin 

6) Drogová závislosť kathového typu – zelená rastlina katha jedlá 

7) Analgetický a antipyretický typ drogovej závislosti – lieky proti bolesti a horúčke 

8) Kofeinizmus 

9) Tabakizmus ( Kubíčková, 2013).    

Ondrejkovič triedi drogy podľa ich účinku do piatich skupín: 

1) Drogy s prevažne sedatívnym účinkom – alkohol, hipnotiká, inhalačné prostriedky, 

trankvilizéry 

2) Drogy s prevažne povzbudzujúcimi účinkami – kokain, crack, amfetamíny 

3) Halucinogény – marihuana, hašiš, LSD, Huby, Ololiquil, peyolt ... 

4) Narkotické látky – heroín, morfín, ópium, kodeín, syntetické opiáty, methadon 

5) Steroidy ( Ondrejkovič, 1999). 

A. Nociar dáva do povedomia skratku ATOD, čo je skratka prevzatá z angličtiny – 

Alcohol, Tobacco and Other Drugs. Zodpovedajúcim prekladom je - Alkohol, tabak 

a ostatné drogy, ktorý zahŕňa do jednej skratky všetky látky vyvolávajúce závislosť bez 

ohľadu na to, či ich dnes spoločnosť akceptuje ako legálne alebo ako nelegálne (Nociar, 

1998). V tejto práci sa budeme zaoberať najrozšírenejšími závislosťami - alkoholom, 

tabakom a ostatnými drogami - ATOD.  
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2.1.1 Nelegálne drogy v spoločnosti 

Existuje veľmi veľké množstvo nelegálny drog vo svete. Každá z nich má svoj typický 

zdroj, z ktorého sa vyrába. Existujú v rozličných variantoch s typickou farbou, zápachom, 

chuťou a formou v akej sa predáva a v akej sa užíva. Do tela sa drogy dostávajú rôznymi 

spôsobmi a vznikajú tak rôzne typy závislostí : 

1. Drogová závislosť opiátového typu - zdroje drogy - mak siaty 

    Drogové varianty - Surové ópium, galí, čandu, morfín, heroín 

2. Drogová závislosť na liečivách s centrálne tlmiacim účinkom - zdroje drogy - liečivá  

    vyrábané farmaceutickým priemyslom (syntetické zlúčeniny) - v prírode sa priame  

    zdroje týchto látok nevyskytujú. 

    Drogové varianty - Barbital, Rohypnol, Diazepam, Alnagon, Dinyl, Spasmoveralgin ... 

3. Drogová závislosť kokaínového typu - zdroje drogy - kokaínovník  

    Drogové varianty – Kokaín, Crack  

4. Drogová závislosť kanabisového typu - zdroje drogy - konope siate  

    Drogové varianty – Hašiš, Marihuana  

5. Drogová závislosť amfetamínového typu - zdroje drogy - chemická syntézou (reakcia pri  

    ktorej zlučovaním jednoduchých látok vznikajú zložitejšie) .  

    Drogové varianty - Benzedrin, Elastonon, droga Pervitin, Ecstasy, Dexfenmetrazin ... 

6. Drogová závislosť halucinogénneho typu - zdroje drogy - pôvod môžu mať prírodný, ale  

    môžu byť vytvorené aj umelo.   

    Drogové varianty - Kaktus peyotl, lysohlávka, LSD  

7. Drogová závislosť solvenciového typu - zdroje drogy - Organické rozpúšťadlá, farby,  

    riedidlá, čistiace prostriedky, lepidlá, freóny.  

2.1.2 Legálne drogy v spoločnosti – alkohol a tabak 

Alkoholizmus 

Alkohol je najrozšírenejšou a najčastejšie užívanou drogou, legálneho typu. Jeho hlavnou 

psychoaktívnou zložkou je etanol, ktorý vzniká alkoholovým kvasením rastlinných 

produktov a obsahom sacharidov a jeho následnou destiláciou ( Pétiová, 2012). „Dlhodobá 
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konzumácia alkoholických nápojov vytvára zmeny vo väčšine mozgových štruktúr 

a zapríčiňuje závislosť “ (Fischer, 2009, s. 102).  

Chemická látka alkoholu ľahko prenikne do rôznych orgánov vrátane mozgu. Pre deti 

a mladistvý ľudí je najnebezpečnejšia, pretože ju pečeň nedokáže vôbec alebo príliš 

pomaly odbúravať. Už malé množstvo môže spôsobiť otravu. Alkohol nepriaznivo pôsobí 

na pozornosť, myslenie, zapríčiňuje oslabenie až stratu kontroly nad vlastným konaním 

(Nociar, 1998). 

Ako vzniká alkohol ? „Mnoho storočí je známych niekoľko prírodných zdrojov alkoholu 

(ovocie, obilie a pod.). Alkohol sa z týchto prírodných zdrojov získava kvasením, pálením, 

varením a kombináciou týchto spôsobov.“ (Kolibáš – Novotný, 2007, str. 66). Keďže 

alkohol vzniká z rôznych surovín a rôznymi spôsobmi, je samozrejmé, že existujú aj rôzne 

druhy alkoholu. Medzi základné druhy patria pivo, víno a destiláty. 

Alkohol zaraďujeme vzhľadom k pôsobeniu na človeka medzi tlmivé látky, ktoré 

vyvolávajú rôznorodé účinky v chovaní človeka : 

 Prvá fáza opitosti -  krátko po požití alkoholu prichádza stav veselosti, spokojnosti, 

zvýšeného sebavedomia čo navodzuje príjemný duševný stav a je najsilnejším 

podnetom k opakovanému požitiu alkoholu.  

 Druhá fáza opitosti – spievanie, kričanie, hrubé a netaktné vystupovanie, 

nekontrolovateľné pohyby a prejavy, zvýšený tep. 

 Tretia fáza opitosti – dostavuje sa únava, vracanie, otrava alkoholom. V tejto fáze 

vzniká narkotický stav (necitlivosť, bezvedomie), ktorý vyvoláva vysoká dávka 

alkoholu, pričom alkohol ničí mozgové bunky (www.zachytka.sk – alkoholizmus je 

problém) 

Na každého jedinca vplýva alkohol inak. Vraví sa, že žena znesie menej alkoholu. Taktiež 

navodenie opitosti závisí od hmotnosti človeka, od obsahu žalúdka, únavy, či iných 

faktorov.  

Osoby, ktoré požívajú alkohol môžeme klasifikovať podľa rôznych kritérií. Jedným z nich 

je motivácia a očakávanie účinkov podľa ktorého rozlišujeme 4 skupiny jedincov : 

 Abstinent – nepije alkohol alebo nepil alkohol najmenej 3 roky 

 Konzument – pije alkoholické nápoje príležitostne pre chuťové vlastnosti 

a zahnanie smädu 
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 Pijan – pije aj pre účinky na nervový systém a stavy eufórie 

 Alkoholik – z pijana sa stáva alkoholik ak je dôvodom pitia túžba po eufórií 

a v alkohole hľadá úľavu, zdroj príjemnej nálady a považuje ho za pomoc 

pri duševnom napätí a odstraňovaní problémov (Záškodná, 1998). 

„Závislý od alkoholu je buď: kto konzumáciu alkoholu nedokáže ukončiť, kým nenastúpi 

nepríjemné telesný alebo psychický stav alebo kto nedokáže prestať s pitím napriek tomu, 

že dochádza k čoraz ťažším následkom.“ ( Lindenmeyer, 2009, s.5).  

Fázy vývinu závislostí na alkohole v sebe obsahujú viaceré symptómy, ako sú : frekvencia 

pitia, stereotyp pitia, abstinenčné symptómy, sociálne a profesionálne výpadky a zlyhania, 

telesné poškodenia a i.. Kolibáš a Novotný (2007) uvádzajú fázy vývoja alkoholizmu 

podľa Jellineka : 

  Počiatočná fáza – iniciálna predalkoholická fáza – pitie má spoločenský charakter, 

vyhľadáva sa pre príjemnú relaxáciu, pre ľahké nadväzovanie sociálnych i 

erotických kontaktov a intoxikácie nedosahujú stupeň podnapilosti;  

  Varovná fáza – prodromálna fáza – zvyšuje sa frekvencia pitia, objavuje sa túžba 

po alkohole, pije sa viac koncentrátov a ako dodáva Kačániová (2005), človek 

stráca zábrany, nedokáže ovládať svoje pohyby ani rečové prejavy, vynecháva mu 

pamäť a vedie vulgárne reči;  

 Rozhodujúca fáza – kruciálna fáza – alkohol sa stáva centrálnym záujmom 

postihnutého a stráca kontrolu v pití, vyskytujú sa telesné príznaky (zvracanie, 

trasenie rúk, bolesti hlavy, nechutenstvo), chorý nie je schopný bez pomoci 

abstinovať; 

 Konečná fáza – terminálna fáza – znižuje sa tolerancia na alkohol, človek sa opije 

po relatívne malých dávkach alkoholu, pije bez výberu a povahovo sa mení 

(Kolibáš, 2007).   

Okrem bezprostredných účinkov ktoré sú navodené po užití alkoholu, má alkohol  

kauzálnu súvislosť aj s veľkým množstvom ochorení a poškodeniami zdravia. K tomu 

treba pridať i úrazy, dopravné nehody, agresívne útoky s poranením, alebo zabitím. Čísla 

vyjadrujúce škody na zdraví, životoch či ekonomike sú alarmujúce.  

Najčastejšími psychickými ochoreniami sú alkoholické psychózy, poruchy vnímania, 

správania, rovnováhy, nálady, alkoholická halucinóza či alkoholická paranoia. Medzi 
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najčastejšie somatické ochorenia sa radia cirhóza pečene, poškodenie srdcového svalu, 

gastritída, poškodenie nervových zakončení v rôznych orgánoch, najmä v končatinách, 

vysoký tlač či nádory. Alkoholizmus má aj sociálne dopady na osobnosť a na rodinu 

a okolie (www.dusevnezdravie.sk - Alkoholizmus, alkoholová závislosť, citované dňa 

3.2.2016). 

Tabakizmus 

Ďalším závažným sociálno-zdravotným problémom je fajčenie mladých ľudí. Žiaci 

stredných škôl prichádzajú do styku s cigaretami pomerne často. Na cigaretách ich láka 

niečo, čo je súčasťou modernej doby, životnej úrovne.  

Alkohol spolu s tabakom sú akceptovanými, legálnymi drogami. Synonymum pre užívanie 

tabaku, tabakizmu, je nikotizmus. Ako uvádza Ľ. Sejčová (2002), nikotizmus je návyk  

na drogu nikotín, vznikajúci pri pravidelnom fajčení väčšieho počtu cigariet.  

Účinky tabaku sú pomalšie a neprejavujú sa tak dramaticky ako u tvrdých drog, avšak pre 

rozšírenosť fajčenia sú pre spoločnosť mimoriadne (Nociar, 1998). Najrozšírenejšou 

formou užívania tabaku sú cigarety. V snahe ušetriť si mnoho fajčiarov ručne šúľa 

cigarety, ktoré sú oproti bežným cigaretám ešte škodlivejšie, nakoľko obsah nikotínu 

a dechtu je v ručne šúľaných cigaretách oveľa vyšší ako v továrensky vyrobených, ktoré 

podliehajú normám (Baška, 2008). Ďalšou formou fajčenia tabaku sú cigary. Ako hovorí 

Baška (2008, str. 9) citujúc Fraziera (2000) „cigary sú tradične symbolom bohatstva a 

vysokého sociálneho sebavedomia.“ K ďalším spôsobom, patrí napríklad fajčenie fajky, 

kde účinky závisia predovšetkým od stupňa inhalácie dymu. Medzi mladými je rozšírené 

fajčenie vodných fajok, s aromatizovaným tabakom. Ďalej je známe aj užívanie tabaku vo 

forme jemného prášku šňupaním alebo tiež žuvací tabak.   

Tabakový dym predstavuje zmes škodlivých látok. Obsahuje látky ako napríklad nikotín, 

oxid uhoľnatý, karcinogénne či rádioaktívne látky. Ďalej obsahuje látky, ktoré pôsobia na 

dýchacie cesty dráždivo – amoniak, acetón, benzén, kyanovodík, fenoly (Masarik a kol., 

2000).  

Členenie škodlivých látok v cigaretách podľa Nováka z roku 1980 : 

 Toxické látky – alkaloid nikotín, nornikotín, myosmín, anabazín, oxidy uhlíka 

 Dráždivé látky – formaldehyd, acetaldehyd, akrolein, acetón, sírovodík 

 Karcinogény – chróm, arzenik, chinolín, benzpyrén 
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 Kokarcinogény – fenoly 

„V dyme jednej cigarety sa ho nachádza 1,0 – 3,0 mg.“ (Masarik a kol., 2000, str. 18). 

„Smrteľná dávka sa pohybuje okolo 50 mg.“ (Kačániová, 2005, str. 26). 

Tomášova (2007) spája prvé skúsenosti s fajčením s obdobím puberty a poukazuje na 

jednotlivé postoje detí k spomínanej závislosti : 

 Do 10 rokov – kritický postoj k fajčiarom 

 Od 11. roku – fajčenie upútava pozornosť 

 Okolo 13. roku – napodobňovanie dospelých 

Od 15. roku – okrem upútavania pozornosti na seba, mladý fajčiari pociťujú potrebu 

vdychovania dymu a potrebu zamestnávať svoje ruky (Tomášova, 2007).  

Baška (2008), opisuje tri druhy väzieb na tabakové výrobky v priebehu vzniku fajčiarskeho 

návyku : 

Spoločenská väzba – vyplýva z toho, že prvé skúsenosti s fajčením súvisia so 

spoločenským prostredím, v ktorom sa jedinec pohybuje. Jedinec sa identifikuje 

s hodnotami, postojmi i správaním sa svojho okolia a imituje modely správania sa.  

Psychologická väzba – jedinec pociťuje subjektívne príjemné psychoaktívne účinky 

nikotínu. Formou podmienených reakcií sa s nimi spájajú situácie, činnosti a vnemy 

spojené s fajčením, ktoré vyvolávajú túžbu po cigarete a chuť na fajčenie 

Somatická väzba – vyvíja sa somatická závislosť na nikotíne, zvyšujú sa dávky potrebné 

na vyvolanie žiadaného psychoaktívneho účinku. Po vysadení cigarety vznikajú 

abstinenčné príznaky. Výsledkom je pravidelné, dennodenné fajčenie (Tomášova, 2007). 

2.1.3 Dôvody užívania drog 

Užívanie drog v súčasnosti zasahuje deti a mladých ľudí všetkých spoločenských vrstiev. 

Realizované výskumy potvrdzujú najmä nárast drogovo závislých osôb a zníženie vekovej 

hranice prvého kontaktu detí s týmito zakázanými látkami. Táto situácia znepokojuje 

nielen rodičov a učiteľov, ale aj odborníkov, ktorí sa snažia nájsť úspešný spôsob ochrany 

pred týmto protispoločenským javom (Pétiová, 2012). Existuje mnoho teórií, ktoré 

vysvetľujú príčiny závislosti. Najčastejšími dôvodmi prečo mládež siaha po drogách je 

neschopnosť riešiť svoje problémy, úzkosť, konflikt v rodine alebo v škole, zvedavosť 

a túžba po eufórií. Často krát to mladiství vyskúšajú len z nudy alebo aby zapadli do 
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kolektívu. Končeková sa stotožňuje s autormi T. Dimoffom a S. Carperom na piatich 

príčinách experimentovania s drogami u detí : 

o  túžba po euforizačnom účinku,  zvedavosť a nuda, vplyv rovnocennej 

skupiny, útek pred vonkajšími problémami, únik pred vnútornými emotívnymi 

problémami (Končeková, 2004).  

Dôvodov prečo človek siahne po drogách je veľmi veľa. Vyplývať môžu z jeho osobnosti 

či zo spoločenského prostredia, ktorého súčasťou je rodina, rovesníci a škola. Dôležitú 

úlohu zohráva aj spoločnosť v ktorej žijeme. 

 Osobnosť človeka – duševné poruchy a poruchy chovania, stretnutie s drogou 

v mladom veku, neschopnosť zvládať stresové situácie, malé sebavedomie, 

agresivita, zlé sebaovládanie, neschopnosť odolávať nepriaznivému vplyvu okolia.. 

 Rodinné prostredie – nedostatok času venovaného výchove dieťaťa, prehnaná 

prísnosť, manželské konflikty, slabé citové väzby, podceňovanie dieťaťa, zlá 

sociálna alebo ekonomická situácia rodiny, sexuálne zneužívanie dieťaťa, 

tolerovanie požívania alkoholu a drog u detí, časté sťahovanie rodiny, neúplná 

rodina ... 

 Školské prostredie – dostupnosť drog v škole a jej okolí, zlyhávanie v škole, 

záškoláctvo, problémový žiak ... 

 Rovesnícke skupiny – neuznávanie autority, pozitívny postoj k drogám, 

protispoločenské chovanie vrstovníkov, zosmiešňovanie a znižovanie sebavedomia 

členmi skupiny ... 

 Spoločnosť – náhle sociálne a politické zmeny, nestabilita, nedostatok možností pre 

vhodné využitie voľného času, rasová alebo iná diskriminácia, spoločenské normy 

a zákony tolerujúce legálne drogy ... (Špendík,2003). 

Doktorka Cymbalová uvádza, že pitie, ktoré je najbežnejšou závislosťou z dôvodu ľahkej 

dostupnosti alkoholu, legálnosti a tolerantnosti spoločnosťou , ako reakcia na problémy je 

až na treťom mieste príčin alkoholizmu. Tou prvou, najvážnejšou je skutočnosť, že sa u 

nás pitie alkoholu považuje za normálne. Druhým dôvodom sú náročné podmienky, v 

akých sme sa ocitli a s ktorými sa nevieme vyrovnať. Až potom nasledujú psychické a 

fyzické ťažkosti, nezrealizované ambície, život bez lásky, osamotenie či choroba 

(Janiaková, 2003). 
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3 PREVENCIA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ 

Prevencia zahŕňa akciu, ktorá predchádza určitým rizikám. Ide všeobecne o opatrenia, 

ktoré sa nasadzujú, aby sme sa vyhli vzniku problému (Pavúk, 1997). Podľa Libu (2001), 

je prevencia kontinuálny proces zameraný na kladné ovplyvňovanie zdravia, 

prostredníctvom utvárania životného štýlu, v rámci ktorého človek uspokojuje svoje 

fyziologické, duševné a sociálne potreby. Vo vzťahu k sociálno-patologickým javom 

vymedzuje prevenciu ako komplexnú, kontinuálne a koordinované uplatňovanie 

psychologických, psychoterapeutických, resocializačných a výchovných metód (Liba, 

2001).  

Termín prevencia si sociálna práca vypožičala od medicíny, predovšetkým z verejného 

zdravotníctva a spolu s termínom prijali sociálni pracovníci i niektoré ciele a zásady 

viažuce sa k tomuto termínu (Rác, 2011). 

Prevencia drogových závislostí sa najčastejšie člení na primárnu, sekundárnu a terciárnu. 

 Primárna prevencia (generálna, univerzálna) 

Zahŕňa vytváranie optimálnych podmienok pre telesný, psychický a sociálny vývin 

jednotlivca. Kladie sa dôraz na tie skupiny, ktoré ešte neprišli do kontaktu s drogou. 

Dôležité je uchrániť jednotlivca pred kontaktom s drogou a zabezpečiť mu dostatok 

informácií o následkoch prípadnej drogovej závislosti. Realizátorom primárnej prevencie 

je rodina, škola, školské východné zariadenia, masmédia a iné (Hroncová, 2006). Patrí sem 

napríklad peer group (Rác.2011). 

 Sekundárna prevencia (adresná, selektívna) 

Má zabrániť vzniku porúch sociálneho a psychického vývinu jednotlivca a zabezpečiť 

potrebné opatrenia pre ohrozených jedincov, netýka sa už všetkých. Cieľom je vrátiť 

jedinca do pôvodného stavu a systematicky ho kontrolovať kvôli riziku opätovného 

zlyhania. Pracuje sa s tými, čo už drogu skúsili a má zabrániť rozvoju závislosti 

(Hroncová, 2006). Sociálny pracovník volí predovšetkým metódy a techniky zamerané na 

posilňovanie vôľového konania, zvyšovanie emočnej a stresovej odolnosti (Rác,2011).  

 Terciárna prevencia (indikovaná) 

Predstavuje činnosť zameranú na predchádzanie relapsu (recidívy drogových závislostí) 

u ľudí drogovo závislých, ktorí prešli liečbou. Cieľom je predchádzať zhoršovaniu stavu 

a eliminovať počet recidív. Terciárna prevencia je súčasťou dlhodobého resocializačného 
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procesu, uskutočňuje sa na profesionálnej úrovni prostredníctvom odborných pracovníkov 

resocializačných zariadení (Hroncová, 2006). Najvýznamnejšou metódou, je vyhľadávacia 

činnosť sociálneho pracovníka (Rác, 2011).  

Účinná prevencia nemá zakazovať, prikazovať, alebo strašiť. Má pravdivo vysvetľovať, 

objasňovať a ponúkať iné možnosti( Nešpor, 1996). 

Chyby prevencie drogových závislostí v Slovenskej republike: nerealistické ciele 

vyplývajúce z neznalosti situácie a drogovej scény, z neznalosti teórie vzniku drogových 

závislostí a z neznalosti psychiky/anamnézy konzumentov, snaha vysvetľovať všetky 

prípady podľa jednotnej schémy, chýba individuálny prístup, neadekvátne metódy, 

zastrašovanie a kriminalizácia konzumácie drog, používanie metódy zakazovania, 

paternalizácia, chýbajúce aktivity, znižujúce možnosť kontaktu s drogami (Hroncová, 

2006). 

Efektívny preventívny program by mal spĺňať nasledujúce kritéria: zodpovedný veku, 

interaktívny, berie do úvahy miestne špecifiká, je sústavný a dlhodobý, je prezentovaný 

kvalifikovane a dôveryhodne, je komplexný a využíva viac stratégií, počíta 

s komplikáciami, spolupracuje s ďalšími organizáciami a rodičmi, zahrňuje aj relaxačné 

techniky a zvládanie stresu, ponúka efektívne stratégie za prijateľnú cenu (Nešpor, 1999).  

„Efektívnosť preventívnych snáh zahŕňa koordinované úsilie viacerých zložiek spoločnosti: 

od vlády a ministerstiev cez protidrogové komisie, vplyvné osobnosti a masmédia po školy 

všetkých typov a stupňov, rodiny, nevládnych inštitúcií, WHO“ (Hroncová, 2006, s. 92). 

3.1 Preventívne programy na stredných školách 

Preventívne programy realizované na všetkých typoch stredoškolských škôl – gymnázia, 

odborné stredné školy, učňovské školstvo.  

V rámci stredných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom sa vo výchovno-vzdelávacom 

procese využívajú doplnkové učebné texty schválené Štátnym pedagogickým ústavom, 

autorov Zelinu a Uherekovej pod názvom „Ako byť sám sebou“, ktoré boli vyvinuté pre 

ročníky 1. až 4. stredných škôl a gymnázií. 

Preventívne počítačové programy profesorky Thomasovej (pre alkohol, tabak, marihuanu, 

iné psychotropné látky, drogy ulice a kokaín) sú distribuované do všetkých stredných škôl 

v SR a dostupné aj žiakom ZŠ. Ich využívanie vo vyučovacom procese je však limitované 
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nedostatočným vybavením škôl počítačmi. Vo viacerých regiónoch boli vydané vlastné 

metodické materiály, didaktické pomôcky, publikácie a videokazety.  

Na SŠ sa v sledovanom období realizoval Program rozvoja osobnosti žiaka so zameraním 

na drogovú prevenciu autorky V. Hybenovej. Projekt je zameraný na cieľovú skupinu 

stredoškolskej mládeže, realizovali ho odborní pracovníci krajských pedagogicko – 

psychologických poradní formou vyškolenia učiteľov - koordinátorov prevencie SŠ a 

následným realizovaním jednotlivých častí programu, najmä v rámci predmetu etická 

výchova.  

Otázky prevencie majú školy zapracované do celoročných plánov preventívnych aktivít, v 

časovo-tematických plánoch, plánoch práce koordinátorov prevencie a plánoch 

predmetových komisií. Predmety v rámci ktorých sa otázky prevencie preberajú sú najmä : 

etická výchova, občianska výchova, prírodopis, chémia, biológia a triednické hodiny. Žiaci 

a ich rodičia sú priebežne oboznamovaní s opatreniami škôl proti šíreniu drog. Školy 

poskytujú informácie rodičom o možnostiach využívania voľno časových, preventívnych a 

poradenských zariadení (www.infodrogy.sk – Stav drogových závislostí  a kontrola drog 

v Slovenskej republike, citované dňa 11.3.2016). 
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4 ANALÝZA SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV NA 

STREDNÝCH ŠKOLÁCH V OKRESE MARTIN - EMPIRICKÁ ČASŤ 

4.1 Ciele výskumu 

Na základe stanovenej témy práce sme si preštudovali rôzne analýzy uskutočnených 

výskumov z predchádzajúcich rokov a rozhodli sme sa zamerať na pomerne najrozšírenejší 

sociálno-patologický jav, a to konkrétne na látkovú závislosť. Vytýčili sme si tak  hlavný 

cieľ výskumu – preskúmanie mieri rozšírenia látkovej závislosti na stredných školách 

v okrese Martin, prostredníctvom dotazníka.  

Na základe štúdií odbornej literatúry, týkajúcej sa predmetnej problematiky, sme si 

stanovili čiastkové ciele výskumu práce : 

C1:   Zistiť, či majú žiaci prvého ročníka stredných škôl skúsenosť s fajčením cigariet. 

C2: Zistiť, či majú žiaci prvého ročníka stredných škôl skúsenosť s požívaním  

         alkoholických nápojov 

C3: Zistiť, či majú žiaci prvého ročníka stredných škôl skúsenosť s požívaním marihuany, 

hašišu alebo iných nelegálnych drog. 

V našej práci sme si stanovili aj hypotézy: 

H1: Predpokladáme, že viac ako polovica z respondentov, má skúsenosť s fajčením. 

H2: Predpokladáme, že skúsenosť s pitím má viac chlapcov ako dievčat. 

H3: Predpokladáme, že najpreferovanejším alkoholickým nápojom je pivo 

H4: Predpokladáme, že najpožívanejšia nelegálna droga je marihuana 

4.2 Metóda skúmania 

Za účelom splnenia stanovených cieľov, sme sa vo výskume rozhodli používať 

kvantitatívnu metódu získavania  informácií,  metódu dotazníka. „Dotazník patrí medzi 

jednu z najčastejšie používaných metód vo výskume. Používa sa v spoločenských vedách na 

hromadné a rýchle zisťovanie faktov, názorov, postojov, preferencií, hodnôt,  motívov, 

potrieb, záujmov a i. “ (Gavora 2010). Výhodou danej metódy je oslovenie širokej škály 

respondentov a ich anonymita, ktorá poskytuje väčšiu otvorenosť pri vyjadrovaní svojich 

vlastných, pravdivých názorov v jednotlivých otázkach. Medzi hlavné nevýhody patrí 

riziko nevyplnenia všetkých otázok či obmedzená možnosť odpovedí pri zatvorených 
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položkách. Výskum pomocou dotazníkov sa môže realizovať rôznymi spôsobmi. Osobným 

stretnutím s respondentmi, zaslaním poštou alebo elektronickou formou. My sme si vybrali 

osobné stretnutie s respondentmi, ktorým rozdáme dotazníky v písomnej podobe a budeme 

prítomný pri ich vyplňovaní. Poskytneme im tak pomoc, ak pri vyplňovaní vznikne nejaká 

nezrovnalosť či  nevedomosť.  

4.3 Charakteristika skúmanej metódy  

Na zozbieranie potrebných údajov, k analýze látkových závislostí na stredných školách, 

sme použili dotazník ESPAD 2007 – Európsky školský prieskum o alkohole, tabaku 

a drogách, ktorý sme si upravili – skrátili, o niekoľko otázok. Tento dotazník bol súčasťou 

medzinárodného prieskumu o alkohole, drogách, tabaku a ich užívaní študentmi vo viac 

ako 35 európskych krajinách. Hlavným cieľom tejto medzinárodnej štúdie je získať 

štandardné a vzájomne porovnateľné informácie o celkovom výskyte fajčenia, pitia 

alkoholu a užívania nelegálnych drog u európskej mládeže. Jeho výsledky sú súčasťou 

národnej správy aj medzinárodného porovnania výsledkov všetkých zúčastnených krajín 

(Nociar, 2007) .  

Upravený, skrátený dotazník určený pre študentov stredných škôl pozostáva z päťdesiatich 

siedmych otázok. Prvé otázky majú demografický charakter – identifikačné údaje 

respondentov ( vek, pohlavie ). Ostatné otázky sú obsahovo rozdelené do viacerých 

okruhov. I. okruh – Látková závislosť na alkohole, II. okruh - Látková závislosť na 

cigaretách, III. okruh - Látková závislosť na drogách. Všetky otázky v dotazníku sú 

zatvorené, výberové, s možnosťou výberu jednej odpovede, alebo s možnosťou výberu 

viacerých odpovedí.  

4.4 Charakteristika skúmanej vzorky 

Analýzu látkových závislostí na stredných školách sme sa rozhodli uskutočniť pomocou 

prispôsobeného, skráteného dotazníka Európskeho školského prieskumu o alkohole, tabaku 

a drogách, na rôznych typoch škôl. Pre náš výskum sme si vybrali päť škôl – výskumné 

vzorky – stredná priemyselná škola, stredná odborná škola strojárska, stredná odborná 

škola obchodu a služieb a dve rôzne gymnázia. Všetky stredné školy sídlia v Žilinskom 

kraji, v okrese Martin. Respondentov sme si vybrali tiež my, a to študentov prvého ročníka 

stredných škôl - zámerne, na lepšie porovnanie s výsledkami výskumov ESPAD 

z minulých rokov. Výskumnú vzorku vo výskume ESPAD tvorili 15-16 ročný respondenti, 

t.j. žiaci prvého ročníka. Zo všetkých piatich škôl bol počet respondentov takmer rovnaký, 
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pre lepšie porovnanie kvantity výskumu sociálno-patologických javov. Skúmanú vzorku 

tvorilo 93 respondentov.  

4.5 Analýza výsledkov výskumu 

Ako prvé, pred samotným analyzovaním zozbieraných údajov, sme si pred spracovaním 

dotazníkov ku každému priradili identifikátor. Jednotlivé dotazníky sme si rozdelili podľa 

typov škôl a každému priradili číslo - kód, so skratkou typu školy, napr. 1GBAS (prvý 

dotazník – Bilingválne gymnázium), 5SPS (piaty dotazník – stredná priemyselná škola)... 

Každý dotazník tak dostal svoje vlastné označenie. Nasledujúcim krokom bolo zapísanie 

odpovedí do elektronickej databázy -  tabuliek, v programe Microsoft Office Excel. Každej 

škole sa vytvorila vlastná tabuľka. Databáza rozdelená na stĺpce a riadky obsahovala 

v stĺpcoch poradové čísla otázok, v riadkoch odpovede jednotlivých respondentov. Pri 

vyhodnocovaní sme postupovali štatistickou metódou, získané údaje sme analyzovali a 

vyhodnotili numericky a percentuálne. Z takto zaznamenaných dát môžeme vytvárať rôzne 

vzťahy medzi jednotlivými vyskúmanými jednotkami, počítať aritmetické priemery, 

vytvárať rôzne štatistiky. Nakoniec sme si vytvorili aj sumárne vyhodnotenie vo forme 

grafov alebo tabuliek tiež pomocou Microsoft Office Excel alebo Microsoft Office Word. 

Údaje vyhodnocované numericky v tabuľkách sú uvádzané vždy v počte (n) a 

percentuálnom pomere (%) k celej skupine odpovedí, pre lepšie porovnanie. 

Celá realizácia výskumu prebiehala v mesiacoch február, marec 2016.  
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5 VÝSLEDKY VÝSKUMU 

Charakteristika výskumného súboru 

Súbor respondentov – žiakov stredných škôl prvého ročníka, tvorilo spolu 93 žiakov. 

Výskum bol realizovaný na piatich rôznych stredných školách v okrese Martin. Boli to 

školy – Všeobecné gymnázium a Bilingválne gymnázium, Stredná priemyselná škola, 

Stredná odborná škola a Spojená škola. 

Výskumnú vzorku tvorilo zo Všeobecného gymnázia 20 respondentov, z Bilingválneho 

gymnázia 16 respondentov, zo Strednej priemyselnej školy 20 respondentov, zo Strednej 

odbornej školy 17 respondentov a zo Spojenej školy 20 respondentov.   

Percentuálne rozloženie respondentov na stredných školách je vyobrazené v grafe 1.  

21,51%17,20%21,51%18,27%21,51%

0,00%

50,00%

Graf 1.: Percentuálne rozloženie respondentov na stredných školách

Všeobecné gymnázium

Bilingválne gymnázium

Stredná priemyselná škola

Pohlavie respondentov stredných škôl 

Miernu prevahu vo výskume, čo sa týka pohlavia, mali chlapci n=49 nad dievčatami n=44. 

Percentuálne rozloženie pohlaví respondentov je vyobrazené v grafe 2. 

Najväčšie zastúpenie dievčat, až 100% (20) bolo na Strednej odbornej škole. Najväčšie 

zastúpenie chlapcov bolo na Strednej priemyselnej škole 100% (20) a na Spojenej škole 

100% (20). 

Rok narodenia respondentov   

Výskum bol realizovaný v 1. ročníku stredných škôl, kde polovicu (50,54%), tvorili žiaci 

narodený v roku 2000. 46,24% (43) žiakov sa narodilo skôr, ako v roku 2000. Z toho až 
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Graf 4.: Percentuálne vyjadrenie absencie respondentov kvôli chorobe, 
blicovaniu a z iných príčin

41,94% (39), v roku 1999 a len štyria (4,3%) v roku 1998. Najmladší, traja respondenti 

(3,23%), sa narodili v roku 2001 a študujú na Bilingválnom gymnáziu. 

Absencia respondentov v škole 

Z opýtaných 93 respondentov, uviedlo až 58,06% (54) žiakov, že chýbalo v škole  

za minulých30 dní minimálne jeden deň kvôli chorobe. 41,94% (39) žiakov, nechýbalo 

v škole za minulých 30 dní kvôli chorobe ani raz. 

20,4% (19) z 93 respondentov uviedlo, že chýbalo v škole za minulých 30 dní minimálne 

jeden deň kvôli blicovaniu. 79,6% (74) žiakov uviedlo že za minulých 30 dní neblicovalo 

ani raz.  

Pre iné príčiny školu minimálne 1 deň vynechalo 48,39% (45) žiakov. 

43,2% (19) dievčat zo 44 nechýbalo ani raz kvôli chorobe v škole za minulý mesiac. Až 

41% (18) chýbalo v minulom mesiaci viac ako päť krát, kvôli chorobe. 

42,86% (21) chlapcov zo 49 nechýbalo ani raz kvôli chorobe v škole za minulý mesiac. 

22,44% (11) chýbalo raz maximálne dva krát a 26,53% (13) chýbalo v minulom mesiaci 

viac ako päť krát, kvôli chorobe. 

Z opýtaných dievčat až 27,28% (12) blicovalo minimálne raz počas minulého mesiaca, z 

toho 83% (10) navštevuje strednú odbornú školu. Z chlapcov blicovalo minimálne jeden 

deň 14,29% (7) žiakov. 

100% žiakov z Bilingválneho gymnázia vôbec počas minulého mesiaca neblicovalo. Na 

Strednej priemyselnej škole blicoval za minulých 30 dní len raz jeden chlapec. Ostatný na 

priemyselnej škole kvôli blicovaniu školu nevynechali.  Až 52,94% (9) na Strednej 

odbornej škole vynechalo školu kvôli blicovaniu na 1 deň a viac. Na Spojenej škole 

a všeobecnom gymnáziu je percento vynechania školy kvôli blicovaniu na aspoň 1 deň 

rovnaká a to 25%.    
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Najmenej žiaci chýbali v škole kvôli blicovaniu, najviac kvôli chorobe. 

Priemer respondentov stredných škôl za predchádzajúce klasifikačné obdobie 

Najlepší priemer zo škôl kde prebiehal výskum, malo Bilingválne gymnázium s priemerom 

1,56. Až 43,75% respondentov malo za minulý mesiac sto percentnú dochádzku, pretože 

uviedli, že nechýbali v škole ani raz. Možno hlavne kvôli tomu majú najlepší priemer. 

Najhorší priemer spomedzi škôl mala Spojená škola, kde je 100% zastúpenie chlapcov, 

2,5.  

Percentuálne mala najväčšie zastúpenie priemerná známka 3 na konci minulého 

klasifikačného obdobia až 43,01% (40). O niečo menšie zastúpenie mala známka 2 38,7% 

(36) a známka 1 18,28% (17). 

Graf 6.: Priemer respondentov 

 

 

 

  

Horšiu priemernú známku ako 3 na konci klasifikačného obdobia nemal nik z oslovených 

žiakov. V porovnaní dievčat a chlapcov, majú lepší priemer dievčatá 2,11 ako chlapci, 

ktorí majú priemer za minulé klasifikačné obdobie 2,35.  

Skúsenosť respondentov s fajčením cigariet 

Z oslovených 93 žiakov, 53,77 % (50) už počas svojho života vyskúšalo fajčenie cigariet.  
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Graf 8.: Koľko krát fajčili cigarety respondenti za svoj život
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Je to 27 (54%) chlapcov a 23 (46%) dievčat. Potvrdzujeme tak našu hypotézu (H1). Viac 

ako polovica respondentov má skúsenosť s fajčením.  

 

Jeden až dva krát si zapálilo 15,05% (14) respondentov. 83% z nich sú chlapci. Polovica z 

nich chodí na Strednú priemyselnú školu. 

 

 

 

 

 

Až 16,13% (15) respondentov z celkového počtu fajčilo za život viac ako 40 krát. 46,67% 

(7) je z toho dievčat, 53,33% (8) chlapcov.  

Z 53,77% (50), ktorí uviedli že fajčili počas svojho života minimálne raz, je len pre 1 ťažké 

získať cigaretu ak by chcel. 46 (92%) respondentom to nerobí problém. 46,23% (43), počas 

svojho života nikdy nefajčilo cigarety. Len o malý percentuálny rozdiel je viac chlapcov 

ktorí nikdy nefajčili, ako dievčat. Chlapci ktorí nikdy nefajčili tvoria 51,16% (22) zo 43 

respondentov.  

Pre 4 chlapcov, z 22, ktorí nikdy nefajčili, je nemožné, veľmi ťažké alebo dosť ťažké 

zohnať cigaretu ak by chceli. 16 z nich, by cigaretu získali jednoducho.  

21 dievčat zo 44 dievčat (celkový počet respondentiek) uviedlo,  že počas svojho života 

nikdy nefajčilo cigarety. Len pre 3 z nich je nemožné, veľmi alebo dosť ťažké zohnať 

cigaretu. 12 dievčat by napriek tomu že nikdy nefajčili vedeli cigaretu. Väčšine nerobí 

problém získať cigaretu, aj keď ešte nikdy nefajčili. V globále je  ľahšie získať cigaretu pre  

chlapcov. Až 83% (41) zo 49 chlapcov, by cigaretu v pohode získalo. Dievčat je 75% (33) 

zo všetkých 44 respondentiek. 
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Najväčšie percento respondentov, ktorí ešte nikdy nefajčili, čo sa týka škôl, z pomedzi 

svojich spolužiakov, navštevuje Bilingválne gymnázium. 56,85% študentov (9 zo 16) 

počas svojho života nikdy nefajčilo. Na Spojenej škole sa nachádza 55% (11 z 20) 

študentov, ktorí ešte nikdy nefajčili.  

Najviac tých, ktorí aspoň raz počas svojho života fajčili, študuje na Strednej priemyselnej 

škole, Gymnáziu a Strednej odbornej škole.  

Počas predchádzajúcich 30 dní, nefajčilo 81,7% (76) respondentov. Z toho 41 žiakov 

nefajčilo ani pred tým.  

Aspoň raz si za predchádzajúci mesiac zapálilo 18,27% (17) žiakov. 70,05% dievčat 

a 29,95% chlapcov. Viac teda za posledný mesiac fajčili dievčatá.  

Graf 10.: Fajčenie respondentov za posledný mesiac 

 

 

 

 

Až 8 dievčat vyfajčilo denne 1 až 10 cigariet. Dvaja chlapci, ktorí odpovedali, že za 

posledný mesiac fajčili cigarety, vyfajčili maximálne 5 cigariet denne. 

Za posledný mesiac na tabak  neminulo ani cent 77 (82,7%) respondentov. Z tých, ktorí 

míňali peniaze na tabak, minuli 6 respondenti maximálne 10 € a uviedli, že za 

predchádzajúcich 30 dní vyfajčili priemerne 4 až 8 cigariet za deň. 11 až 30 € minulo na 

tabak 7 respondentov. 31 až 50 € na tabak minulo jedno dievča, iné dievča uviedlo že 

minulo 51 až 70€. Dievčatá ktoré uviedli že minuli na tabak viac ako 31 € uviedli, že 

vyfajčili za predchádzajúci mesiac 11 až 20 cigariet za deň.  
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Skúsenosť respondentov s požívaním alkoholických nápojov  

Až 92,47% (86) respondentov počas svojho života minimálne raz vypilo alkoholický 

nápoj. Za svoj život vypilo minimálne raz, z celkového počtu chlapcov (49) až 91,83% 

(45) alkohol. Dievčat, ktoré vypili minimálne raz alkoholický nápoj, je 93,18% (41) 

z celkového počtu dievčat (44). Naša stanovená hypotéza (H2) sa po tomto výskume 

nepotvrdila. Skúsenosť s pitím má viac dievčat ako chlapcov. 

7,53% (7), počas svojho života nikdy nevypilo alkoholický napoj. Len o malý percentuálny 

rozdiel je viac chlapcov ktorí nikdy nepili alkoholický nápoj, ako dievčat. Chlapci ktorí 

nikdy nepili tvoria 57,14% (4) zo 7 respondentov. Dievčatá tvoria 42,86%. 

1 až 2 krát za svoj život vypilo alkohol 13 (14%) respondentov, z toho je 61,54% (8) 

dievčat. Až 25 (26,88%) respondentov z 93, požilo alkohol viac ako 20 krát počas svojho 

života – 52% (13) je dievčat. Z 25 respondentov, 13 vypilo alkohol (52%)  až viac ako 40 

krát. 

Graf 12.: Koľko krát respondenti požili alkohol počas svojho života 

 

 

 

 

 

Z alkoholu sa ešte nikdy neopilo 44 (47,3%) respondentov. Zo 49 respondentov, ktorí sa už 

aspoň raz opili z alkoholu, sa najčastejšie, až 20 (45,45%) respondentov, po prvý krát opilo 

keď malo 15 rokov. 53% (26) sa opilo prvý raz skôr ako v pätnástich. 

Zo 49 respondentov, ktorí sa minimálne raz opili z alkoholu, je až 28 chlapcov. 
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23,66% (22) žiakov sa opilo počas života viac ako dva krát, z toho 54,54% (12) je 

chlapcov. Viac ako 20 krát sa opilo počas života 5 respondentov, z toho štyria chlapci 

a jedno dievča.  

Za posledný mesiac sa 19 respondentov opilo minimálne raz. 10 chlapcov a 9 dievčat. 

V prieme 2-3 krát.  

Najviac respondentov vypilo minimálne raz pivo – 80,64% (75) respondentov. Tvrdý 

alkohol vypilo 74,2% (69) a víno vypilo 72,04% (67). Naša hypotéza (H3) sa týmto 

výskumom potvrdila. Nepreferovanejším alkoholickým nápojom je pivo. 

Graf 14.: Požívanie alkoholických nápojov u respondentov počas života  

 

 

 

Len 19,35% (18) nikdy nevypilo pivo. Až 30,67% (23) po prvý krát vypilo pivo skôr ako 

v desiatich rokoch. Z toho je viac dievčat – 52% (12). 21,3% (16) vypili po prvý krát pivo 

v trinástich. Len 4 žiaci v 16 rokoch alebo neskôr.  

Na druhom mieste je to tvrdý alkohol. Len 25,81% (24) ho nikdy nevyskúšalo. 23 

respondentov vypilo po prvý krát tvrdý alkohol v 15-tich. 42 respondentov ho po prvý krát 

vypilo už skôr ako v 15tich.  

Graf 15.: Vek v ktorom respondenti po prvý krát konzumovali tvrdý alkohol 

 

 

 

Na treťom mieste je víno. Len 27,96% (26)  ho ešte nikdy nevypilo. Z tých, ktorí ho už 

minimálne raz konzumovali, ho najviac respondentov vypilo po prvý krát medzi 13-tym až 

15-tym rokom. 55% (51) nikdy nevypilo alkopops a 67% (62) nikdy nevypilo mušt.  
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Za posledných 30 dní najviac respondentov konzumovalo tvrdý alkohol, víno a pivo.  

U dievčat je najpožívanejší alkoholický nápoj víno, kde z pomedzi 36 žiakov, ktorí ho 

minimálne raz počas minulého mesiaca požili, predstavujú až 64%. 

Z najpožívanejšieho druhu alkoholu, tvrdého alkoholu, tvorí väčšie percento dievčat, ktoré 

ho minimálne raz požili z pomedzi respondentov (42), ktorí priznali jeho konzumáciu 

v minulom mesiaci - 54,77% (23).  

Dôsledky pitia alkoholických nápojov u respondentov 

Kvôli pitiu mali najčastejšie respondenti nehodu alebo úraz, 11,83% (11). Z toho je viac 

ako polovica dievčat (6). Štyri chodia na Strednú odbornú školu a dve na všeobecné 

gymnázium. Častejšie mali problémy žiaci kvôli pitiu vo vzťahoch s priateľmi ako vo 

vzťahoch s rodičmi. 7,52% malo zníženú výkonnosť v škole alebo v práci, z toho viac ako 

polovicu, 57% bolo dievčat. Pohlavný styk bez ochrany malo 5,38% (5) respondentov. 1 

chlapec a 4 dievčatá,  z toho 1 dievča uviedlo, že sex na druhý deň pod vplyvom alkoholu 

oľutovala 3 až 5 krát. Problémy s políciou mali 2 dievčatá raz až dva krát a 2 dievčatá boli 

v nemocnici alebo na pohotovosti. Do bitky sa dostalo v dôsledku alkoholu 5 respondentov 

(5,38%), 4 chlapci a jedno dievča. Všetkých 5 respondentov navštevuje gymnázium.  

Na alkohol neminulo ani cent za posledných 30 dní 69,89% (65) respondentov. 19,35% 

(18) respondentov minulo maximálne 10 €. 8,6% (8) minulo od 11 do 30 €. Najviac, 31 až 

50 € minuli na alkohol dvaja chlapci zo Spojenej školy, ktorí v priemere za posledných 30 

dní vypili alkoholický nápoj 5-6 krát.  

Skúsenosť respondentov s požívaním Marihuany alebo hašišu 

Graf 16.: Utratené peniaze respondentov za alkohol 

 

 

 

 

26,89% (25) respondentov za celý svoj život požilo minimálne raz marihuanu alebo hašiš. 

Z toho 32% (8) ju užilo jeden alebo dva krát za život, 28% (7) 3 až 5 krát, 20% (5) 10 až 

19 krát. 3 chlapci, ktorí predstavujú 12% ju užili viac ako 40 krát za život. Za minulý 

mesiac ju v priemere užili 10-19 krát.  
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Z celkového počtu respondentov, ktorí minimálne raz za život užili marihuanu alebo hašiš 

(25), tvorí 60% chlapcov a z nich 46,7% navštevuje Strednú priemyselnú školu. Z 10 

respondentiek,ktoré už užili marihuanu alebo hašiš, navštevuje 60% Stredné odborné 

školy, zvyšok navštevuje Gymnázium.  

Graf 18.: Respondenti ktorí minimálne raz užili marihuanu alebo hašiš 

 

 

 

8,6% (8) respondentov požilo marihuanu alebo hašiš počas minulých 30 dní. 50% je 

chlapcov a 50% dievčat. 100% dievčat navštevuje Strednú odbornú školu.  

Partiu, kde priatelia kanabis bežne fajčia, má 21 (22,58%)  respondentov. Každý deň sa 

s nimi stretáva 33,33% (7) respondentov, z toho dvaja marihuanu nikdy nefajčili počas 

života, aj napriek tomu, že sú s nimi stále v kontakte. Zvyšní 5-ti, ktorí majú takúto partiu, 

ju za posledný rok fajčili v priemere 6-8 krát. 3 až 4 krát týždenne sa s partiou kde sa bežne 

fajčí marihuana stretáva 11 respondentov, z toho ju napriek tomu nikdy nefajčili traja 

respondenti. 

Graf 19.: Respondenti ktorí sa stretávajú s partiou kde sa fajčí marihuana alebo hašiš 

 

 

 

Z 21 respondentov, ktorí sa stretávajú s partiou kde sa fajčí marihuana, považujú dvaja za 

nemožné získať marihuanu alebo hašiš ak by chceli. 85,71% (18) z nich v pohode získa 

marihuanu. Z tých, ktorí nemajú partiu kde sa fajčí marihuana (72) považuje až 31 

respondentov za nemožné, veľmi ťažké alebo dosť ťažké ju získať. 27 by ju v pohode 

získalo, keby chce. Z 25 respondentov, ktorí minimálne raz počas života užilo marihuanu 
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alebo hašiš, by ju v pohode zohnalo 96% (24) respondentov. Pre jedného by to bolo dosť 

ťažké.   

Na marihuanu 92,47% (86) respondentov za minulých 30 dní neminulo ani cent. Traja 

respondenti minuli menej ako 10€. Majú partiu kde sa kanabis bežne fajčí a dvaja z nich sa 

s nimi stretávajú skoro každý deň. Za posledný mesiac ju fajčili v priemere 3 až 5 krát. Sú 

to dve dievčatá a jeden chlapec. Ďalší traja respondenti, chlapci, minuli za posledný mesiac 

11 až 30 € na kanabis. Dvaja majú partiu kamarátov, kde sa marihuana fajčí bežne 

a stretávajú sa niekoľko krát za týždeň. Jeden respondent, chlapec, minul za minulí mesiac 

31 až 50 € na marihuanu. S partiou sa stretáva 1 až 2 krát týždenne a za posledný mesiac 

fajčil marihuanu 10 až 19 krát.            

Z 25 respondentov, ktorí aspoň raz fajčili marihuanu, až 96% (24) fajčilo aj cigarety. Tak 

isto každý z nich vyskúšal aj alkohol. Tvorí ich viac chlapcov – 56. 

Skúsenosť respondentov s ostatnými nelegálnymi drogami 

Tab. 1: Koľko krát požili respondenti niektorú z nasledujúcich drog 
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Naša hypotéza (H4) sa našim výskumom potvrdila. Nepožívanejšou drogou z oblasti 

nelegálny drog je marihuana . 

Graf 20.: Podiel chlapcov a dievčat ktoré požili nasledujúce drogy       
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Graf 21.: Domácnosť respondentov
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Graf 23.: Skúsenosť súrodencov respondentov s fajčením, alkoholom a 
ostatnými drogami
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Graf 29.: Súrodenec respondenta

Má súrodenca Nemá súrodenca

z respondentov nikdy neužil Amfetamíny, Netalín, GHB a Anabolické steroidy. 

Zloženie domácnosti v ktorej žijú respondenti 

73,11% (68) respondentov žije v domácnosti s vlastnou mamou aj s vlastným otcom. 

82,36% (56) z nich, má s rodičmi veľmi dobrý vzťah. 6 respondentov má doma aj brata so 

sestrou. Nik z nich si za posledných 30 dní nezapálil, ani neužil marihuanu.  

2 respondenti zo 100% (93), žijú len s otcom. Je to 1 dievča a 1 chlapec.  

3 respondenti žijú len s matkou. Sú to 2 dievčatá a 1 chlapec.  

 

 

 

 

6 respondentov žije s nevlastným otcom. 3 chlapci a 3 dievčatá. 

1 chlapec žije s nevlastnou matkou. 

Až 58 respondentov má staršieho brata. 

 

 

 

29% starších bratov fajčí cigarety. 4 respondenti, ktorí majú za brata fajčiara, fajčili počas 

minulého mesiaca tiež. 62% starších bratov pije alkoholické nápoje. 22 respondentov, ktorí 

majú brata, ktorý pije alkoholické nápoje, pilo za posledných 30 dní tiež. Opíja sa 8 

(13,8%) starších bratov. 4 respondenti, ktorí majú brata, ktorí sa opíja, sa takisto opili za 

posledných 30 dní. 4 starší bratia fajčia marihuanu alebo hašiš. 3 z respondentov ju napriek 

tomu nefajčia tak ako ich brat, no 1 áno. Nachádza sa však aj v partií kde sa marihuana tiež 

fajčí.  1 starší brat, jednej z respondentiek berie extázu a tiež fetuje. Ona napriek tomu 

nepožíva žiadnu z drog.  
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Graf 26.: Podiel chlapcov a dievčat ktoré vyplnili otázky týkajúce sa pitia 
alkoholických nápojov
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Vzťahy respondentov s otcom, s matkou a s kamarátmi 

Najspokojnejší sú respondenti so vzťahmi s kamarátmi. Až 95,7% (89), je s nimi 

spokojných. 90,3%(84) respondentov je spokojných so vzťahom s matkou a 80,6% (75) 

spokojných so vzťahom s otcom.  

Graf 24.: Spokojnosť respondentov so vzťahmi s rodičmi a s kamarátmi 

 

 

 

Viac respondentov je nespokojných so vzťahom s otcom. Tvorí ich 9 respondentov. 

66,67% (6) je dievčat, chlapcov je 33,3% (3). 66,67% s ním žije v jednej domácnosti.  

Informovanosť rodičov respondentov o ich trávení sobotných večerov 

Až 47 (50,53%) rodičov vždy vie, kde trávi ich dieťa sobotný večer. Obvykle to nevie len 

2,15% (2).                                                                                                                            

Graf 25.: Viete kde vaše dieťa trávi sobotný večer?  

 

 

 

Nevedia to rodičia 1 chlapca a 1 dievčaťa. 79 (84,94%) respondentov má rodičov, ktorí 

vždy vedia alebo dosť často vedia, kde sa ich dieťa v sobotu večer nachádza.  

Otázky bližšie špecifikujúce sa na pitie alkoholických nápojov 

Otázky týkajúce sa pitia alkoholických nápojov vyplnilo 63 respondentov. Chlapci tvorili 

o trocha väčšiu časť respondentov ako dievčatá.  

Zo 63 (100%) respondentov sa 47 (74,6%) naposledy opilo do nálady alebo menej. 15ti 

(23,8%) sa opili a jeden (1,59%) o sebe nevedel čo robí, bol to chlapec.  
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6 DISKUSIA 

Sociálno-patologické javy v dnešnej dobe a v súčasnej spoločnosti zasahujú takmer všetky 

deti a mládež. Užívanie drog, záškoláctvo, násilie, kriminalita či iné sociálno-patologické 

javy sú spozorované nielen na základe rôznych odborných výskumov, ale i okom 

pedagóga, rodiča, či samou spoločnosťou. Realizované odborné výskumy na školách 

potvrdzujú hlavne nárast drogovo závislých osôb a zníženie vekovej hranice prvého 

kontaktu so zakázanými látkami. Neexistuje nijaká presná metóda na úplne spoznanie 

drogovej scény. Je potrebné ju spoznávať pomocou indikátorov, ktoré v uspokojivej 

a vedecky dostatočne preukázateľnej miere odzrkadľujú drogový fenomén (Nociar, 2007). 

Drogová závislosť je veľmi zložitý jav, ktorý môže byť spôsobený rôznymi činiteľmi. 

Medzi hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú užívanie drog u detí a u dospievajúcich patria 

rodina, škola, rovesnícke skupiny a prostredie (Pétiová, 2012). V našom výskume sa 

ukázalo, že partiu kde sa bežne fajčí jedna z najrozšírenejších nelegálnych drog, 

marihuana, má až 22,58% opýtaných. Každý deň sa s nimi stretáva až 33,33% 

respondentov. Z tohto percenta respondentov fajčí marihuanu až 71,42%. Vo výskume 

TAD2 (1998-2002), sa ukázala rastúca tendencia pri styku s kamarátmi ktorí fajčia 

marihuanu. V roku 1994 to bolo 20,8%, v roku 1999 48,9% a v roku 2002 až 62,1%. 

Rastúca tendencia sa ukázala aj pri fajčení cigariet u kamarátov. V roku 1994 malo 

kamaráta ktorý fajčí pravidelne 68,4%, v roku 1998 89,4% a v roku 2002 až 92,1%. Z toho 

mi vyplýva, že mladý človek je v značnej miere ovplyvnený svojou partiou kamarátov. 

Výskum Kubíčkovej (2013) poukazuje na vysoké percento, čo sa týka ponúkania drog 

kamarátmi. Až v 68,52% prípadoch ponúkania drog, ju respondentom ponúkali kamaráti. 

Ďalej sa v jej výskume poukazuje na otázku, z akých dôvodov siahajú mladí ľudia po 

drogách. Najvyššie percento respondentov odpovedalo, že sú ovplyvnení kamarátmi - 

18,04%. Vo výskume ESPAD na Slovensku (Nociar, 2000), sa zistilo, že najrozšírenejším 

spôsobom, akým bola u respondentov získaná droga po prvý krát, bola prostredníctvom 

kamarátov. Či už kolovala v skupine kamarátov, alebo ju ponúkol starší kamarát. Rodina, 

hlavne rodičia a starší súrodenci sú pre dospievajúce deti vzorom v mnohých oblastiach. 

Ak rodičom záleží na tom, aby ich deti nepožívali alkoholické nápoje, nefajčili cigarety 

alebo neužívali iné nelegálne látky, mali by sa správať rovnako, príkladovo. Z výsledkov 

výskumu Pétiovej (2012) však vyplynulo, že len 21,10% stredoškolákov, žilo v rodinách 

kde nikto nefajčil. Rodina tak často nemá dobrý vplyv na dospievajúce dieťa. Súrodenci 

majú tiež značný vplyv na mladého človeka. V našom výskume, až 61% respondentov 
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z tých, ktorí majú staršieho súrodenca ktorý konzumuje alkoholické nápoje, konzumovalo 

za posledných 30 dní tak isto alkohol.  

Pasívne fajčenie tiež do značnej mieri ovplyvňuje vývoj dospievajúceho dieťaťa. Vo 

výskume Pétiovej (2012) uviedlo 42,5% opýtaných, že sa nachádza v zafajčených 

miestnostiach zriedkavo. V našom výskume uviedla väčšia časť respondentov, až 47,31%, 

že sa občas nachádza v zafajčených miestnostiach. Opäť viac respondentov v našom 

výskume uviedlo, že sa v zamorených miestnostiach dymom nachádza často alebo skoro 

každý deň, až 25,8%. Vo výskume Pétiovej (2012), tvorili títo respondenti 24,7%. To kde 

dieťa trávi svoj voľný čas, je veľmi podstatné. Voľný čas sa dá definovať ako obdobie, 

v ktorom človek slobodne volí a robí také činnosti, ktoré mu prinášajú radosť, zábavu, 

odpočinok, obnovujú a rozvíjajú sa jeho telesné a duševné sily a schopnosti (Pétiová, 

2012). V našom výskume sa ukázalo, že 50,53% rodičov opýtaných respondentov vždy 

vie, kde sa ich dieťa v sobotu večer nachádza. Pri porovnaní s výsledkami z roku 2009 

a 2012, v otázke o informovanosti rodičov o spôsobe prežívania voľného času dieťaťa, 

máme podstatne lepšie výsledky. Podľa výskumu Pétiovej (2012), to bolo v roku 2009 

36,4% a v roku 2012 36% rodičov, ktorí boli informovaný vždy o prežívaní voľného času. 

Niekedy to vedelo v roku 2009 51,2% a v roku 2012 58%.  Informovanosť rodičov 

o voľnom čase ich dieťaťa, by sa mala určite zvýšiť. V našom výskume nám totižto vyšlo, 

že až 23,65% respondentov za posledný mesiac v škole blicovalo. Pri porovnaní pohlaví 

respondentov, blicovalo viac dievčat ako chlapcov.  

Na začiatku našej práce sme si stanovili čiastkové ciele, na základe ktorých bolo našou 

úlohou zistiť, či majú žiaci prvého ročníka stredných škôl skúsenosti s fajčením cigariet 

(C1), s požívaním alkoholických nápojov (C2) a s požívaním marihuany, hašišu alebo 

iných nelegálnych drog (C3). V našom výskume sa ukázalo, pri prvom čiastkovom cieli 

(C1) že až 53,77% respondentov má skúsenosť s fajčením. Na základe tohto zistenia, sa 

nami stanovená hypotéza (H1) potvrdila - skúsenosť s fajčením má viac ako polovica 

respondentov. V porovnaní však s výskumom TAD2 (2002), kleslo percento skúsenosti 

s vyfajčením cigarety, pretože v roku 2002 sa ukázalo, že v Žilinskom kraji už niekedy 

vyfajčil/a celú cigaretu až 66,5% opýtaných. Môžeme tak potvrdiť tvrdenie Nociara 

(2010), ktorý konštatuje porovnaním rokov 2002 až 2010, že od roku 2006 je trend 

znižovania výskytu fajčenia u žiakov a tento trend pokračuje naďalej. Potvrdzujú to aj 

výsledky výskumu Pétiovej (2009), kde v prípade stredných škôl tvorí percento fajčiarov 

menej ako 40% a výsledky výskumu ESPAD z roku 2011, kedy skúsenosť s fajčením malo 
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na Slovensku tiež menej ako 40% respondentov. Skúsenosť s fajčením cigariet má podľa 

našich zistení viac chlapcov ako dievčat, čo sa potvrdzuje aj vo výskumoch 

z predchádzajúcich rokov. Alarmujúce je však to, že až 16,15% respondentov fajčilo za 

život viac ako 40 krát. Z toho je 53,33% chlapcov. Tento trend stúpal od pozorovaného 

roku 1995 až do teraz, podľa prieskumu ESPAD. V roku 1995 to bolo 30,8% chlapcov, 

v roku 1999 37,7% a v roku 2003 45,2%. Pri porovnávaní výsledkom prieskumu Pétiovej 

(2012), môžeme konštatovať, že stúpa miera informovanosti rodičov o tom, že ich dieťa 

fajčí. V roku 2009 bolo viac rodičov, ktorí nevedeli že ich dieťa fajčí. V roku 2012 už bolo 

vyššie percento tých rodičov, ktorí o tom vedeli. Stále je však pomerne vysoké percento 

tých rodičov, ktorí tejto závažnej téme nevenujú potrebnú pozornosť.  

Pri napĺňaní druhého čiastkového cieľa sme dospeli k zisteniu, že až 92,47% má skúsenosť 

s pitím alkoholických nápojov. Pri porovnaní nášho výsledku, s výsledkom výskumu 

Gažíkovej (2014), máme značne vyššie percento konzumujúcich alkohol. V jej výskume, 

ktorí je realizovaný v detských domovoch, konzumovalo alkohol minimálne raz 69%. 

V našom výskume je teda viac respondentov ktorí počas života konzumovali alkohol, 

avšak v detskom domove je vyššie percento respondentov ktorí majú skúsenosť s fajčením. 

Hypotéza (H2), ktorú sme si určili v spojitosti s konzumáciou alkoholických nápojov, sa 

nám nepotvrdila – skúsenosť s pitím nemá viac chlapcov ako dievčat. Vo výsledkom 

výskumu Pétiovej (2012) bolo viac chlapcov, ktorí požívali alkoholické nápoje. V našom 

výskume je vyššie percento dievčat, ktoré už počas svojho života minimálne raz požilo 

alkoholický nápoj. Viac ako 40 krát vypilo nejaký alkoholický nápoj v našom výskume 

13% respondentov. Nepotvrdila sa tak stúpajúca tendencia odpozorovaná na základe 

výskumov ESPAD od roku 1995 do roku 2003, kedy stúpol počet respondentov z 24,9% 

na 46,3% tých, ktorí konzumovali alkohol viac ako 40 krát počas život. Výsledky ESPAD 

poukazujú aj na zvýšenie frekvencie opitosti za posledný mesiac. Pri výskumoch 

s odstupom štyroch rokoch sa zaznamenala zvyšujúca tendencia konzumentov 

alkoholických nápojov. V týchto výsledkoch vyššie percento konzumentov tvoria chlapci 

ktorí sa opili viac ako 3 krát za posledný mesiac. V našich výsledkoch sú to však dievčatá, 

ktoré viac krát konzumovali alkohol za posledný mesiac. V značnej miere však celkovo 

kleslo v našom prieskume percento tých, ktorí sa v priebehu minulého mesiaca opili viac 

ako 3 krát v porovnaní s výsledkami z roku 2003, kedy to bolo v Žilinskom kraji 16,4%, v 

našom výsledku to je 3,22% respondentov. Z alkoholu sa ešte nikdy neopilo 47,3% 

respondentov. V porovnaní s výskumom Pétiovej (2009), naše percento stúplo. V jej 
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výskume percento tých, ktorí uvádzajú neopitie sa, je 25,9%. Môžeme povedať, že síce je 

skúsenosť respondentov s alkoholickými nápojmi alarmujúco vysoká, neznamená to, že sa 

z nich aj každý opíja. Z tých respondentov, ktorí v našom výskume uvádzajú, že sa 

minimálne raz opili z alkoholu, sa najčastejšie opili skôr ako dovŕšili 15 rokov – až 53%. 

45% sa opilo keď malo 15 rokov. Alarmujúce je, že pivo po prvý krát vypilo až 30,67% 

skôr ako dovŕšilo 10 rokov. Patrí k najpreferovanejším alkoholickým nápojom 

u respondentov, čím sa nám potvrdila hypotéza (H3). Potvrdzujú to aj výskumy z rokov 

2003, 2009 a 2012, kedy si tak isto držalo prvenstvo. Podľa výskumov z uvedených rokov, 

na druhom mieste z pomedzi najpreferovanejších alkoholických nápojov je víno a na 

treťom destiláty. V našom výskume sa to nepotvrdilo. Na druhom mieste z pomedzi 

najpreferovanejších alkoholických nápojov si naša výskumná vzorka zvolila tvrdý alkohol, 

ktorí väčšina po prvý krát konzumovala keď mala 15 rokov. Na tretie miesto si zvolili 

víno. Z tých ktorí ho konzumovali, ho najviac respondentov po prvý krát konzumovalo 

medzi 13 a 15 rokom života. Výsledky preferovaných alkoholických nápojov sa zhodujú 

s výsledkami Gažíkovej (2014) v detských domovoch. Tak isto je na prvom mieste pivo, 

na druhom tvrdý alkohol a na treťom víno. Výskumy Lukšíka (1998) poukazujú na to, že 

existujú súvislosti so skúsenosťami s požívaním alkoholu a následným striedaním 

sexuálnych partnerov a s náhodným stykom. V našom výskume malo pohlavný styk bez 

ochrany 5,38% respondentov v dôsledku pitia a 1,07% sex na druhý deň pod vplyvom 

alkoholu oľutovalo 3 až 5 krát. Alkohol mal vplyv na respondentov aj v iných oblastiach. 

Najčastejšie mali v dôsledku pitia úraz alebo nehodu, či zníženú výkonnosť v škole.  

Pri práci na poslednom čiastkovom cieli (C3), sme preskúmali problematiku užívania 

nelegálnych drog. Po zistení, s ktorou drogou má koľko respondentov skúsenosť, sme 

prišli na to, že najpožívanejšia nelegálna droga je marihuana. Potvrdila sa nám tak naša 

posledná hypotéza (H4). Až 27% respondentov požilo počas života marihuanu alebo hašiš. 

Vo výsledkoch výskumu ESPAD užilo marihuanu v roku 1995 7,9%, v roku 1999 29% 

a v roku 2003 34,2%. Požívanie marihuany sa tak vo vysokej miere zvyšuje. Žiadna 

z iných nelegálnych drog sa v tak vysokej miere nevyskytovala. Na druhom mieste to boli 

sedatíva bez lekárskeho predpisu, 9,67% a na treťom mieste huby. Prvenstvo mala 

marihuana aj vo výskume Pétiovej (2012), a tak isto aj v zisteniach Pétiovej (2009), kde sa 

hovorí až o 42% užívania marihuany u respondentov.   
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6.1 Odporúčania pre prax 

Po preskúmaní čiastkových cieľov a rozbore stanovených hypotéz, sme v našom výskume 

zaznamenali alarmujúci výskyt skúseností s legálnymi ale i nelegálnymi drogami. 

Spomínané javy je potrebné riešiť, aby sa zamedzilo ich prehlbovanie a rozširovanie 

v spoločnosti mladých (Koscurová, 2010). Existuje niekoľko preventívnych programov na 

stredných školách v oblasti sociálno-patologických javov, konkrétne aj v oblasti drogových 

závislostí. Myslím však, že lepší preventívny charakter by mal konkrétne človek, sociálny 

pracovník pracujúci priamo na škole. Bol by to človek nápomocný pri riešení sociálno-

patologických prejavoch správania sa. Človek, ktorí pozná riziká sociálnych vzťahov, má 

poznatky o etiológií ohrozenia detí, o negatívnych sociálnych vplyvoch, je spôsobilý 

posúdiť účinok sociálneho prostredia na jedinca, ovláda tiež dynamiku malej i veľkej 

skupiny. Jeho prioritou by bolo vytvorenie a udržanie optimálnych podmienok potrebných 

pre zdravý vývin mladého človeka (Laca, Schavel, 2011). Sociálny pracovník je 

kompetentný intervenovať v rámci riešenia sociálno-patologických javov, má dostatočné 

kompetencie, poznanie, schopnosti a zručnosti (Krčmová. 2013). Škola však tomu 

nevenuje dostatočnú pozornosť. Matulayová (2013) poukazuje na výskum, ktorého sa 

zúčastnili učitelia, špeciálny pedagógovia, školský psychológovia, sociálny kurátori, 

sociálny pracovníci oddelení sociálnoprávnej ochrany a terénny sociálny pracovníci, 

s cieľom zistiť názory na miesto a postavenie sociálneho pracovníka v škole. Výsledky 

ukázali, že hlavnými prekážkami v rozvoji školskej sociálnej práce sú legislatíva 

a nedostatok finančných prostriedkov. Preto by sa v prvom rade mal školský sociálny 

pracovník vymedziť v legislatíve. V zahraničí je školská sociálna práca ponímaná rôzne. 

V Nemecku je charakterizovaná ako forma spolupráce medzi školou a starostlivosťou 

o deti a mládež. Je súčasťou sociálneho zákonníka krajiny a jej naplnenie je nasledujúce : 

„komplex podpory pre deti a mládež, mimoškolská práca s deťmi a mládežou, podpora 

mládežníckych spolkov, sociálna práca s deťmi a mládežou, výchovná starostlivosť 

a ochrana, podpora rodiny (poradenstvo, výchovné poradenstvo, podpora v období 

rozvodu), podpora formou existencie denných zariadení pre opatrovanie detí, pomoc pre 

(mentálne) postihnuté deti a mládež“  (Loukotová, Kopáčová In. Laca, Schavel, 2011, s. 

368). V Rakúsku sa školská sociálna práca rozvíja s mottom otvorene – dobrovoľne – 

dôverne. Je orientovaná na spoznanie a riešenie sociálnych problémov na všetkých 

úrovniach. Je chápaná ako plynulá činnosť vychádzajúca z práce sociálnych pracovníkov 

a smerujúca k prirodzenému prostrediu žiakov – k škole. (Steixner 2012). Ako môžeme 
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vidieť, školská sociálna práca je definovaná rôzne. Jej podstatnú myšlienku však vidíme 

v prepojenosti spolupráce so školou, rodinou a prípadne komunitou. Iba na tomto princípe 

dokáže plniť svoje hlavné poslanie, ktorým je pomoc a podpora pri prekonávaní osobných 

a sociálnych problémov žiakov škôl (Laca, Schavel, 2011). 

Medzi ďalšie odporúčania pre prax radíme väčšie rozšírenie Peer programov, ktoré patria 

medzi primárnu prevenciu. Školákom treba v dostatočnej miere zabezpečovať informácie 

o následkoch prípadnej drogovej závislosti. Či už spomínanými Peer programami alebo 

inými aktivitami vykonávanými na školách.  

Ďalej navrhujeme vybudovanie nízkoprahových zariadení pre mládež, do viacerých miest. 

Keďže sme sa v našej práci zamerali na okres Martin, na stredné školy v tomto okrese 

a zmapovali sme si situáciu látkovej závislosti u študentov, pokladáme za dôležité 

vybudovať nízkoprahové zariadenia. Mládež by v nich mohla tráviť svoj voľný čas pod 

dozorom sociálnych pracovníkov. Sociálni pracovníci by vytvárali plnohodnotný program 

pre návštevníkov, čím by sa látková závislosť podľa nášho presvedčenia ďalej 

nerozširovala, nakoľko by svoj voľný čas využívali plnohodnotne a so svojimi priateľmi, 

čo by bolo pre nich plus.  
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ZÁVER 

Cieľom našej práce bolo analyzovať sociálno-patologické javy na stredných školách vo 

vybranom okrese z hľadiska intervencie sociálnej práce. Rozhodli sme sa analyzovať 

vybraný sociálno-patologický jav, látkovú závislosť, na piatich konkrétnych školách 

v okrese Martin.  

Prácu sme si rozdelili na niekoľko častí, v ktorých sme postupne oboznámili čitateľa 

s danou problematikou. V teoretickej časti sme si zadefinovali základné pojmi, ako 

sociálna patológia a s ňou spojené sociálno-patologické javy, venovali sme sa bližšie 

alkoholizmu, tabakizmu a iným nelegálnym drogám, ktoré sme ďalej v našej práci skúmali 

na vybraných stredných školách a napokon sme sa v teoretickej časti povenovali prevencií 

pred nežiadúcimi javmi na stredných školách. 

V praktickej časti, kde sme sa venovali už konkrétnemu výskumu, sme chceli poukázať na 

rozsiahli výskyt látkovej závislosti na stredných školách. Výskum sme realizovali na 

Všeobecnom gymnáziu, Bilingválnom gymnáziu, Strednej priemyselnej škole, Strednej 

odbornej škole a na Spojenej škole v okrese Martin. Výskumnú vzorku tvorilo spolu 93 

respondentov. Každý z respondentov bol žiakom prvého ročníka strednej školy. 

Našim výskumom sme zistili, že v dnešnej dobe sa alarmujúce percento žiakov stretlo, v 

mladom veku, s nejednou legálnou či nelegálnou drogou. Vo väčšine prípadoch je to 

spôsobené zlou partiou, spoločnosťou, či rodinou. Dokonca je v niektorých prípadoch 

vyššie percento dievčat, ktoré majú skúsenosť s danou drogou ako chlapcov, od ktorých sa 

stereotypne očakáva vyššie percento.  

Podľa mnohých výskumov je rastúca tendencia vo výskyte látkových závislostí. Preto by 

sa mal klásť dôraz na prevenciu pred týmito nežiadúcimi javmi. Bohužiaľ, mnoho 

preventívnych programov sa považuje za neúčinných. Preto navrhujeme, aby sa zaviedol 

do našej legislatívy a do samotného školstva školský sociálny pracovník, ktorý vie 

o problematike sociálnej patológie najviac.  
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ABSTRAKT 

 
PETHÖ, Daniel: Migrácia a azylový proces na Slovensku. [ŠVOČ]. Vysoká škola 

Danubius. Fakulta sociálnych štúdií: Katedra sociálnej práce. Študentská vedecká odborná 

činnosť, Sládkovičovo FSŠ, 2016.  40 s.  

 

Autor v predkladanej práci zisťuje, ako migrácia ovplyvňuje našu budúcnosť a aký je 

azylový proces na Slovensku. Terminologický prehľad vymedzuje rozdiel medzi pojmami 

migrant a utečenec. Koncepčne je sumarizovaná migračná politika v rámci Európskej únie 

a konkretizovaný azylový proces na Slovensku. V závere práce autor zisťuje najčastejšie 

dôvody príchodu migrantov na naše územie formou obsahovej analýzy spisov. 

 

Kľúčové slová: Integrácia, medzinárodná ochrana, migrácia, migračná politika, migrant, 

utečenec.  
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ABSTRACT 

 

PETHÖ, Daniel: Migration and asylum procedure in Slovakia. [SVOC]. College 

Danubius. Faculty of Social Studies: Department of Social Work. Sládkovičovo FSS, 

2016. 40 p. 

 

The author of the present work examines how migration affects our future and what the 

asylum process in Slovakia. Terminological survey defines the distinction between migrant 

and refugee. Conceptually, it is summarized migration policy within the European Union 

and specified in the asylum process in Slovakia. In conclusion the author found the most 

common reasons for the arrival of migrants to our country by means of content analysis of 

the file. 

 

Key words: Integration, international protection, migration, migration policy, migrant, 

refugee. 

  

183



 
 

ÚVOD 

 

Najdiskutovanejšou témou súčasnej spoločnosti je problematika migrácie. Na jej 

základe vzniká množstvo tém do diskusie nielen na politickej úrovni, ale aj pre 

akademikov, praktikov, študentov, dobrovoľníkov či mnohé akčné tímy, ktoré sa 

konkrétne zaoberajú riešením tohto fenoménu v praxi. Staršie odhady Eurostatu (2007) 

naznačujú, že v roku 2051 bude na Slovensku žiť o 600 tisíc ľudí menej ako v súčasnosti a 

počet migrantov stúpne na približne 100 tisíc. Migranti teda budú čoraz výraznejšou 

súčasťou života našej spoločnosti. Je preto dôležité, aby sa aj obyvatelia Slovenska stali 

otvorenejšími pre poznanie a akceptovanie iných kultúr a kládli dôraz na daný fenomén.  

Témou práce je „Migrácia a azylový proces na Slovensku.“ Na problém migrácie 

možno nazerať z dvoch uhlov pohladu: pozitívneho a negatívneho. Avšak, dovolím si 

tvrdiť, že migrácia v objektívnom ponímaní už ovplyvňuje našu súčasnoť, ale aj budúcnosť 

v súvislosti s globalizovaným svetom či s markantnou celistvosťou. Faktom je, že migrácia 

nie je len problémom prijímajúcich zemí, ale rovnako i vysielajúcich. Stále je však táto 

téma presadzovaná na politickej úrovni ako téma nová. Stále sa snaží z neľahkej situácie 

vyťažiť dobro a prospech pre seba, alebo chudobné krajiny, kedy sa znovu do popredia 

dostáva dôraz na koherentný prístup k migračným a rozvojovým politikám. Vtedy sa 

opätovne musíme pozastaviť nad ideou, že čo sa skrýva za súčasnými masívnymi 

migračnými prúdami? Polarizácia sveta na bohatý a rozvíjajúci sa? Proti sebe stoja istoty, 

ktoré si často ani neuvedomujeme, pozastavíme sa až vtedy, keď sa nás problém dotýka 

osobne? Keď nám niekto, alebo niečo akokoľvek naruší a ovplyvní osobne či nejak inak – 

nepriamo. To, čo je pre nás či mnohé susediace krajiny samozrejmé: politická sloboda, 

stabilita, prosperujúca ekonomika, vysoký životný štandard sa javí ako „lákadlo“ pre 

krajiny, ktoré pociťujú deficit v týchto smeroch čo sa zákonite prejavuje medzinárodnými 

migračnými pohybmi. Rovnako k tomu prispievajú demografické, ekologické a 

psychologické aspekty, ktoré výrazne prispievajú k spusteniu migračného pochodu.  
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1 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÝCH TERMÍNOV 

V rámci charakterizovania pojmov možno nájsť v súčasnosti mnoho definícii, ktoré 

majú zväčša opakujúci sa charakter. Najvýstižnejšiu charakteristiku podávajú Pavlík 

a Kučera (2002, s. 607), ktorí pojem migrácia ponímajú ako sťahovanie osôb, pričom 

poukazujú i na pohľad demografický, ktorým sa migrácia rozumie ako mechanický pohyb 

obyvateľov - obyvateľstva, čo je obvykle považované za istú formu priestorovej mobility 

medzi dvoma územnými jednotkami, znamenajúc obvykle trvalú zmenu pobytu. Migrácia 

sa môže definovať aj ako časovo viac či menej ohraničený proces presunu ľudí medzi 

priestormi určenými štátnymi hranicami, pretože ľudia sa odjakživa presúvali z miesta na 

miesto. Prístup jednotlivých komunít, malo už pozadie v ďalekej histórii. Aj dnes 

zaznamenávame veľa spoločných míľnikov, pretože spoločnosti sa vždy snažili 

kontrolovať príliv cudzincov a ich príčiny. Najvýznamnejšie migračné vlny v stredovekej 

Európe poznáme ako "sťahovanie národov". Podľa Edwardsa (2015) v definícii OSN je 

migrant považovaný za – „osobu, ktorá z akýchkoľvek dôvodov zmenila krajinu svojho 

trvalého resp. obvyklého pobytu a zo svojej domovskej krajiny sa presťahovala do inej 

krajiny minimálne na obdobie troch mesiacov.“ Slovenský právny poriadok však 

nepoužíva pojem migrant, ale cudzinec. OSN rozlišuje dve skupiny migrantov podľa dĺžky 

pobytu: 

• krátkodobý migrant – osoba, ktorá sa sťahuje do inej krajiny ako krajina jej 

trvalého (obvyklého) pobytu po dobu najmenej troch mesiacov, ale kratšej ako 

jeden rok; 

• dlhodobý migrant – osoba, ktorá sa sťahuje do inej krajiny ako krajina jej trvalého 

(obvyklého) pobytu po dobu minimálne jedného roka; s výnimkou prípadov, keď sa 

presun osoby do inej krajiny týka dovolenky, návštevy priateľov alebo príbuzných, 

obchodných ciest, liečenia alebo zdravotného ošetrenia alebo náboženskej púte; 

(MOI, 2010). 

Migrácia sa dá rozdeliť z hľadiska územnej jednotky na vnútornú a vonkajšiu. 

Migráciu, ako spoločenský jav, možno skúmať v niekoľkých rovinách, ale aj z rôznych 

uhlov náhľadu. Základným hľadiskom je delenie migrácie na dobrovoľnú a vynútenú, aj 

keď mnohokrát nemožno medzi týmito dvoma náhľadmi stanoviť pevnú deliacu hranicu, 

pretože v mnohých prípadoch, najmä u migrácie za prácou, dobrovoľná migrácia splýva s 
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kategóriou migrácie vynútenej. Pod pojmom dobrovoľná migrácia môžeme podradiť najmä 

tie prípady, keď ľudia opúšťajú svoju vlasť za účelom štúdia, zjednotenia rodiny, 

zamestnania či z iných dôvodov osobného charakteru. Vynútená migrácia je vyjadrením 

snahy vyhnúť sa prenasledovaniu, represii, ozbrojeným konfliktom, prírodným či iným 

katastrofám alebo iným situáciám, ktoré predstavujú ohrozenie života, slobody a živobytia 

jednotlivca. 

V migrácii nie sú zahrnuté formy priestorovej mobility, ktoré sú dočasné, alebo 

periodicky sa opakujúce, ako je napríklad (dochádzka za prácou, turistika, študijný pobyt 

atď.), ale aj kočovníctvo (nomádismus). Drbohlav (1995, s. 280), konštatuje, že „Kritériom 

začlenenia do migračných pohybov je väčšinou doba pobytu alebo právny status.“ OSN 

odporúča ako limitnú pre zaradenie do kategórie migrácie hranicu jedného roka pobytu 

mimo daný štát, ale západné a väčšina rozvojových krajín je z hľadiska času a viazanosti 

pohybu ešte oveľa liberálnejšia.  

Ďalším termínom, ktorý sa k danej problematike viaže, je reemigracia. 

Reemigraciou či spätnou migráciou je chápaný návrat skorších emigrantov do materskej 

krajiny čiže časovo oneskorený migračný protiprúd. Ak je reemigrácia organizovaná 

štátnou mocou, hovorí sa potom o repatriácii. 

 

Medzi ďalšie dôležité pojmy patrí i termín utečenec. 

Utečenec je človek, ktorý opustil svoj štát kvôli miestnej neutešenej situácii. Utečenci sa 

delia na:  

- ekonomických utečencov (utiekli kvôli zlej ekonomickej situácii zo svojej krajiny),  

- politických utečencov (utiekli kvôli represívnemu režimu vo svojej krajine), alebo  

- vojnových utečencov (utiekli kvôli vojnovej situácii vo svojej krajine). 

 

    To, čo odlišuje utečencov od ostatných ľudí, je potreba humanitárnej pomoci a 

medzinárodnej ochrany. Väčšina ľudí môže vyhľadať ochranu svojich práv a fyzickej 

bezpečnosti u vlastných vládnych a štátnych inštitúcií, hoci táto ochrana nemusí byť 

dokonalá. Utečenci ale žiadnu takúto ochranu nemajú. Vo väčšine prípadov utekajú pred 

terorom a násilím, ktoré ohrozuje ich životy. Niekedy utekajú, keď štát stratil kontrolu nad 

svojím územím, alebo nie je schopný vykonávať štátnu moc. Utečenci preto nemôžu 

využívať ochranu svojej vlastnej vlády. 
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Považujeme za potrebné upozorniť na dichotómiu pojmov: Migrant je teda všeobecne 

uznávaným pojmom, pod ktorým sa spravidla rozumie osoba, ktorá sa sťahuje do zeme, 

v ktorej sa nenarodila, alebo nie je jej občanom. V praxi existuje rozdiel medzi týmito 

pojmami. Migranti sa líšia od utečencov tým, že neutekajú pred nebezpečenstvom. Väčšina 

migrantov sa sťahuje do inej zeme za lepším životom pre seba a svoje rodiny. Sem patria i 

Slováci. V modernej terminológií sa takto nazývajú všetci utečenci, ktorí nedostali status 

utečenca.  

Pojem utečenec je charakterizovaný ako „osoba, ktorá má opodstatnené obavy z 

prenasledovania z rasových, náboženských, národnostných a politických dôvodov, alebo 

pre príslušnosť k určitej sociálnej skupine a z dôvodu týchto obáv sa nemôže alebo nechce 

vrátiť do krajiny pôvodu, ani využiť ochranu tejto krajiny. Utečencom je tiež osoba bez 

štátnej príslušnosti, ktorá sa z vyššie spomenutých dôvodov nemôže alebo nechce vrátiť do 

krajiny svojho obvyklého bydliska. V slovenskom právnom poriadku bol pojem utečenec 

nahradený pojmom azylant“; (MOI, 2010). Utečenec je človek, ktorý uteká pred 

nebezpečenstvom, teda je v ohrození života. Utečenci sa niekedy definujú ako ľudia, ktorí 

požiadajú o azyl a dostanú status utečenca ako každý, kto potrebuje úkryt pred 

nebezpečenstvom. Použitie tej, či onej definície, je vecou politickou, nie jazykovou. 

Definícia podľa Ženevskej konvencie je podrobnejšia a v niektorých ohľadoch o čosi 

vyhranenejšia. Každopádne v mnohých prípadoch je ťažké rozlíšiť, o ktorý prípad ide. 

Pôvod termínu utečenec-réfugié (z francúzskeho slova) možno sledovať do obdobia roku 

1648 počas kreovania Vestfálskeho mieru. Avšak, najucelenejšiu a najvšeobecnejšiu 

definíciu v oboch pojmoch ponúka  Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951. 

Dohovor v článku 1. definuje utečenca ako „osobu, ktorá sa nachádza mimo svojho štátu, 

má oprávnené obavy pred prenasledovaním z rasových, náboženských a národnostných 

dôvodov alebo z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo zastávania určitých 

politických názorov, nemôže prijať alebo v dôsledku uvedených obáv odmieta ochranu 

svojho štátu alebo osobe bez štátneho občianstva, ktorá sa nachádza mimo štátu svojho 

doterajšieho pobytu v dôsledku týchto udalostí, a ktorá sa tam vzhľadom na uvedené obavy 

nemôže alebo nechce vrátiť.“Dohovor Organizácie africkej jednoty (Organization of 

African Unity, OAU) je oblastnou dohodou prijatou v roku 1969. Týka sa špecifických 

aspektov utečeneckej problematiky v Afrike a k definícii utečenca obsiahnutej v Dohovore 

z roku 1951, pripojila objektívnejšie prvky - „utečencom je každá osoba donútená opustiť 

187



 
 
 

svoju krajinu pôvodu kvôli agresii, okupácii, zahraničnej nadvláde alebo udalostiam, ktoré 

závažne narúšajú verejný poriadok v časti štátu alebo v celej krajine“ (Edwards, 2015). 

 

V súvislosti s utečencami sa hovorí aj o tzv. presídlení (angl. Resettlement). V prípade, 

že sa utečenci, ktorým bola poskytnutá dočasná ochrana, nemôžu kvôli pretrvávajúcemu 

nebezpečenstvu prenasledovania vrátiť späť do svojej krajiny, je im ponúknutý nový 

domov buď v krajine, ktorá im ochranu poskytla, alebo v niektorej tretej krajine. Dočasná 

ochrana je utečencom poskytovaná mnohými krajinami, do programu presídlenia je však v 

súčasnosti zapojených len 17 krajín (UNHCR, 2002). 

Vnútorne presídlené osoby (IDP 's alebo "Internally displaced persons") – sú ľudia, 

ktorí sú síce nútení opustiť svoje domovy, najčastejšie z dôvodov konfliktov obmedzených 

na území ich krajiny, či z dôvodu ekologických alebo prírodných katastrof, ale 

neprekračujú pritom štátne hranice. Týmto osobám nemôže byť udelený štatút utečenca ani 

nemôžu požívať ochranu iného štátu, a to práve z dôvodu definície utečenca, podľa ktorej 

je jednou z podmienok práve prekročenie medzinárodných hraníc. Počet týchto ľudí 

zaznamenáva v posledných rokoch podľa UNHCR najväčší nárast v rámci skupiny 

nútených migrantov. Nárast Interne presídlených osôb sa v súčasnosti podľa štatistických 

odhadov UNHCR udáva na približne 25 miliónov osôb; (Statistics & Operational Data, 

2015). 

Potrebné je spomenúť i ďalšie súvisiace pojmy s touto problematikou a to: „Azyl 

a azylant“. Podľa zákona NR SR č. 480/2002 o azyle v znení neskorších predpisov „je 

cudzinec, ktorý na útvare Policajného zboru podľa § 3 NR SR č. 480/2002 o azyle v znení 

neskorších predpisov vyhlási, že žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej 

ochrany na území Slovenskej republiky, alebo iná osoba, o ktorej to ustanovuje tento 

zákon.“ (§ 2 Zákon NR SR č. 480/2002 o azyle v znení neskorších predpisov).  

Pojem „Azyl“ sa v slovenskom právnom poriadku podľa § 8 zákona o azyle 

v Slovenskej republike udelí žiadateľovi, ktorý má v krajine pôvodu opodstatnené obavy 

z prenasledovania, a to z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov; z 

dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej 

skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu; za 

uplatňovanie politických práv a slobôd. Azyl možno udeliť aj z humanitných dôvodov, 

ktoré môže zvážiť správny orgán. Na tento druh azylu však nie je právny nárok. Zákon o 

azyle túto formu ochrany udeľuje aj na účely zlučovania rodín. Azyl možno ponímať ako 
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ochranný pobyt, ktorý štát poskytuje príslušníkovi iného štátu, alebo osobe bez štátnej 

príslušnosti v súvislosti s jej prenasledovaním spravidla z dôvodov politických (v SR sú 

dôvody udelenia azylu špecifikované v zákone o azyle). 

Azylant je pokladaný za cudzinca, ktorý splnil kritériá Dohovoru o právnom postavení 

utečencov (Ženevského dohovoru), čím bol uznaný za utečenca a bola mu poskytnutá 

medzinárodná ochrana vo forme azylu. V slovenskom právnom poriadku cudzinec, ktorý 

splnil  podmienky stanovené zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle v znení neskorších 

predpisov, a ktorému Ministerstvo vnútra SR udelilo azyl; (MOI, 2010). Azylant je teda 

cudzinec, ktorému bol udelený azyl „Žiadateľa o azyl“ - tieto osoby nie sú zahrnuté do 

koncepcie integrácie cudzincov, pretože až výsledok právneho konania o udelenie azylu 

určí, či sa žiadateľ stane azylantom, alebo či mu azyl nebude udelený, a teda bude musieť 

vycestovať z územia SR alebo upraviť svoj pobyt na základe zákona o pobyte cudzincov. 

Žiadatelia o azyl nie sú teda v priebehu riadenia integrovaní do spoločnosti. Výnimku tvorí 

právo detí žiadateľov o azyl na školskú dochádzku. Ako na žiadateľa o azyl sa tiež pozerá 

na osobu, ktorá prejavila úmysel požiadať o azyl a doteraz s ním nebola spísaná žiadosť o 

azyl. 

Bezpečná tretia krajina - podľa zákona o azyle sa bezpečnou treťou krajinou rozumie 

štát iný ako štát, ktorého je cudzinec štátnym občanom, v ktorom sa cudzinec zdržiaval 

pred vstupom na územie, a do ktorého sa môže tento cudzinec vrátiť a požiadať o štatút 

utečenca podľa medzinárodnej zmluvy bez toho, aby bol vystavený prenasledovaniu, 

mučeniu, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. 

Cudzinec - osoba bez štátneho občianstva daného štátu. Podľa cudzineckého zákona sa 

cudzincom rozumie fyzická osoba, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky 

vrátane občana Európskej únie. 

Emigrácia - zmena miesta pobytu smerom z regiónu. 

Emigrant - osoba, opúšťajúca krajinu na účely vysťahovania do cudziny. 

Imigrácia - zmena miesta pobytu smerom do regiónu; 

Imigrant - osoba, prichádzajúca do krajiny na účely pobytu dlhodobejšieho charakteru. 

Acquis communautaire - súhrn všetkého platného práva Európskych spoločenstiev, 

ktoré zaväzuje všetky členské štáty v rámci Európskej únie. 
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1.1 Klasifikácia migrácie 

 

Pod migráciu možno rozlišovať značne veľké množstvo rôznorodých pohybov, kde 

sa objavuje snaha o jej podrobnejšie rozčlenenie. V odbornej literatúre (Kadlečíková 

(2011); a v Europeum (2010/11), sa toto členenie nazýva aj  ako všeobecné členenie 

migrácie, ktoré sa najčastejšie uvádza do nasledovných štyroch typov: 

1) Stála (trvalá) migrácia. 

2) Pracovná migrácia. 

3) Presuny utečencov. 

4) Ilegálna (nedokumentovaná) migrácia. 

 

Existuje i mnoho ďalších kritérií, pomocou ktorých možno migráciu rozdeliť napr. Podľa 

dĺžky pobytu (na stálu a dočasnú, či krátkodobú) alebo podľa dôvodu migrácie (na 

ekonomickú, politickú, ekologickú alebo inak motivovanú). V poslednom členení je 

problém, pretože jednotlivé motívy pôsobia spoločne a nemožno určiť, ktorý motív 

prevláda, (napríklad, keď migranti niekedy utajujú alebo nepoznajú pravé dôvody svojej 

migrácie, napriek tomu sa toto členenie často používa). 

Rozdelenie podľa administratívno-legálneho štatútu v hostiteľskej krajine je veľmi 

podobné všeobecnej typológii. Podľa tohto kritéria sa rozlišujú tieto skupiny: 

1) Legálne prijatí imigranti - od ktorých je očakávané trvalé usadenie (osídlenie). Sú 

prijímaní podľa vládnych imigračných programov. Zahŕňajú aj prijatie rodinných 

príslušníkov podľa plánu na opätovné spájanie rodín. 

2) Legálne prijatí dočasní imigranti - táto skupina zahŕňa sezónnych migrantov, ktorí sú 

viazaní k určitému kontraktu (napr. stavební robotníci) a po splnení úlohy sa musia vrátiť 

späť domov. Jedná sa o polokvalifikovaných alebo nekvalifikovaných pracovníkov; doba 

ich pobytu je poväčšine dva roky. 

3) Dočasní legálni imigranti s vyššou kvalifikáciou - jedná sa o medzipodnikové prevody 

pracovníkov, študijné stáže a podobné kategórie. Títo migranti majú vysokú kvalifikáciu, 

sú to väčšinou zamestnanci medzinárodných podnikov, ktorí zastávajú v hostiteľskej 

krajine krátkodobé zamestnanie alebo štúdium. 

4) Ilegálne (nedokumentovaní, tajní) imigranti - ich vstup alebo zotrvanie v imigračnej 

krajine nie je schválené vládou. 

5) Žiadatelia o azyl - osoby, ktoré žiadajú o utečenecký status.  
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6) Utečenci - sú definovaní podľa Konvencie OSN z roku 1951. Ide o osoby, ktoré boli 

prenasledované z dôvodov rasových, náboženských, národnostných alebo rozdielneho 

politického zmýšľania. Nachádzajú sa mimo svojej krajiny a nemôžu alebo majú strach sa 

vrátiť späť (Politiky EU, 2013; Fonteneau, 1992, s. 74). 

Toto členenie má veľkú výhodu a to v tom, že je možné zaradiť akéhokoľvek 

imigranta v danej krajine do presne stanovených skupín. Veľkou nevýhodou však je, že 

jednotlivé skupiny sú na sebe vnútorne závislé. Ak štát zavedie prísnejšiu imigračnú 

politiku a obmedzí tým 1. a 2. skupinu, možno očakávať nárast v skupinách 4, 5 a 6. Z 

hľadiska nazerania na presnosť typológie migrácie je potrebné si uvedomiť, že dáta sú 

časovo neaktuálne atď., Preto akúkoľvek typológiu môžeme brať len orientačne a musíme 

ju citlivo interpretovať. Petersen (in Drbohlav a Uherek, 2007), napríklad sformuloval 

ďalšiu všeobecnú typológiu migrácie, v ktorej zdôraznil premenlivosť migrácie v čase a v 

závislosti na technologickej vyspelosti migrujúcich skupín. Peterson sa domnieva, že 

migrácia vzniká predovšetkým z ekologických, ekonomických a sociálnopolitických 

dôvodov a člení ju na: 

1. primitívne - sťahovanie jednoduchých spoločností z ekologických príčin, 

2. vynútenú - z dôvodu hrozby násilím, 

3. násilnú - nedovolené premiestňovanie osôb, ktoré sa migrácii nemôžu vzoprieť, 

4. dobrovoľnú, 

5. masovú. 

 

Toto triedenie prepracovalo i združenie IOM (2013)  a migráciu rozdelilo do dvoch 

veľkých skupín: 

1. migrácia dobrovoľná 

a. pracovná, 

b. reťazová - za účelom zlúčenia rodiny, 

c. neimigračná - dočasná napr. študijné pobyty, 

d. inovačná - za účelom zlepšenia životných podmienok, hmotného zabezpečenia 

jednotlivcov a rodín atď., 

 

2. migrácia nútená 

a. spôsobená medziľudskými vzťahmi, 

- porušovanie ľudských práv, 
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- dôsledok občianskej vojny, 

b. spôsobená environmentálnymi katastrofami - napr. hladomor, záplavy, vyčerpanie 

zdrojov. 

I keď nemáme v úmysle sa venovať ekonomickým pojmom, pokladáme za nutné 

spomenúť i členenie migrácie z tohto hľadiska, nakoľko badáme úzky súvis s danou 

problematikou prejavujúcou sa v praxi. Ekonomické poňatie migrácie pristupuje k migrácii 

ako k medzinárodnému pohybu pracovných síl (čiže ako k mobilite jedného z výrobných 

faktorov), ktorým sa rozumie "relatívne dobrovoľný, prevažne ekonomicky motivovaný 

pohyb osôb cez hranice štátu za účelom relatívne dlhodobého alebo trvalého pobytu" 

(Cihelková, 1996, s. 73). Pohyb pracovnej sily sa na rozdiel od pohybu kapitálu vyznačuje 

väčšou imobilitou, ktorá ale ešte nevyhnutne neznamená, že ekonomické vplyvy sú menšie 

než u kapitálu. Táto relatívna imobilita je spôsobená jednak vysokým rizikom spôsobeným 

neznalosťou prostredia napr. jazyka a jednak prekážkami v rovinách: 

- psychosociálnej (sociálne zväzky v materskej krajine);  

- inštitucionálnej (udelenie vstupného víza, povolenie na pobyt alebo pracovné povolenie, 

ale aj uznanie kvalifikácie);  

- ekonomickej (náklady na dopravu). 

V tejto súvislosti sa často vyskytuje termín pracovní migranti (labor migrants), ktorý je 

zvyčajne používaný pre migrantov z pracovných dôvodov. Keďže ide o veľmi rozmanitú 

skupinu osôb, tak ekonómovia sem zaraďujú:  

- zmluvných pracovných migrantov najímaných v skupinách pre určité projekty;  

- individuálnych zmluvných pracovníkov na často presne neurčenú dobu;  

- vysoko odborných profesionálov, manažérov alebo technikov, ktorí sú dočasne 

preložení alebo krátkodobo pridelení do inej krajiny nadnárodnou spoločnosťou;  

- sezónnych pracovníkov;  

- au pair; domácich sluhov; barové slečny; podnikateľov" (Salt, 1992, s. 178).  

Ako vyplýva z histórie migrácie, ktorej sa v nasledujúcej kapitole budeme zaoberať, každý 

migrant je v podstate budúci pracovník. Takmer každý, kto sa rozhoduje migrovať, berie 

ohľad na svoje budúce zamestnanie v hostiteľskej krajine. S pracovnou migráciou, ale aj s 

nelegálnou migráciou, je potom spätý jeden z najdôležitých ekonomických prejavov, a to 

remitance (remittances) zárobkov emigranta, tzn. že emigrant posiela časť svojich 

zárobkov resp. úspor späť do vlasti. Remitance môže emigračným krajinám slúžiť ako 

dôležitý zdroj devíz, ktorý sa prejavuje platobnou bilanciou (Rusell, 1992, s. 91). 
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2 MIGRAČNÁ POLITIKA EURÓPSKEJ ÚNIE 

 

V podmienkach Európskej únie predstavuje problematika migrácie a azylu 

dynamickú agendu s narastajúcou mierou harmonizácie. Európska únia cieľavedome 

pracuje na vybudovaní spoločnej politiky v oblasti (i)migrácie a azylu od roku 1999, keď 

právomoc v tejto oblasti bola jednoznačne uznaná Zmluvou o založení Európskeho 

spoločenstva. Európska únia prijala v ostatných rokoch niekoľko nových strategických 

dokumentov, ktoré určujú jej politiku v tejto oblasti, a ktoré je nevyhnutné brať na zreteľ 

pri formulovaní národnej migračnej politiky a byť aktívnym v procese ich implementácie, 

nakoľko predstavujú politické a sčasti aj právne záväzky. Ide najmä o Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, Európsky pakt o prisťahovalectve a azyle, Štokholmský program a 

Globálny prístup k migrácii. Existencia migrácie musí byť akcentovaná všetkými 

politickými subjektmi a musí sa stať aj integrálnou súčasťou činnosti jednotlivých 

rezortov. Z uvedeného dôvodu si EU stanovila, že je potrebné migračnú politiku, ako 

nástroj regulujúci migráciu, rozpracovať do akčných plánov, ktoré budú prijímať všetky 

zainteresované subjekty v oblasti svojej pôsobnosti a priebežne ich budú podľa vývoja 

migračnej situácie aktualizovať v koordinácii s riadiacim výborom a jeho odbornými 

pracovnými skupinami, ako aj v úzkej spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre 

vedomostnú ekonomiku. Medzinárodná migrácia v rámci Európskej únie - ako v najvyššej 

existujúcej fáze integrácie v súčasnosti - predstavuje jednu zo štyroch slobôd - okrem 

voľného pohybu tovaru, služieb, kapitálu je to i voľný pohyb pracovných síl, ktorá je 

determinovaná niekoľkými faktormi. Patrí k nim demografický vývoj v členských štátoch 

únie, ochrana trhu práce najmä v bohatších štátoch únie a snaha chudobnejších štátov únie 

o otvorenie trhu práce pre ich občanov vo všetkých členských štátoch. 

Pokiaľ ide o záležitosti azylu a presídľovania, EÚ zohráva dôležitú úlohu v rámci únie i 

mimo nej. Právo a postupy EÚ majú významný vplyv na tvorbu mechanizmov na ochranu 

utečencov v mnohých iných krajinách. Inštitúcie EÚ ako Európska rada, Európska komisia, 

Európsky parlament a Európsky súdny dvor majú legislatívnu, výkonnú a súdnu moc v 

oblastiach, ktoré priamo súvisia s mandátom UNHCR. Napriek dosiahnutému pokroku v 

harmonizácii národných azylových systémov však ani v roku 2013 nemožno hovoriť o jeho 

dosiahnutí a uplatňovaní jednotných štandardov v celej EÚ. Stále existujú podstatné rozdiely v 

ochote členských krajín udeľovať žiadateľom formu ochrany, ktoré do veľkej miery plynú z 

toho, že táto otázka je politicky veľmi citlivá a spojená s národnou suverenitou krajiny. 
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2.1 Migračná politika Slovenskej republiky 

 

 Pobytom cudzích štátnych príslušníkov na Slovensku sa zaoberá Úrad hraničnej a 

cudzineckej polície (ÚHCP), ktorý patrí pod Ministerstvo vnútra (MV) a zabezpečuje 

predovšetkým kontrolu hraníc a udeľovanie pobytom cudzincom. Kľúčovými inštitúciami 

sú najmä Ministerstvo vnútra (MV) a Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny 

(MPSVR). Migrácia je však prierezová téma, a preto pri riešení politických úloh s ňou 

spojených sú relevantné aj ďalšie ministerstvá (Ministerstvo zahraničných vecí, 

Ministerstvo školstva, vedy a športu, Ministerstvo zdravotníctva a Ministerstvo 

hospodárstva). Zároveň platí, že najmä v oblasti integrácie cudzincov je nezastupiteľná 

úloha regionálnej a miestnej samosprávy. Zapojenie samospráv sa do riešenia problémov 

migrantov v poslednom období stalo záujmom tak výskumným ako aj praktickým. 

Kľúčovou inštitúciou na poli migrácie je Migračný úrad (MÚ) spadajúci pod Ministerstvo 

vnútra, ktorý má v kompetencii najmä vybavovanie žiadostí o azyl. Zároveň však 

Migračný úrad zohráva kľúčovú úlohu pri príprave strategických dokumentov v oblasti 

migrácie. Úrad hraničnej a cudzineckej polície (ÚHCP), spravuje agendu ochrany 

národných hraníc, zaisťovania cudzincov a žiadateľov o azyl, ale aj agendu udeľovania 

pobytov a vyhosťovania. V rámci ÚHCP funguje aj Národná jednotka boja proti nelegálnej 

migrácii. Ďalšou dôležitou inštitúciou je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré 

má hlavnú kompetenciu v oblasti udeľovania pracovných povolení. Ten rozhodujúcim 

spôsobom ovplyvňuje i výkon migračnej politiky štátu pretože ak Ministerstvo práce udelí 

cudzincovi pracovné povolenie, zamestnanci cudzineckej polície spravidla takémuto 

cudzincovi udelia povolenie na pobyt. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny má 

ďalej hlavnú kompetenciu v organizácii integračnej politiky štátu vo vzťahu k cudzincom 

(orientovaná najmä vo vzťahu k cudzincom z tretích krajín). Jedná sa najmä o sieťovanie 

aktérov integrácie, osvetu a pod. Reálne služby, projekty či aktivity v oblasti integrácie 

vykonávajú najmä mimovládne organizácie. Z hľadiska inštitucionálneho zabezpečenia 

migrácie na Slovensku treba spomenúť ešte Riadiaci výbor pre migráciu a integráciu 

cudzincov, ktorý možno charakterizovať ako „koordinačný, medziinštitucionálny, odborný 

a iniciatívny orgán zriadený podpredsedom vlády a ministrom vnútra, ministrom práce, 

sociálnych vecí a rodiny a ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorého 

predsedom je riaditeľ Migračného úradu. Riadiaci výbor prerokováva koncepčné 

dokumenty ako aj ich aplikáciu v praxi a zároveň monitoruje napĺňanie ustanovení z nich 
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vyplývajúcich, prípadne plní ďalšie úlohy podľa potreby. Migračná politika a migračná 

prax na Slovensku je tvorená i ďalšími aktérmi, mimo štátneho sektora. Sú to najmä 

medzinárodné organizácie, ako Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (ďalej len 

UNHCR), Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), ktorá svoju činnosť vykonáva 

na základe zmluvy so štátom. Ďalej sú to rôzne organizácie tretieho sektora, ktoré pôsobia 

v rozličných oblastiach, poskytujú predovšetkým priame služby ako poradenstvo, sociálna 

asistencia imigrantom, osobitne napríklad utečencom a žiadateľom o azyl. Angažujú sa tiež 

v projektoch zameraných na scitlivovanie verejnosti voči imigrantom, azylantom a 

cudzincom vo všeobecnosti, a čiastočne sa podieľajú aj na formovaní migračnej politiky – 

prostredníctvom pripomienkovania zákonov a strategických dokumentov, či už na 

okrúhlych stoloch a stretnutiach iniciovaných zástupcami štátnej správy alebo z vlastnej 

iniciatívy. Zároveň treba konštatovať, že pôsobenie organizácií tretieho sektora na poli 

migrácie na Slovensku je veľmi premenlivé. Organizácie vznikajú, zanikajú, menia oblasti 

svojej činnosti, resp. začínajú alebo prestávajú sa venovať aj migrácii, ktorej sa venujú 

často popri inom zameraní. Túto premenlivosť ovplyvňujú do značnej miery spôsoby 

financovania mimovládnych organizácií. Pokiaľ má organizácia stabilného donora, ktorý 

pravidelne financuje činnosť tejto organizácie alebo pravidelne financuje časť jej aktivít – 

potom tieto aktivity vykazujú prirodzene väčšiu stabilitu. Pred vstupom Slovenska do EÚ 

bola časť týchto služieb (najmä pomoc utečencom) hradená cez projekty UNHCR, po 

vstupe do EÚ najmä cez fondy EÚ z programu Solidarita a riadenie migračných tokov. 

Nutnosť profesionalizácie MVO vzhľadom na pomerne zložitý mechanizmus 

implementácie projektov z európskych fondov je závislá od narastajúcej byrokratizácie, 

rutinizácie činnosti a konkurencie v boji o financie a pod. 

 

2.3 Štatistický prehľad migrácie vo svete a na Slovensku  

 

Veľkým rozdielom medzi situáciou po vojne a teraz je fakt, že ľudia sú vysídľovaní 

opakovane, a to najmä kvôli viacerým dlhotrvajúcim vnútorným konfliktom v domovskej 

krajine. Súvisí to však aj s prírodnými katastrofami, ako aj ekonomickou situáciou na ktorú 

netreba zabúdať. Len v posledných piatich rokoch vypuklo alebo sa obnovilo 15 

konfliktov. Podľa OSN, za krajinu s najmasovejšou populáciou vnútorných vysídlencov 

možno označiť Čínu. Až 253 miliónov ľudí neustále cestuje po krajine v snahe nájsť lepšiu 

prácu, no často sú aj zo svojich vidieckych pozemkov vytlačení. Len na ceste 
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Stredozemným morom už zomrelo okolo 8880 utečencov, no odborníci varujú, že na každé 

nájdené mŕtve telo pripadajú zrejme až dve také, ktoré sa nikdy nenájdu. Príloha A. 

ilustruje historický prehľad najväčších migračných vĺn; (Najväčšie migračné vlny histórie, 

2015). OSN v spolupráci s UNICEF minulý rok odhalila, že viac ako polovica utečencov 

po celom svete, sú deti. Podľa Eurostatu ide o 60-tisíc detí, ktoré v rokoch 2011 až 2014 

prišli bez sprievodu dospelej osoby. V roku 2013 sa podľa správy OECD stali migrantmi 

ďalšie štyri milióny ľudí. Migranti tak tvoria zhruba 10% populácie krajín OECD; (OECD, 

2014). Podľa správy Medzinárodnej organizácie pre migráciu (ďalej IOM), ktorá sa 

odvoláva na výskum „Gallup World Poll“, asi 40% migrantov sa pohybuje z „juhu na 

sever“, teda z menej ekonomicky rozvinutých krajín do tých rozvinutých, asi jedna tretina 

migrantov podstupuje migráciu „juh-juh“ a asi pätina migrantov (22%) migruje zo „severu 

na sever“. Len malé, i keď rastúce percento (5%) migruje zo „severu na juh“; (IOM, 2013, 

s. 25). V roku 2013 stúpol zároveň o 20% počet žiadateľov o azyl, čo súvisí predovšetkým 

so situáciou v Sýrii. Krajinou, ktorá na počet obyvateľov prijala najviac utečencov, je 

Švédsko; (OECD, 2014, s. 15). V Európskej únii žije podľa údajov Eurostatu asi 20 

miliónov migrantov s pôvodom v tzv. tretích krajinách, čo je cca 4% celkovej populácie 

EÚ; (EÚ, 2014, s. 3). Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR 

pravidelne uvádza štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie v Slovenskej 

republike. Za rok 2013 a 2014 vyplýva, že Slovensko nepatrí k tradičným cieľovým 

krajinám migrantov. Je kultúrne homogénnou krajinou, ktorej sa nedotkol dramatický 

nárast migrácie v priebehu 20. storočia. Cudzinci v SR tvoria 1,4% populácie a ich počet 

kontinuálne rastie: v roku 2014 ich u nás žilo o 5 066 viac ako v roku predtým, čo 

predstavuje nárast o 7,1 %. Popri migrácii zo sociálnych dôvodov, akými sú napríklad 

zlúčenie rodiny či manželstvo migranta so slovenským občanom, je dnes najvýraznejším 

komponentom legálnej migrácie práve migrácia za prácou. Počet cudzincov s povolením 

na pobyt na Slovensku v roku 2014 podľa ÚHCP P PZ (2014),  bol zaznamenaný na 76 715 

osôb. Od vstupu SR do EÚ v roku 2004 viac ako trojnásobne narástol počet cudzincov 

legálne žijúcich v SR (z 22 108 migrantov v roku 2004 na 76 715 v roku 2014). Eurostat 

(2013) ku koncu roka 2013 štatisticky udáva, že Slovensko má spomedzi krajín Európskej 

únie šiesty najnižší podiel cudzincov 39 %: Podiel občanov Českej republiky, Maďarska, 

Poľska a Ukrajiny v SR na počte cudzincov (ÚHCP P PZ, 2014). Najpočetnejšiu kategóriu 

cudzincov podľa Eurostatu (2013) u nás predstavujú občania susedných krajín, ktorých k 

Slovensku často viažu hlbšie pracovné, rodinné a iné sociálne väzby. Až 39% podiel sú 
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občania z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Ďalšou významnou skupinou 

migrantov sú občania juho a východoeurópskych krajín (Rumunsko, Bulharsko, Rusko, 

Srbsko), ktorí tvoria 20 % všetkých cudzincov na Slovensku. Migranti z ázijských krajín 

(Vietnam, Čína, Kórejská republika a Thajsko), ktorí v minulosti boli dynamicky sa 

rozvíjajúcou skupinou cudzincov na Slovensku, tvoria spolu menej ako 8 % všetkých 

cudzincov na Slovensku, ich počet mierne presiahol 6 000. Najviac cudzincov na 

Slovensku pochádza z Českej republiky, je ich 12,6 % z celkového počtu cudzincov v SR; 

(ÚHCP P PZ, 2014). Z krajín EÚ okrem občanov Maďarska (9,6 %) a Poľska (6,8 %) majú 

početné zastúpenie aj občania Nemecka (5,5 %) a Rakúska (2,9 %). Významnejší nárast 

počtu migrantov nastal v prípade migrantov z Rumunska (8 %), ktorí do EÚ prichádzali 

ako pracovní migranti. Občania tretích krajín tvoria viac ako tretinu z celkového počtu 

cudzincov na Slovensku, čo predstavuje cca 0,5 % populácie.  Počet pracujúcich cudzincov 

u nás vzrástol viac ako šesťnásobne – z 3 351 osôb v roku 2004 na 20 113 v roku 2014, z 

čoho bolo 4 641 štátnych príslušníkov z krajín mimo EÚ. Pre hospodársku krízu došlo k 

zníženiu prílevu cudzincov za prácou – v roku 2011 bolo u nás zamestnaných 22 185 

cudzincov zo 130 štátov sveta (ÚPSVaR, 2011). Medzi pracujúcimi migrantmi výrazne 

prevyšujú muži, ktorí tvoria takmer 76 % všetkých zamestnaných cudzincov (ÚPSVaR, 

2014). V roku 2004 požiadalo o udelenie azylu v SR 11 395 ľudí; za posledné roky sa 

počet žiadostí o azyl ustálil na niekoľko stoviek ročne; (Štatistiky migračného úradu, 

online). V  roku 2014 Slovenská republika udelila azyl 14 osobám, najčastejšie oň žiadali 

občania Afganistanu, Sýrie, Vietnamu, Ukrajiny a Somálska. Z celkového počtu 57 991 

žiadostí od roku 1993 bol udelený azyl 645 osobám a 631 osobám bola udelená doplnková 

ochrana ako ďalšia forma medzinárodnej ochrany; (Migračný úrad MV SR, 2015). V roku 

2011 prijala Migračnú politiku i Slovenská republika s výhľadom do roku 2020 a Akčný 

plán migračnej politiky na roky 2012 - 2013, no napriek tomu je ale celkovo v oblasti 

migrácie a najmä integrácii cudzincov venovaná pomerne malá pozornosť. Potrebné je 

poznamenať v hľadaní prospechu z tejto situácie, že  medzi utečencami je mnoho 

inteligentných, vzdelaných, šikovných a pracovitých ľudí. Keďže na naše územie podľa 

štatistík prichádzajú väčšinou v produktívnom veku, predstavujú pracovnú silu, do ktorej 

naša spoločnosť doposiaľ nemusela investovať žiadne peniaze v pred-produktívnom veku, 

ako tomu je u ostatných ľudí narodených na Slovensku, o ktorých sa štát stará od 

narodenia až po ukončenie štúdia. Takže z toho vyplýva, že utečenci, ktorí ostanú v našej 

krajine a nájdu si tu zamestnanie, našej ekonomike prospievajú. V porovnaní s ekonomicky 
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najsilnejšou krajinou sveta USA, neustále prijíma na svoje územie najviac utečencov a 

prisťahovalcov. Potomkami imigrantov v USA sú napr. Rockefeller, Ford, Bill Gates, teda 

najbohatší ľudia Ameriky, ktorí významne prispeli k jej ekonomickému rastu. V Nemecku 

nachádzajú utečenci a prisťahovalci uplatnenie vo všetkých oblastiach – mnohí sú medzi 

odbornými pracovníkmi, počítačovými expertmi, a ľudia s nižším vzdelaním zase 

predstavujú lacnú pracovnú silu, ktorá vykonáva profesie, o ktoré medzi obyvateľmi 

Nemecka nie je záujem. Teraz je situácia už iná a nielen ja, ale aj utečenec sa pozastaví 

nad otázkou, či naozaj má každý miesto, prácu a využitie... Migranti či utečenci k nám 

neprišli preto, aby žili z našich daní. Tí, ktorí si vybrali Slovensko za cieľovú krajinu, by u 

nás chceli pracovať a platiť dane rovnako, ako my. Pre úspešnú integráciu a produktívne 

zaradenie utečencov do našej spoločnosti má rozhodujúci význam ich akceptácia 

príslušníkmi majoritnej spoločnosti a miestnym spoločenstvom, komunitou, v ktorej sa 

snažia budovať svoj nový život. Problémom teda nie sú samotní utečenci, ale nepriateľské 

postoje, intolerancia a rasizmus, ktoré spôsobujú ich izoláciu a znemožňujú im stať sa 

plnohodnotnými členmi našej spoločnosti. Rastúci príliv migrantov v súčasnej dobe 

pociťuje aj Slovenská republika, ktorá skôr zaujala obranný a negatívny postoj, ktorý sa 

odlišuje od ideológie Európskej únie. I keď dochádza k nárastu počtu ľudí s povoleným 

pobytom najmä z krízových častiach sveta, zároveň rastie počet pokusov o nelegálny vstup 

cudzincov na územie Slovenskej republiky formou nedovoleného prekročenia štátnej 

hranice.  
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3 AZYLOVÝ PROCES NA SLOVENSKU 

V štvrtej kapitole sa snažíme priblížiť priebeh konania o azyle. Sústredíme sa aj na 

základné atribúty a etapy procesu posudzovania a rozhodovania o žiadostiach o azyl, ktoré 

podali cudzinci na území SR. Bližšie budeme opisovať konanie slovenských štátnych 

orgánov o žiadostiach o azyl, priebeh a základné atribúty, úskalia, výzvy (či už na strane 

cudzincov, ktorí SR žiadajú o medzinárodnú ochranu, alebo na strane štátnych orgánov, 

ktorých povinnosťou je rozhodnúť o žiadostiach o azyl správne, efektívne, spravodlivo, 

rešpektujúc záväzky SR voči medzinárodnému a európskemu právu. 

3.1 Proces a fázy konania o azyle 

Zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení 

neskorších predpisov; zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj mnohé ďalšie smernice: Smernica 

Rady 2004/83/ES o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych 

príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátnej príslušnosti ako utečencov, alebo osôb, 

ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany (Kvalifikačná 

smernica), Smernica Rady 2005/85/ES o minimálnych štandardoch pre konanie v 

členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (Procedurálna smernica), 

Smernica Rady 2003/9/ES ktorou sa ustanovujú minimálne štandardy pre prijímanie 

žiadateľov o azyl, zákon č. 61/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, vo svojich stanovách sa zmieňujú o konaní o azyle, ktoré je možno 

rozdeliť na 3 základné fázy. Cudzinci, ktorí hľadajú azyl, často prichádzajú na územie SR 

rovnakými cestami a spolu s inými cudzincami, ktorých cieľom žiadať o medzinárodnú 

ochranu nie je. Preto úlohou štátnych orgánov je dôsledne identifikovať tých cudzincov, 

ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, keďže ide o osoby, ktorých ľudské práva boli v 

krajine ich pôvodu vážnym spôsobom porušené práve zo strany samotného (domovského) 

štátu a jeho orgánov (Politiky EU, 2013). 

1. Prvá fáza sa odohráva v čase medzi podaním žiadosti o azyl a uskutočnením 

pohovoru so žiadateľom; Dôležitým aspektom prvej fázy konania o azyle je 

zabezpečenie dôstojných materiálnych podmienok pre žiadateľov o azyl 

(ubytovanie, strava, vreckové, lekárska starostlivosť atď.), efektívne informovanie 
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žiadateľov o ich právach a povinnostiach počas priebehu konania o azyle ako i o 

tom, ako bude samotné konanie prebiehať, a prístup žiadateľov o azyl k sociálnej, 

psychologickej a v neposlednom rade k právnej pomoci a kvalita týchto služieb.  

Podľa správ záchytných táborov, ktoré sídlia na území Slovenska v mestách: 

Čierna nad Tisou, Maťovské Vojkovce, Veľké Slemence, vo Vyšnom Nemeckom 

a Ubľi, cudzinci často žiadajú o azyl priamo pri vstupe na územie SR a to na 

policajných útvaroch v miestach hraničných priechodov. Záchytný tábor 

Ministerstva vnútra SR v Humennom uviedol, že utečenci už hneď po vstupe na 

územie SR, žiadajú o azyl na policajnom útvare zriadenom priamo v azylovom 

zariadení. Slovenská, rovnako ako aj európska azylová legislatíva, určuje štátnym 

orgánom dôležitú povinnosť považovať za žiadosť o azyl akékoľvek vyhlásenie 

cudzinca o jeho úmysle žiadať o azyl. Navyše, štátne orgány, pri ktorých je 

pravdepodobné, že ich oslovia cudzinci so žiadosťami o azyl, musia byť schopné 

cudzincom poradiť, ako a kde o azyl žiadať. Na tomto mieste je potrebné 

poznamenať, že cudzinec má od momentu prvého styku so štátnymi orgánmi SR 

právo používať jazyk, v ktorom sa môže dorozumieť. 

Žiadosť o azyl sa formalizuje cestou jej písomného zaznamenania na úradnom 

tlačive, ktoré následne policajný útvar zasiela Migračnému úradu Ministerstva 

vnútra SR (ďalej len MÚ MV SR). Po podaní žiadosti o azyl policajný útvar 

odníme žiadateľovi o azyl staršiemu ako 14 rokov daktyloskopické odtlačky, ktoré 

sa zaznamenajú v systéme EURODAC (Eurodac, 2014). 

Pokiaľ má žiadateľ o azyl doklady preukazujúce jeho identitu, tieto mu policajný 

útvar zadrží a žiadateľ o azyl je povinný sa do 24 hodín dostaviť do záchytného 

tábora. (Záchytný tábor Ministerstva vnútra SR v Humennom). Za účelom prepravy 

do záchytného tábora policajný útvar vydá žiadateľovi o azyl doklad na prepravu 

do záchytného tábora, ktorý je platný 24 hodín a určuje žiadateľovi o azyl dopravný 

prostriedok a trasu prepravy do záchytného tábora (Hrnčárová a kol., 2014). 

Povinnosť štátneho orgánu (MÚ MV SR) je informovať žiadateľov o azyl o ich 

právach a povinnostiach počas konania o azyle a možných dôsledkoch nesplnenia si týchto 

povinností či nespolupracovania so štátnymi orgánmi. Žiadatelia o azyl musia byť o 

takýchto vyššie uvedených právach a povinnostiach informovaní ešte pred uskutočnením 

prvého pohovoru s úradníkom štátneho orgánu, ktorý je poverený žiadosť o azyl posúdiť a 

navrhnúť, ako bude o žiadosti rozhodnuté. Avšak bez ohľadu na to, kedy štátny orgán 
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uskutoční prvý pohovor so žiadateľom o azyl, je štátny orgán povinný žiadateľa 

informovať o právach a povinnostiach najneskôr do 15 dní od začiatku konania o azyle. 

Teda i v prípadoch, kedy sa napríklad štátnemu orgánu z praktických dôvodov 

(nedostupnosť vhodného tlmočníka, zlý zdravotný stav žiadateľa o azyl a podobne) 

nepodarí realizovať prvý pohovor so žiadateľom o azyl do 15 dní od začiatku konania. 

Vtedy musí byť žiadateľ o svojich právach a povinnostiach efektívne informovaný. 

Informácie o právach a povinnostiach počas konania o azyle sú žiadateľom o azyl 

poskytované v písomnej podobe a v jazyku, o ktorom štátny orgán predpokladá, že mu 

žiadateľ o azyl rozumie. Kedykoľvek v priebehu konania o azyle si musí štátny orgán 

overiť, či je žiadateľ o azyl efektívne informovaný o svojom postavení a možných 

následkoch svojho konania či nekonania. Žiadatelia o azyl sú povinní dostaviť sa do 

záchytného tábora do 24 hodín od podania svojej žiadosti o azyl. V záchytnom tábore je 

žiadateľ o azyl povinný zdržiavať sa do doby, kedy budú štátnemu orgánu oznámené 

výsledky vstupnej zdravotnej prehliadky, ktorá je uskutočňovaná bezprostredne po 

príchode žiadateľa o azyl do záchytného tábora. Po oznámení výsledkov zdravotnej 

prehliadky bude žiadateľ o azyl, pokiaľ nemá inú možnosť, umiestnený do pobytového 

tábora pre žiadateľov o azyl. MV SR spravuje dva pobytové tábory pre žiadateľov o azyl – 

v Rohovciach a v Opatovskej Novej Vsi. Počas pobytu žiadateľa v záchytnom či 

pobytovom tábore sa mu poskytuje ubytovanie, strava, základné hygienické potreby, 

neodkladná zdravotná starostlivosť a vreckové. Žiadatelia o azyl môžu taktiež navštevovať 

kurz slovenského jazyka (Politiky EU, 2013). 

 
2. Druhá fáza je realizácia samotného pohovoru (či pohovorov) so žiadateľom o azyl; 

Pri realizácii pohovorov so žiadateľmi o azyl je potrebné sústrediť sa predovšetkým 

na kvalifikáciu a zručnosti štátnych úradníkov, ktorí uskutočňujú pohovory so 

žiadateľmi o azyl, či na kvalitu tlmočenia a právneho zastúpenia na pohovoroch so 

žiadateľmi o azyl. 

Ústna výpoveď žiadateľa o azyl o jeho príbehu , teda o dôvodoch, prečo sa rozhodol 

opustiť svoju krajinu pôvodu a o dôvodoch, prečo sa rozhodol požiadať o medzinárodnú 

ochranu, je často jediným a najdôležitejším dôkazom, ktorý dokáže žiadateľ o azyl 

štátnemu orgánu poskytnúť. V podmienkach SR sa uskutočňujú so žiadateľmi o azyl 

pohovory vstupné a tzv. pohovory opakované. Na vstupnom pohovore poskytne žiadateľ o 
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azyl štátnemu orgánu okruh informácií podľa požiadaviek úradného tlačiva. Na úradné 

tlačivo – do dotazníka žiadateľa o azyl sa takto zaznamenávajú predovšetkým osobné 

údaje žiadateľa o azyl (meno a priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, národnosť, 

etnický pôvod, náboženské vyznanie, vzdelanie, zamestnanie atď.) a jeho rodinných 

príslušníkov a dôvody, pre ktoré žiada o medzinárodnú ochranu na území SR. Opakovaný 

pohovor štátny orgán realizuje, pokiaľ zistí potrebu bližšieho objasnenia skutkového stavu 

žiadosti o azyl, vysporiadania sa s nezrovnalosťami vo výpovedi žiadateľa o azyl, či 

nutnosť konfrontovať žiadateľa s dôkazmi, ktoré za účelom posúdenia žiadosti získal 

štátny orgán vlastnou činnosťou. V prípade, že je štátny orgán toho názoru, že o žiadosti o 

azyl môže rozhodnúť iba na základe informácií, ktoré od žiadateľa o azyl získal na 

vstupnom pohovore, nemusí ďalší pohovor so žiadateľom uskutočniť, a môže teda 

pristúpiť priamo k vydaniu rozhodnutia o žiadosti o azyl. Pohovory so žiadateľmi o azyl sa 

uskutočňujú v jazyku, v ktorom sa žiadateľ o azyl môže so správnym orgánom efektívne 

dorozumieť. Za týmto účelom štátny orgán poskytuje žiadateľom o azyl služby tlmočníka. 

Štátny orgán by však mal klásť dôraz na výber takého tlmočníka, ktorý je, vzhľadom na 

svoju odbornosť a zručnosti, schopný zabezpečiť primeranú komunikáciu medzi 

žiadateľom o azyl a štátnym orgánom. Ďalším krokom pre zabezpečenie uskutočnenia 

pohovoru spôsobom umožňujúcim vyčerpávajúcu výpoveď na strane žiadateľa o azyl je 

povinnosť štátneho orgánu poveriť vedením pohovoru takého svojho zamestnanca, ktorý je 

spôsobilý zohľadniť osobné pomery žiadateľa o azyl. Slovenská a európska azylová 

legislatíva preto vyzýva, aby pohovory so žiadateľmi o azyl realizovali zamestnanci s 

primeranými vedomosťami a skúsenosťami v oblasti posudzovania a rozhodovania o 

žiadostiach o azyl, ako aj so špecifickými znalosťami potrebnými pre kvalitné, efektívne a 

správne riešenie žiadostí o azyl, podaných špecifickými a obzvlášť zraniteľnými skupinami 

žiadateľov o azyl, ako napríklad deťmi, ktoré sa na území SR nachádzajú bez sprievodu, 

ženami, starými, chorými či negramotnými žiadateľmi o azyl. V prípade detí je štátny 

orgán navyše povinný prihliadať pri uskutočňovaní pohovoru na vek, rozumovú a vôľovú 

vyspelosť dieťaťa (Hrnčárová a kol., 2014). 

 

3. Tretia fáza prebieha samotným posúdením žiadosti na základe všetkých doteraz 

získaných informácií. V tretej fáze konania o udelenie azylu je dôležité zabezpečiť 

správne posúdenie skutkovej podstaty jednotlivej žiadosti o azyl a dôslednú 
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aplikáciu právnych predpisov zastrešujúcich oblasť medzinárodnej ochrany 

utečencov. 

Štátny orgán môže rozhodnúť o žiadosti o azyl viacerými spôsobmi. Najdôležitejšími 

sú rozhodnutia, v ktorých MÚ MV SR rozhodne:  

(1.) o neudelení azylu a neposkytnutí doplnkovej ochrany,  

(2.) neudelení azylu a poskytnutí doplnkovej ochrany, alebo  

(3.) o udelení azylu.  

MÚ MV SR môže ďalej rozhodnúť tak, že žiadosť o azyl považuje za neprípustnú 

alebo zjavne neopodstatnenú. MÚ MV SR môže tiež konanie o azyle zastaviť. MÚ MV SR 

musí o žiadosti o azyl rozhodnúť do 90 dní od začiatku konania o azyle, teda od podania 

samotnej žiadosti o azyl. Túto lehotu si však štátny orgán môže i predĺžiť. Môže tak však 

urobiť iba v tzv. odôvodnených prípadoch, teda vtedy, keď existujú relevantné dôvody (na 

strane samotného štátneho orgánu alebo na strane žiadateľa o azyl), prečo nebolo možné z 

časového hľadiska napríklad ukončiť zisťovanie podkladov pre rozhodnutie.  O žiadosti o 

azyl je možné rozhodnúť až po jej preskúmaní z vecného hľadiska (Politiky EU, 2013). Pre 

štátny orgán to znamená, že musí nájsť kvalifikovanú odpoveď na to, či žiadateľ o azyl:  

(1.) spĺňa/nespĺňa podmienky pre udelenie azylu, a  

(2.) spĺňa/nespĺňa podmienky pre poskytnutie doplnkovej ochrany.  

V podmienkach SR je rozhodnutie o žiadosti o azyl vyhotovené v písomnej podobe 

a v slovenskom jazyku. Rozhodnutie je pri jeho doručení iba ústne pretlmočené žiadateľovi 

o azyl do jazyka, v ktorom sa môže dorozumieť. Je preto dôležité, aby rozhodnutia o 

žiadostiach o azyl boli prehľadné, presné a dávali jasnú a zrozumiteľnú odpoveď na 

žiadosť o azyl. 

V prípade, ak žiadateľ o azyl nie je spokojný s výsledkom konania o azyle, teda 

nesúhlasí s rozhodnutím MÚ MVSR o jeho žiadosti o azyl, má žiadateľ možnosť podať 

proti tomuto rozhodnutiu opravný prostriedok na súd. Opravnými prostriedkami voči 

prvostupňovým rozhodnutiam MÚ MV SR o žiadostiach o azyl sa zaoberajú Krajský súd v 

Bratislave a Krajský súd v Košiciach, ktoré sú povinné o podaných opravných 
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prostriedkoch rozhodnúť do 90 dní. Súd môže rozhodnutie MÚ MV SR buď potvrdiť alebo 

zrušiť a vrátiť na ďalšie konanie pred MÚ MV SR (Hrnčárová a kol., 2014). V tomto 

prípade je MÚ MV SR pri ďalšom riešení žiadosti o azyl viazaný právnym názorom súdu. 

Je preto vhodné, aby krajské súdy vo svojich rozhodnutiach o opravných prostriedkoch o 

rozhodnutiach o žiadostiach o azyl poskytli jasný a zreteľný právny názor. Proti 

rozhodnutiam krajským súdov sa ďalej žiadatelia o azyl môžu ďalej odvolať na Najvyšší 

súd SR, ktorý o odvolaní rozhodne do 60 dní (Berthotyová, 2010; Kolíková - Opett, 2009). 

V prípadoch negatívneho – zamietavého rozhodnutia MÚ MVSR o žiadosti o azyl zaručujú 

ako slovenská, tak i európska azylová legislatíva žiadateľom o azyl bezplatnú právnu 

pomoc alebo právne zastúpenie. V SR je takáto právna pomoc žiadateľom o azyl 

poskytovaná cestou služieb Centra právnej pomoci Ministerstva spravodlivosti SR. 

3.2 Zásady a štandardy azylovej legislatívy 

V rámci každej z týchto fáz konania o azyle Slovenská a európska azylová 

legislatíva určuje niekoľko zásad a štandardov, ktoré je nutné v konaní o azyle rešpektovať 

a aplikovať. Ultimátnym zmyslom konania o azyle je predsa to, aby bola medzinárodná 

ochrana, či už vo forme azylu alebo doplnkovej ochrany, poskytnutá všetkým tým, ktorí ju 

potrebujú a spĺňajú podmienky pre jej poskytnutie. Rozhodnutie štátneho orgánu o žiadosti 

o azyle je aktom, ktorým SR uznáva, že cudzinec, ktorý na jej území požiadal o azyl je 

oprávnený na medzinárodnú ochranu. Osobitnou oblasťou Európskej azylovej legislatívy, 

na rozdiel od slovenského právneho poriadku, je dôraz, ktorý sa kladie na atribúty kvality a 

dôstojnosti podmienok pobytu žiadateľov o azyl na území štátu, ktorý rozhoduje o 

žiadostiach o azyle. Takto zdôrazňuje dôležitosť ochrany rodinného života žiadateľov o 

azyl, zabezpečenia možnosti komunikácie žiadateľov o azyl s právnymi zástupcami či 

mimovládnymi organizáciami, vytvorenia osobitných podmienok pre maloletých 

žiadateľov o azyl , vzdelávania zamestnancov azylových zariadení a podobne. Ide o tzv. 

minimálne štandardy, ktoré majú zabezpečiť dôstojnú životnú úroveň žiadateľov o azyl 

počas trvania ich konania o azyle, teda pobytu na území členského štátu Európskej únie. 

Špecifická a maximálna pozornosť musí byť pritom venovaná deťom – žiadateľom o azyl. 

Európska azylová legislatíva priamo vyzýva na zabezpečenie prístupu detí, ktoré sú 

obeťami akéhokoľvek zneužívania, zanedbávania, vykorisťovania či detí, ktoré trpeli v 

dôsledku ozbrojených konfliktov, k rehabilitačným službám, k psychologickej 

starostlivosti a predovšetkým ku kvalifikovanému poradenstvu (Hrnčárová a kol., 2014). 
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4 PRIESKUM 

4.1 Cieľ prieskumu 

 

Hlavným cieľom bolo zmapovať, aké najčastejšie dôvody viedli migrantov na územie 

Slovenskej republiky v období 2009 – 2014. 

V práci tak využívame popisný výskumný problém. 

 

4.2 Prieskumné otázky 

 

Hlavný cieľ dopĺňajú nasledovné prieskumné otázky: 

 Zistiť, aký bol vývoj migrácie v priebehu rokov 2009 – 2015? 

 Zistiť, aké osoby najviac migrovali? 

 Zistiť, aké najčastejšie dôvody boli skrývané za migráciou? 

 

4.3 Voľba výskumnej metodológie 

V tejto práci sme v prieskume zvolili kvantitatívnu metodológiu – obsahovú analýzu textov 

/spisov/. 

Ide o metódu, ktorou sú získané výskumné dáta spracované takým spôsobom, aby sme 

nezaťažili účastníkov prieskumu. Zároveň ide o časovo náročnú metódu, ktorá si vyžaduje 

internú mikroanalýzu spisov, kvantifikáciu, interpretáciu dát. Gavora (2000) uvádza, že 

„u kvantitatívnej obsahovej analýzy sa obsahové prvky textu kvantifikujú – vyjadrujú sa  

ich frekvencie, poradie alebo stupeň. U kvantitatívnej analýzy je obsah textu, ktorý je sám 

o sebe kvalitatívny (slová, vety, témy), prevedené na kvantitatívnu mieru.“ 

 

4.4 Prieskumný súbor 

Ako prieskumný súbor sme si zvolili výkazy o poskytnutej činnosti z rokov 2009 – 2015 

v Integračnom stredisku vo Zvolene. Jednotlivé spisy obsahovali jednotlivé náležitosti:  

• Príčiny migrácie, 

• informácie o migrantovi / utečencovi, 

• stručnú históriu problémovej situácie, prečo migruje – resp. dôvod, 

• správu o priebehu činnosti s klientom, 
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• rozhodnutie . 

4.5 Fázy prieskumného postupu  

Prieskum prebiehal najskôr štúdiom spisov od rokov 2009 – 2015. Celkový počet 

predložených spisov k nahliadnutiu bol 897. Zber dát sa realizoval od jesene 2015 – do 

februára 2016.  

Prípravná fáza prieskumu 

V prípravnej fáze bol najskôr prevedený predvýskum, ktorého cieľom bolo zostavenie 

analytických kategórií. V predvýskume bol podrobený celý rok 2010, na základe ktorého 

sme začali stanovovať kategórie, ktoré budeme ďalej sledovať. Jednotlivé kategórie, ktoré 

vychádzajú z pieskumných otázok sme zhrnuli do tabuľkového spracovania. 

 

Tab. 1 Rozpis prieskumných kategórií 

Prieskumné kategórie Popis 
Vnútorná 

migrácia/vonkajšia 
migrácia Vnútorne presídlené osoby, utečenectvo. 

vek klientov 15 - 18 r.; 18 - 21 r.; 22 - 45 r.; 45 - vyššie 
pohlavie 

migrantov/utečencov žena; muž 
Dôvody migrácie 
- Zmena práce, 
- Priblíženie sa k práci (štúdium), 
- Zdravotné dôvody, 
- Sobášnosť, 
- Rozvod, 
- Bytové dôvody, 
- Nasledovanie rodinných príslušníkov, 
- Lepšie pracovné príležitosti, 
- Ekonomická prosperita krajiny, 
- Politická sloboda, 
- Prítomnosť príbuzných, priateľov..., 

 
 

Jednotlivé významové jednotky sme následne podrobili početnostiam, u ktorých sme 

zisťovali frekvenciu analytických kategórií. Konkrétne percentuálny počet (relatívny) 

a absolútny počet. Získané početnosti sme vyjadrili v tabuľkovo-grafickom spracovaní. 
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4.6 Interpretácia výsledkov 

 

Získané dáta a rozdelenie do jednotlivých kategórií sme ďalej prerozdelili do troch 

základných etáp, v súlade s prieskumnými otázkami. 

� V prvej etape sme sa venovali samotnému vývoju migrácie počas rokov 2009 - 

2015. 

� V druhej etape sme sa zamerali na samotných migrantov/utečencov z pohľadu 

pohlavia. 

� V tretej etape sme zisťovali dôvody migrácie.  

4.6.1 Prvá etapa: vývoj migrácie 
 

V nasledujúcej tabuľke prinášame vyjadrenie absolútnej a relatívnej početnosti migrácie. 

 

Tab. 2 Migračné ukazovatele v číslach za obdobie 2009 – 2015.  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Počet 

migrujúcich 
osôb 74 50 32 59 101 114 87 

% 60% 40% 40% 74% 74% 85% 81% 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z IS vo Zvolene. 

 

V nasledujúcej tabuľke približujeme počet osôb podľa vekového rozhrania na: mladistvých 

a vek približný mladistvému, dospelý a neskorší vek dospelosti. 

 

Tab. 3 Rozdelenie vekových hraníc a počet migrantov v rokoch 2009 – 2015. 

  

mladiství  
(15 - 18 r.) 

dospelý (vek približný 
mladistvému) 

(18 – 21 r.) 

dospelý v 
strednej 

dospelosti 
(22 – 45 r.) 

neskoršia 
dospelosť 
(nad 45 r.) 

2009 5 5 6 3 

2010 10 8 4 2 

2011 15 11 9 8 

2012 26 21 6 9 

2013 19 20 7 2 

2014 24 16 7 4 

2015 22 19 8 4 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z IS vo Zvolene. 
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Z tabuľky ako vidíme vyplýva, že migranti, ktorí sú vo vekovom rozhraní: mladiství 

a dospelý sú viac zastúpení ako ostatné vekové kategórie: dospelý v strednej dospelosti 

a neskoršia dospelosť čiže vek blízky k starobe. 

 

4.6.2 Druhá etapa: pohlavie migrantov 
  

V druhej etape by sme chceli predstaviť v tabuľkovom spracovaní početnosti klientov na 

strane páchateľa na základe pohlavia, ktorí boli priamo zapojení do mediačného procesu.  

 

Tab. 4 Rozdelenie pohlavia podľa veku a rokov v mediačnom konaní. 

  mladiství  
dospelý (vek približný 

mladistvému) 

dospelý v 
strednej 

dospelosti 
neskoršia 
dospelosť 

  Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

2009 5 0 5 0 1 5 3 0 

2010 9 1 5 3 4 0 2 0 

2011 13 2 11 0 6 3 8 0 

2012 24 2 21 0 4 2 6 3 

2013 15 4 20 0 6 1 2 0 

2014 20 4 10 6 5 2 3 1 

2015 22 0 16 3 5 3 4 0 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z IS vo Zvolene. 

 

Z tabuľky vidíme na základe rozdelenia podľa sledovaných rokov, že muži boli častejšie 

zastúpení a žien bolo zastúpených v migračnom procese v menšej miere. 

 

4.6.3 Tretia etapa: dôvody migrácie 
 

V nasledujúcom grafe poukazujeme na dôvody migrácie, ktoré boli predmetom 

migračného konania v priebehu rokov 2009 – 2015. Uvádzame ich v percentuálnom 

vyjadrení.  

 

  

208



 
 

Tab. 5 Sumár dôvodov pre migráciu osôb v období 2009 – 2015. 

 

Dôvody 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nízka úroveň životných podmienok 5 9 8 23 6 9 16 

Prírodné katastrofy 9 12 19 8 14 17 25 

Znečistené životné prostredie 0 1 6 0 5 0 2 

Nedostatok ekonomických príležitostí 0 5 7 1 0 0 5 

Nedostatok pracovných príležitostí 5 0 9 12 18 10 9 

Strata priateľov   10 8 8 5 5 3 1 

Rodina 0 7 6 10 8 1 6 

Zdravotné dôvody 0 0 0 0 2 1 0 

Rozvody 8 10 6 9 14 6 12 

Sobášnosť 16 1 14 3 2 0 10 

Zmena práce 7 0 5 0 1 0 0 

Štúdium 9 6 0 8 1 0 3 

Nasledovanie rodinných príslušníkov 5 0 1 0 0 2 0 

Vojnové konflikty 18 0 14 5 0 3 19 

Bytové dôvody 9 0 0 1 0 5 7 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z IS vo Zvolene. 

 

4.8 Zhrnutie záverov  

 

Na základe uvedených výsledkov, ktoré podávame v jednotlivých subkapitolách 

v tabuľkovom spracovaní, môžeme konštatovať, že sa nám podarilo naplniť jednotlivé 

prieskumné otázky, ktoré dotvárali hlavný cieľ.  

Avšak, považujeme za potrebné poukázať i na limity a prípadné odporúčania pre prax, 

ktoré sme zaznamenali počas prieskumu a ktoré sme museli rovnako zohľadniť pri 

spracovaní záveru. Týmto nami dosiahnuté výsledky negeneralizujeme. 

 

Na migráciu je potrebné nazerať podľa viacerých aspektov, ktoré ju determinujú: 

 

1. Demografický faktor – ktorý je ovplyvnený predovšetkým: - sociálnou oblasťou, 

lokálnym demografickým rozvojom, trhom práce. 
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2. Verejná správa ako faktor – ktorý je ovplyvnený regionálnou či celoštátnou 

úrovňou. 

 

Problémovou oblasťou v praxi je: meranie migrácie. Migráciu meria síce príslušný 

štatistický úrad, ale neexistuje jedna norma, ktorá by určovala podľa čoho a akých 

informácií bude vnútorná a vonkajšia migrácia zmeraná. Ďalej existuje rozdielnosť 

metodík na meranie. Potom to samozrejme vedie i k skresleniu výsledkov pri vzájomnom 

porovnávaní. Na Slovensku sa pohyb migrujúcich osôb zaznamenáva predovšetkým podľa 

oblastí, ktoré určuje: NUTS 2 a podľa krajov a okresov. 

Medzi ďalšie problémové oblasti v tejto sfére patria aj intervaly, v ktorých je migrácia 

meraná, problematika časovej zrovnateľnosti, pokrytie obyvateľstva a vývojové 

predefinovanie migranta, kvalita dát, jej spracovanie a dostupnosť – čo nás v našom 

prieskume značne ovplyvňovalo, preto sme sa zamerali viac na uvádzanie dôvodov 

migrácie. 
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ZÁVER 

 

Ešte pred pár mesiacmi bola téma o migrácii na Slovensku len minimálna. Diskusie 

boli skôr zamerané na emigráciu slovenských mozgov do zahraničia. Dnes nás denne rôzne 

typy médií informujú o hrozivých číslach strát na životoch či už na súši alebo na mori. To 

je svet v akom žijeme, postavený iba na hrozivých číslach, ktoré napĺňajú tlač a médiá?  

Migrácia je v súčasnej dobe považovaná za aktuálny celosvetový problém, ktorá sa v 

posledných rokoch čoraz viac dotýka aj nášho štátu. Samotný rozsah práv a povinností 

cudzincov a utečencov, ako aj právo vstupu upravuje vnútroštátne právo v súlade so 

základnými medzinárodnými dokumentmi. Prvoradým krokom pri umiestňovaní utečencov 

je vyhľadávanie, resp. zabezpečovanie zamestnania, pričom ministerstvo vnútra úzko 

spolupracuje s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Utečenci sú umiestňovaní do 

okresov s najnižšou mierou nezamestnanosti na základe štatistických prehľadov, ktoré raz 

mesačne ministerstvu vnútra poskytuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Významný podiel pri zabezpečovaní zamestnania má spolupráca s mimovládnymi 

organizáciami. Pri zabezpečovaní zodpovedajúceho sociálneho ubytovania ministerstvo 

vnútra spolupracuje s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa podieľajú na vyhľadávaní 

vhodných ubytovacích kapacít. Sociálni pracovníci ministerstva vnútra, ktorí sú tiež 

zodpovední za realizáciu integračného procesu skúmajú podmienky integrácie utečencov 

vo vybraných obciach z hľadiska ochoty občanov prijímať utečencov. Pri procese práce 

s utečencami netreba zabúdať na to, že utečenci sú ľudia, ktorí hľadajú životné istoty, 

pokojný a plnohodnotný život. V ich záujme nie je poškodzovať hostiteľskú krajinu 

a vytvárať prekážky k vzájomnému spolužitiu s majoritným obyvateľsvo, či aby vytlačili 

z územia miestnych obyvateľov, alebo zničili ich kultúru. Ich motiváciou nie je nenávisť 

ku hostiteľskej krajine, ale snaha nájsť útočisko. Sú to ľudia, ktorí opúšťajú svoju zem 

a svojich blízkych, utekajú pred prenasledovaní, útlakom a násilím, ktoré im znemožňuje 

žiť plnohodnotný život vo vlastnej krajine. Chcú jednoducho nájsť také miesto na Zemi, 

kde by našli podmienky na bezpečný život a uplatnenie svojich schopností. V dobách 

totalitnej vlády Komunistickej strany sme utečencov neprijímali a preto dnes ešte stále nie 

sme zvyknutí na ich prítomnosť. Obyvatelia ČSSR žili v kultúrnej a sociálnej izolácii, 

pričom naša krajina skôr utečencov produkovala. Mali by sme pozrieť späť do minulosti na 

spomínanú dobu, na morálne záväzky a snažiť sa uvedomiť si, že o našich utečencov 

z bývalého Československa sa v minulosti postarali v mnohých krajinách sveta. Slováci 
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utekajúci pred komunistickou totalitou sa nestretávali s podozrievaním, že chcú rozvrátiť 

kultúru západných demokratických krajín, práve naopak, stretávali sa s pochopením 

obyvateľov týchto krajín, ktorí im neraz poskytovali veľkorysú pomoc. Zatiaľ, čo sa 

situácia v našej krajine zmenila, nadobudli sme občianske slobody a práva, vytvorili 

demokratické politické prostredie. Situácia v iných krajinách sveta sa dnes podobá tej našej 

pred pádom totality, v mnohých prípadoch v ešte extrémnejšej a neľudskejšej podobe. Ak 

máme to šťastie, že sa dnes nachádzame v oveľa lepšej životnej situácii, je nepochybne 

správne a v súlade s etikou ľudskosti snažiť sa pomáhať ľuďom, ktorí sa nie vlastnou vinou 

ocitli v podmienkach útlaku, prenasledovania a neslobody. Utečenci sú ľudia, pre ktorých 

je útek z vlastnej krajiny jedinou možnosťou ako si zachrániť život a zaistiť bezpečie 

nielen ako jednotlivci, ale aj celé rodiny. Utečenci, ktorí k nám prichádzajú musia 

prekonať často veľmi nepohodlnú, strastiplnú a vyčerpávajúcu cestu, na ktorej sa často 

dostávajú do ohrozenia vlastného života. Mnohí pritom zaplatia prevádzačom svoje 

celoživotné úspory, bez akejkoľvek záruky. Žiaden človek na svete by nepodstupoval také 

obrovské riziko, ak by ho k tomu nedonútili veľmi ťažké a inými spôsobmi neriešiteľné 

životné podmienky, keďže bezpečnosť sa stala tým, kvôli čomu sú ľudia ochotní vzdať sa 

i svojej slobody. Ak by sme chceli hladať pozitíva z migračnej vlny, museli by sme sa na 

problém pozrieť iným uhlom pohľadu, kde migranti môžu znamenať pre Slovenskú 

republiku riešenie problematiky so starnutím populácie cez nábor mladej pracovnej sily či 

rozvoj multikulturálneho ideálu. Ibaže my sa na riešenie tejto situácie pozeráme skôr 

skepticky, staviame bariery v posilnení ochrany hraníc, sme skôr za návrat utečencov do 

ich domovských krajín, aby o životy prišlo ešte viac ľudí – veď ich vraciame späť do 

vojny! Naša snaha by sa mala skôr uberať prohumánnym smerom s cieľom pomôcť 

ukončiť vojnové konflikty a odstrániť nasledovný fenomén: extrémnu chudobu. Solidaritu 

a snahu poskytnúť pomocnú ruku by mali prejaviť všetci a enormne zvýšenú záťaž 

neponechávať len na zopár krajinách, ktorí sú k problému najbližšie. Strach je znakom 

neúspechu, nevytvárame si iba falošné predstavy z možného ohrozenia? Je pochopiteľné, 

že masová migračná vlna je nebezpečná, lenže ona tu bola i predtým, no pre Slovákov bola 

dlho tabuizovanou témou, pokiaľ sa nezačala dotýkať i nás. Možnej nestabilite, etnickým, 

náboženským či sociálnym konfliktom sa už dlho snažíme predchádzať, alebo sme zostali 

iba na úrovni teoretických úvahach? Prax potrebuje i malý experiment. Na koniec môžeme 

povedať, že hlavný cieľ našej práce sa nám podarilo naplniť.  
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ABSTRAKT 

 

Manželstvo z pohľahu seniorov  

Práca sa zaoberá spôsobom prežívania lásky v seniorskom veku očami seniorov. 

Ide len o sondu do tematiky lásky v seniorskom veku, porozumieť spôsobu prežívania 

lásky a s akými prípadnými problémami sa počas vzťahu stretávajú, keďže na túto tému 

sme našli len pár výskumov a pritom ide o tému tak pestrú a zaujímavú. Cieľom bolo zistiť 

akým spôsobom prežívajú lásku seniori v partnerskom živote a odkryť priebeh intimity 

ľudí v seniorskom veku. Participanti boli cielene vyberaní tak, aby boli v seniorskom veku 

a následne sme aplikovali kvalitatívny výskum pomocou rozhovoru. Výskum bol 

analyzovaný otvoreným kódovaním. Výsledkom výskumu bolo, že väčšina seniorov 

vykazuje potrebu lásky v seniorskom veku viac ako v mladosti, ale iným spôsobom. 

Skúmaná problematika potrebuje väčšiu pozornosť a ďalšie skúmanie, keďže v našom 

výskume sme použili len malú vzorku populácie. 

Kľúčové slová: Láska. Spolužitie. Partnerstvo. Senior. Intimita. Starnutie. Láska 

v seniorskom veku. 
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ABSTRACT 

Marriage from the perspective of seniors      

 Work is about the way the seniors see themselves wihtin living love. It´s sond into 

topic love in senior age, understandig the way of experiencing love and what are the 

possible problems they get into. Since we have only found some reasearches, while this 

topic is so bright and interesting. The aim was to find out the way how do the seniors 

experience love within partner life and reveal course of intimacy in senior age. Participants 

were targeted and selected, so they are in senior age and we subsenquently applyed 

qualitative research by interwiev. Research was analyzed by opened coding. The 

researched issue needs bigger attention and another reseach, because we´ve only used little 

sample of population.          

 Key words: Love. Coexistence. Partnership. Senior. Intimacy. Aging. Love in the 

senior age. 
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ÚVOD 

 Prácu na tému manželstvo z pohľadu seniorov sme si vybrali hlavne z vlastného 

záujmu o danú tému, keďže o podobnej problematike sme našli len veľmi málo výskumov 

a pritom ide o vec, ktorá nás skôr či neskôr každého čaká.     

 Manželstvo je podľa Plaňavu (1998) inštitucionálny vzťah muža a ženy založený 

väčšinou s cieľom žiť spolu, vychovávať deti a napĺňať ďalšie rodinné funkcie. Manželia 

sa v momentálnych kultúrnych podmienkach našej postmodernej doby berú obvykle 

z lásky alebo sa vôbec nezoberú a žijú spolu v kohabitácii. Kedysi tomu však tak nebolo. 

Manželstvá vznikali z rôznych dôvodov či už na základe dohody rodičov nevesty 

a ženícha, neskôr kvôli nátlaku verejnosti, aby náhodou nezostala „slobodná dievka“ alebo 

„starý mládenec“ alebo išlo o lásku z rozumu. V ojedinelých prípadoch išlo o pravú lásku. 

 Človek je tvor spoločenský a má potrebu byť v spoločnosti druhých ľudí, 

komunikovať, stretávať sa a žiť. S niektorými z nich nadväzuje blízke kontakty, preto 

nemôžeme nikomu vyčítať, že sa rozhodol uzavrieť manželstvo nech už bol dôvod sobášu 

akýkoľvek.            

 Našu teoretickú časť práce sme rozdelili do dvoch väčších kapitol a dvoch 

podkapitol . V prvej kapitole sa venujeme seniorom z rôznych hľadísk. Začínajúc 

objasnením starnutia, ktoré patrí do prirodzeného kolobehu života až po adjustáciu – 

prispôsobenie sa novým sociálnym vzťahom z toho vyplývajúcich.   

 Druhá kapitola je zameraná na partnerský vzťah seniorov, lásku, manželstvo 

a s tým spojená  intimita u manželov seniorov, ktorej je venovaná podkapitola rovnako ako 

jednému z najväčších životných prelomov v živote seniora a to je odchod do dôchodku. 
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1 Senior 

 

Európska populácia vrátane Slovenska starne. Početné zastúpenie starších ľudí patrí 

k najzávažnejším demografickým charakteristikám súčasnej spoločnosti a začína sa 

prejavovať svojimi dôsledkami aj u nás, kde aktuálne štatistické údaje, ktoré robí sociálna 

poisťovňa na základe počtu vyplácaných dôchodkov v Slovenskej republike, eviduje  

1 360 908 seniorov ku 29.februáru 2016, čo je o 957 seniorov viac ako na konci roka 2015. 

Z toho vyplýva, že počet seniorov má stále narastajúcu tendenciu, keď za dva mesiace 

stúpol ich počet o skoro tisícku. Na základe toho sa domnievame, že práve seniori a veci 

spojené s nimi sú tá zložka, ktorej je potrebné venovať značnú mieru pozornosti. 

Preto sa pozrieme ako seniorov charakterizuje Čornaničová. Pojem senior 

používame ako významovo neutrálny termín nahradzujúci, alebo zastrešujúci iné 

terminologické vymedzenia, ktoré vznikali na pôde lekárskych, sociologických, 

psychologických a iných vedných disciplín na označenie človeka staršieho a starého 

vekového obdobia, prípadne sa zaužívali ako termíny dôchodkovej administratívy alebo 

vzdelávacej praxe (Čornaničová, 1998, In Hrozenská ). 

Čornaničová vymedzila seniorský vek v nasledujúcich pojmoch:  

 Sénium – človeka po 60.roku života, taktiež sa používa označenie senior 

 Starší vek- ide o obdobie počiatočnej staroby, vekové vymedzenie je od 60 do 74 

rokov, mladý senior z pohľadu učenia sa k niečomu novému 

 Staroba – vekové rozpätie od 75 do 89 rokov, vo vzdelávacích aktivitách patrí do 

skupiny starých seniorov, nachádza sa v období vlastnej staroby  

 Dlhovekosť-  vek od 90 rokov a viac 

Je dôležité a potrebné si uvedomovať, že nie je senior ako senior. Seniorský vek je možné 

určiť z rôznych hľadísk, ako biologický seniorský vek, ktorý je možný určiť na základe 

zmien, ktoré ho sprevádzajú. Spadá sem napríklad pokles adaptačných mechanizmov, 

regulačných mechanizmov, pokles funkčných zdatností, atď. Kalendárny - chronologický 

vek, je odvodzovaný od dátumu narodenia. Často sa nazýva aj matričný vek. Sociálny vek 

môžeme vymedziť, taktiež vďaka existujúcim sprievodným javom, typickým pre toto 

obdobie.            

 Samotnej starobe, seniorskému veku predchádza starnutie, na ktoré však veda 

nedokáže poskytnúť uspokojivú odpoveď aj napriek tomu, že dobre poznáme príznaky 

a prejavy starnutia, príčiny a povahu mnohých chorôb, ktoré sú spojené s vyšším vekom. 
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Pre starnutie existuje množstvo definícii, my sa však zameriame na znaky pozorované 

u starších ľudí. Balogová (2005) uvádza dva typy znakov. Ako prvé sú znaky univerzálne, 

ktorými označujeme tie znaky, ktoré sa vyskytujú u všetkých starších ľudí (napríklad 

vráskavá koža), zatiaľ čo znaky probalistické, sú tie znaky, ktoré sú pravdepodobné, ale nie 

univerzálne (napríklad artróza). Vyskytujú sa aj označenia ako primárne starnutie 

a sekundárne starnutie inak povedané starnutie s chorobami.    

 Balogová v svojej knihe uvádza rôzne definície starnutia od rôznych autorov ako je 

Herchl, Hocman  alebo Pacovský. Najbližšia nám môže byť charakteristika starnutia od J. 

Herchla (1999), kde starnutie definuje ako proces ubúdania telesných a duševných síl, 

spomaľovanie dejov v organizme a zmeny vo všetkých orgánoch, väčšiu náchylnosť 

k chorobám. Táto zdanlivo jednoduchá definícia v sebe popisuje to najdôležitejšie čo sa 

deje s človekom počas starnutia. Tieto zmeny veľmi úzko súvisia s nasledovným 

prežívaním lásky u ľudí v seniorskom veku, ovplyvňujú ich pocity, vzťahy, aktivity, pudy 

a pod., ktorým by sa mal skôr či neskôr prispôsobiť. Známe prispôsobenie sa vonkajšiemu 

prostrediu nazývame adaptáciou, ale prispôsobenie sa sociálnym vzťahom pomenúvame 

adjustácia. Balogová (2005) uvádza tieto typy adjustácie: 

 Aktívna – môžeme o nej hovoriť vtedy, ak si jedinec prispôsobuje prostredie, 

v ktorom žije. 

 Pasívna – hovoríme o nej, ak sa jedinec prispôsobuje prostrediu, v ktorom žije. 

Môže sa stať aj to, že sa jedinec vôbec neprispôsobí a vtedy hovorím o malaadaptácii, inak 

povedané o malaadaptačnom geriatrickom syndróme. Bromley (1974, s.21-22, In: 

Balogová, 2005) zase uvádza až 5 modelov adjustácie: 

1. Konštruktívny – najideálnejší typ na prispôsobenie sa. Jedinec sa teší zo života 

a nadväzovania nových vzťahov a kontaktov, má zmysel pre humor, je schopný 

ohodnotiť úspechy a neúspechy. Je optimista, sebestačný a vyrovnaný so starobou. 

2. Závislý typ – k životu je pasívny, spolieha sa na pomoc iných, v pracovnej oblasti 

je málo ctižiadostivý. Nerád nadväzuje nové kontakty a ľahko sa unaví. 

3. Obranný typ – nadmieru sa citovo kontroluje, zakladá si na sebestačnosti a samotnú 

starobu sa snaží ignorovať. 

4. Nepriateľský typ – svoju vinu zvaľuje na neúspechy druhých, závidí mladosť 

a správa sa k mladým nepriateľsky, pretože sa so starobou nevie zmieriť. 

5. Sebanenávistný typ – nenávisť je nasmerovaná do jeho vnútra, nemá záujem si 

život zopakovať. Je pasívny, deprimovaný, na starnutí nevidí nič pozitívne a preto 

je stým zmierený. 
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Z hľadiska funkčnej zdatnosti delí Kalvach (2006,s.11, In Hrozenská) seniorov do šiestich 

úrovní: 

 1.Elitní seniori: sú vo veľmi dobrej fyzickej a psychickej kondícií, zvládajú záťaž, 

s ktorou by mala problém väčšina mladších ľudí. 

2.Zdatní seniori: pravidelne sa venujú náročnejším pohybovým aktivitám, udržujú si 

veľmi dobrú kondíciu. Potrebujú  vytvorenie podmienok pre svoje aktivity. 

3.Nezávislí seniori: zvládajú bežnú dennú záťaž, nepotrebujú pomoc rodiny ani 

špecializované služby, ale majú pomerne slabú kondíciu, sú bez funkčných rezerv, čo 

sa môže prejaviť v záťažových situáciách. 

4.Krehkí seniori: majú problémy so zvládaním náročnejších činností bežného života 

(varenie, nakupovanie, upratovanie a pod.) Častejšie u nich hrozí dekompenzácia 

zdravotného funkčného stavu. Títo ľudia obvykle potrebujú rodinnú, susedskú či 

opatrovateľskú pomoc. 

5.Závislí seniori: majú problémy aj so základnými dennými aktivitami (pri jedle, 

vykonávaní hygieny, pohybe a pod.) Potrebujú podporu rodiny, opatrovateľské služby 

alebo trvalú inštitucionálnu starostlivosť 

6.Úplne závislí seniori: zvyčajne pripútaní na lôžko. Potrebujú trvalú asistenciu alebo 

starostlivosť. 

Vyšší vek so sebou prináša do života človeka obdobie najväčších životných kríz. Starší 

človek stráca určité sociálne úlohy, ktoré doteraz boli pre neho samozrejmosťou, stráca 

v mladosti nadobudnuté kontakty, menia sa aj jeho perspektívy a hodnotový systém. 

Veľkým prelomom je vstup do dôchodku, ktorému je venovaná cela jedna nasledujúca 

kapitola a v neposlednom rade  odchod detí z rodiny. Tieto zmeny v živote človeka by mali 

byť postupné a nenásilné. Mení sa aj finančná situácia človeka, je nútený pohrávať sa 

s myšlienkou zmeny životného štandardu a jeho doterajšieho životného priestoru 

a prostredia. Často je to spôsobené aj zhoršením zdravotného stavu, kedy samotný starší 

človek nie je schopný sa o seba sám postarať a tým je narušená jeho kvalita života. 

V zamedzení alebo zmiernení následkov sociálnej deprivácie má nezastupiteľnú funkciu 

rodina, kde v prvom rade životný partner, ktorý vie do veľkej miery uľahčiť túto životnú 

situáciu. 
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2 Partnerský vzťah 

 

Láska je všeobecný pojem pre veľké množstvo medziľudských vzťahov. 

Najčastejšie sme sa stretávali s láskou materskou, detskou, súrodeneckou a manželskou. 

O láske sa mnoho píše a spieva, pretože ju každý človek pozná v akejkoľvek podobe. 

Väčšinou sa píše o láske medzi dvoma mladými ľuďmi, ktorí majú život pred sebou, ak sa 

náhodou píše o láske v staršom veku je to skôr v kontexte, ako sa starší muž zamiluje do 

mladej a krásnej ženy. Reálnym príkladom z minulosti pre nás môže byť Johan Wolfgang 

Goethe, Pablo Picasso a v súčasnosti napríklad známi Karel Gott a mnoho ďalších. 

 Láske medzi ľuďmi v staršom veku sa nevenuje skoro žiadna pozornosť, pretože 

máme skreslenú domnienku, že títo ľudia sú spolu len zo zvyku a zotrvačnosti, o lásku tam 

v žiadnom prípade nemôže ísť a už vôbec si nevieme pripustiť medzi nimi nejakú sexuálnu 

aktivitu, vášeň a pod. (Haškovcová, 2010). Stuart-Hamilton (1999) rovnako hovorí 

o probléme médií, v ktorých je starý človek, ktorý túži po sexuálnom živote považovaný za 

„starého chlípnika“ alebo je opovrhovaný okolím. Starí ľudia preto nie sú v každodennom 

živote podporovaní v tom, že sexuálny život je normálny a zdravý. Z toho vyplýva, že aj 

prípadná štúdia skúmajúca sexualitu u ľudí v seniorskom veku je ťažko realizovateľná. 

Najčastejšie to padá pri ochote rozprávať o, koniec koncov, intímnych záležitostiach. 

 Psychiater Miroslav Plzák zdôrazňuje rozdiel medzi láskou mileneckou 

a manželskou, kde manželská láska na rozdiel od mileneckej musí prekonávať mnoho 

úskalí, ktoré nám prináša život. Zrelé manželstvo, teda partnerstvo vo vyššom veku si váži 

každodennej všednosti, ako je podanie šálky kávy či pohladenie alebo príjemný úsmev. 

Toto všetko je nadobudnuté spoločným životom a postupne vytvorenou toleranciou medzi 

párom. Táto vnútorná láska nepozerá na zovňajšok, na vrásky ani na postupné obmedzenie 

sebestačnosti alebo problémy spojené s chorobami. Vo vyššom veku majú ľudia tak isto 

potrebu lásky a pokiaľ majú možnosť, tak ju bez váhania realizujú (Haškovcová, 2010). 

 Už samotný partnerský vzťah medzi seniormi je ovplyvnený dvoma faktormi a to 

dlhodobým spolužitím a premenami, ktoré vyplývajú z postupného starnutia. Takýto vzťah 

medzi staršími partnermi býva stabilizovaný, takže v ňom obvykle nedochádza 

k výkyvom, ale aj napriek tomu sa stále do určitej miery mení, spravidla v pozitívnom 

smere. Manželská spokojnosť má mierne stúpajúcu tendenciu, ktorá sa v starobe odzrkadlí 

v subjektívnom názore seniorov, ako v ich pocite menšieho počtu konfliktov 

a všeobecného väčšieho uspokojenia zo samotného spoločného života. Často ide skôr 

o dôsledok, že si uvedomia význam partnerstva a hodnoty spoločného života, nad čím sa 

223



 

 

ľudia začnú zamýšľať až v staršom veku, v rámci prehodnocovania vlastného života 

(Carstensen, Gottman a Levenson, 1995). Tak isto aj  Ch. Buhlerová zdôrazňuje silnejúce 

puto manželského páru medzi sebou navzájom, k deťom a k ich rodinám, k priateľom 

a susedom, aj napriek tomu že s pribúdajúcim vekom ich počet ubúda a starí ľudia sa 

musia vyrovnať so stratami najbližších. Je potrebné tieto straty kompenzovať spomínaným 

nadviazaním nových vzťahov.          

 Navonok to tak nemusí vyzerať, ale práve počas seniorského veku sú ľudia 

v manželstve šťastnejší ako v období stredného veku, pretože prípadné problémy, ktoré sa 

objavia nepovažujú za tak vážne ako mladšie generácie. Seniori už od manželstva 

neočakávajú toľko ako kedysi a to je dôsledkom väčšej spokojnosti a šťastia. Ich interakcia 

si zachováva určitý štandardný priebeh, ktorý sa v nich počas starnutia vytvoril a zafixoval, 

vzhľadom k tomuto faktu bývajú predvídateľnejší. Pokiaľ ide o prejavy negatívnych 

emócii, mávajú menej emocionálny charakter (ako je zlosť, sťažnosť, znechutenie a pod.). 

Staršie páry žijúce v dlhoročnom manželstve, si zväčša prejavujú viac pozitívne emócie 

v porovnaní s pármi stredného veku, ale na druhú stranu, nie tak intenzívnym spôsobom. 

Tieto pozitívne prejavy sú obsiahnuté v ich chovaní a zdieľaní životného diania 

s partnerom. Redukciu negatívnych emócii u dlhoročných manželstiev má za dôsledok 

celková emocionálna angažovanosť a zníženie intenzity citového prežívania. Možnosťou je 

aj fakt, že staršie páry nemajú toľko partnerských problémov, menej sa hádajú, väčšinou 

spolu súhlasia. A ak by náhodou aj prišlo k nejakej hádke, nepohltí ich nenávisť, ale skôr 

zhovievavosť a rezignácia. Seniori sa počas rokov naučili využívať stratégiu, ktorá 

zabraňuje vzniku negatívnych situácii. Starší ľudia ochotnejšie prejavujú možnosť prijatia 

kompromisu, pretože to vypovedá o ich aktuálnej sociálnej stratégii. Okrem všetkého sú si 

v neposlednom rade vedomí toho, že so svojím partnerom musia prežiť zvyšok svojho 

života, pričom toto spolužitie bude stále tesnejšie a tesnejšie. Riešenie problémov za 

pomoci úniku (napr. za priateľmi, do zamestnania) je momentálne zložitejšie ako kedysi, 

preto je potrebné problémy hneď vyriešiť. U spokojných starších párov je zrejmý trend 

k eliminácii genderových rozdielov v partnerskom správaní. Tieto rozdiely sa bežne 

vyskytujú u mladých žien a mužov. (Carstensen, Gottman a Levenson, 1995)   

 Dôvody nárastu spokojnosti a stabilizácie manželstva môžu byť rôznorodé, 

zvyčajne ide o kombináciu viacerých faktorov, ktoré vplývajú na manželstvo. Starších 

manželov spája dlhoročné spolužitie v rovnakých podmienkach, kde na oboch pôsobili 

rovnaké podnety. Vzhľadom k tomu sa zvyšuje pravdepodobnosť zdieľania rovnakých 

hodnôt a zaujatia rovnakých postojov.  Jedným z ďalších dôvodov posilnenia väzby na 
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partnera, či rodinu je obmedzenie extrafamiliárnych sociálnych kontaktov po odchode do 

dôchodku a väčšia potreba istoty a opory, ktorú môžu očakávať len od blízkej osoby. K ich 

lepšiemu hodnoteniu prispieva fakt, že manželstvá fungujúce už takú dlhú dobu, bývajú 

aspoň prijateľné. Medzi významné patrí vývojovo podmienená tendencia partnerov 

uzatvárať vlastný príbeh, ktorý sa stáva súčasťou integrity spoločne prežitého života, na 

základe čoho starší ľudia zaujímajú vyrovnanejší a viac pozitívne ladený postoj, pričom sa 

zdá, že štandardný vývin prístupu k vlastnému manželstvu zahŕňa nadhľad a dôraz na 

pozitívne stránky života, tak aj ústup od úsilia iniciovať a očakávať nejaké zásadné zmeny 

v spolužití. S tým súvisí spomínané vyrovnanie genderových rozdielov pri hodnotení 

vlastného manželstva, v rámci harmonizácie mužského a ženského princípu, Animy 

a Anima (Vágnerová, 2008).          

 Na opačnej strane samotná staroba a eliminácia rôznych možností (napr. 

spoločenský kontakt a uplatnenie spojené s odchodom do dôchodku) nerobí manželstvo 

automaticky kvalitnejším. Výsledky výskumov ukazujú, že v období rannej staroby ľudia 

zotrvávajú v manželskom zväzku aj keď v ňom nie sú spokojní, títo ľudia sa spolu naučili 

žiť tak, aby medzi sebou zbytočne nevyvolávali konflikty a vyhli sa ich stupňovaniu. Žijú 

síce s partnerom, ale nie v spoločnom partnerstve. Ale aj u týchto párov v priebehu 

starnutia klesá početnosť a intenzita týchto negatívnych emócii. Rozdiel sa prejavuje najmä 

v predvídavosti a interpretácii chovania partnera, od ktorého neočakávajú toľko 

pozitívneho na rozdiel od ľudí žijúcich v uspokojivom vzťahu a jeho neutrálne reakcie 

chápu skôr ako odmietavé či ubližujúce. Nespokojnosť manželstiev ovplyvní aj vývin 

typických genderových prejavov správania: nespokojné staršie ženy si v tomto období 

udržujú typickú ženskú tendenciu sťažovania sa a k iniciatíve v riešení partnerských 

problémov, zatiaľ čo muži si uchovávajú sklon k obrannému správaniu a pasivite. Môžeme 

predpokladať, že ide o dôsledok nenasýtenej potreby vyrovnaného partnerstva. Niekedy 

môže dôjsť k zhoršeniu manželského spolužitia, zvyčajne sa tak deje pod vplyvom 

závažného ochorenia jedného z partnerov alebo väčšieho úbytku psychických kompetencii 

na základe zmeny ich osobnosti (Carstensen, Gottman a Levenson, 1995).    

 Levenson a kol. (1993) pozorovali mladšie a staršie manželské páry vo viacerých 

testoch. Ukázalo sa, že staršie páry vykazujú väčšiu vyváženosť cieľov a zdrojov šťastia 

a menší počet nesúladu, pretože sú staršie páry často v podobnom zdravotnom stave. Ide 

o kladné zistenie, keďže sa zdá že staršie manželské páry, nie sú na seba navzájom 

odkázaní  kvôli strachu, žeby po odluke bola ich finančná a emocionálna situácia pre nich 

nepredstaviteľná. Avšak tieto zistenia nie sú plne komplexné, pretože nehovoria o tom či 
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staršie manželstvá boli vždy šťastné alebo je ich šťastie len dôsledkom „procesu 

vyhasnutia starých konfliktov“ (Levenson a kol. 1993; In Stuart-Hamilton) a uzavretí 

mieru. V nasledujúcom grafe č.1. od Vágnerovej (2005) môžeme pozorovať počet ľudí, 

ktorí sa rozviedli v období rannej staroby, tj. po dosiahnutí 60 rokov. Z toho vyplýva, že 

ľudia, ktorí v manželstve neboli spokojní a svoj problém riešili radikálnym spôsobom. 

Z grafu je zrejmé, že ich počet po dosiahnutí 65 roku života klesá. Graf je z roku 2004, ale 

na základe celopopulačného trendu môžeme počítať s približne rovnakou tendenciou. 

Graf č.1. : Počet ľudí, ktorí sa rozviedli po dosiahnutí 60 roku života. (Vágnerová, 2005) 

 

2.1 Vývoj lásky v čase 

 V práci od Andělové (2011) môžeme nájsť rôzne názory autorov na postupný vývoj 

lásky počas života, napríklad Mirstein (1988) poukazuje na tri stupne lásky, a to lásku 

vášnivú, lásku romantickú a lásku vernú inak povedané manželskú. Na rozdiel od neho 

Benokraitisová (2002) delí lásku len na romantickú a dlhotrvajúcu, kde romantická láska je 

charakteristická pre začiatok vzťahu a prejavuje sa vášnivosťou. Na druhej strane je láska 

dlhotrvajúca, ktorá sa premieňa z lásky romantickej až časom a vyžaduje si dostatok úsilia 

partnerov.           

 Reiss a Lee (1988, In: Andělová, 2011) znázorňujú lásku pomocou kolesa lásky, 

ktoré sa skladá z niekoľkých častí, ktoré hrajú významnú rolu v budovaní a zachovaní 
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vzťahu. Dokazujú, že vzťah je možný vďaka seba odkrývaniu  a zdielaniu intimity 

partnerov, čo spôsobuje vzájomnú závislosť jedného na druhom. Práve táto závislosť sa 

prejavuje túžbou po milovanom človeku a trávením s ním čas a to naplňuje ich potreby 

a môže sa vytvárať daný vzťah. Už existujúci vzťah potom vyvoláva ďalšie seba otvorenie 

a koleso lásky pokračuje ďalej a môže sa otáčať do nekonečna a tak vytvárať dlhotrvajúci 

a hlboký vzťah, v opačnom prípade sa otočí iba párkrát a láska končí. Na to všetko čo sa 

deje určitou mierou vplýva sociokultúrne prostredie a poňatie rolí.  

Obrázok č.1: Koleso lásky podľa Reiss & Lee (1988, In: Andělová, 2011) 

Ďalší z autorov, ktorý popisuje vývoj lásky je Willi (2006, In: Andělová, 2011), 

ktorý lásku chápe ako proces postupom času sa vyvíjajúci a prechádzajúci rôznymi fázami. 

V jednotlivých štádiách sa objavujú vývojové úlohy, ktorých absolvovanie je potrebné pre 

ďalší rozvoj vo vzťahu partnerov. Prvým štádiom je obdobie milostnej túhy, kde jedinec 

má potrebu sa zoznámiť s určitým partnerom. Realizácia tejto túhy nastáva v ďalšej fázy – 

výber partnera. Dôležitým faktorom je výber toho „správneho“ jedinca,  ktorý mu umožní 

jeho rast. Nasledujúcou fázou je zamilovanosť, kde môžeme pozorovať silnú dynamiku, 

veľkú intenzitu emócii, vzrušenie a pocity harmonizácie sa s partnerom. Úlohou tohto 

obdobia je otvoriť sa sebe navzájom. Postupom času potom dochádza k fázy sklamania 

a osamelosti. Willi (2006) to pripisuje nemožnosti ľudí „privrieť oči“ pred určitými 

nezhodami a partnerovými nedostatkami ako to robili v predchádzajúcom období 
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zamilovania. Po tomto spomínanom období sklamania a osamelosti prichádza možnosť 

vyrovnať sa s partnerovými nedostatkami a zmieriť sa stým aký je a následne má tento 

vzťah možnosť sa ďalej rozvíjať. V opačnom prípade dochádza k rozchodu, pretože je viac 

vecí, ktoré ich rozdeľujú ako spájajú. Ďalším stupňom je budovanie spoločného sveta, 

ktorý sa skladá z vonkajšieho, kde patria spoločný priatelia, budovanie bývania, jeho 

zariaďovanie a iné. A vnútorného, ktorý obsahuje spoločné názory, spoločné spomienky 

a zážitky. Postupne sú obidva tieto svety ovplyvnené narodením dieťaťa. Postup do ďalšej 

fázy je možný iba ak sa jedinec partnerovi úplne otvorí. Neskôr po odrastení detí a ich 

odchode z domu prichádza ďalšia fáza, ktorá sa nazýva uvoľnená koordinácia spoločného 

života. Pre niektorých partnerov tu môžeme hovoriť o pokojnom pomerne dlhom období, 

u niektorých párov však môže ísť o ťažké, konfliktné obdobie. Postupom času sa partneri 

musia vyrovnávať s rôznymi chorobami a v neposlednom rade s odchodom partnera, čo 

predstavuje najťažšiu fázu v ich živote (Willi, 2006, In: Andělová, 2011). 

2.1 Intimita v seniorskom veku 

Intimita sa v starobe prejavuje inak ako predtým, ale je dôležitým aspektom 

každého partnerského vzťahu. V tomto veku je dôležitý pocit blízkosti, zdieľanie 

spoločného života a vzájomná dôvera, ktorá zo vzťahu vyplýva. Potrebu blízkosti 

mnohokrát uspokojuje jednoducho len prítomnosť partnera, vedomie si, že je pri nás 

a naďalej aj bude. Intimita u starších ľudí sa môže rozvinúť v rôznych prípadoch, ako 

napríklad vzájomný úbytok kompetencii a zdravotných problémov, ktoré je natoľko 

dôverné, až sa stáva takmer výhradné. V ich vzťahu sa začínajú objavovať nové prejavy 

intimity, ktoré sa doteraz neobjavovali, môže dosahovať až symbiotický charakter. 

V starobe je zrejmé, že páry, ktoré spolu strávili väčšinu svojho času posilňujú párovú 

identitu, kde opäť začne prevládať pocit „my“ nad individuálnym „ja“. Ako napríklad 

hovorí 66 ročná žena: „Už si to bez neho neviem vôbec predstaviť, trávime spolu väčšinu 

svojho času, nikam sa neponáhľame, na všetko máme čas, chodíme na chatu, výlety, 

užívame si život.“ Tento posun sa prejaví silnou emocionálnou reakciou na akékoľvek 

ohrozenie partnera , závažným ochorením (Vágnerová, 2008). Podľa Sheehyovej (1999). 

Starší ľudia nepotrebujú len psychickú blízkosť, ale aj fyzický kontakt, ktorý nemusí mať 

čisto len erotický charakter, veľakrát im stačí, keď sa môžu niekoho dotýkať alebo byť 

v jeho tesnej blízkosti. Túto potrebu môžu uspokojiť ich partneri, rovnako tak aj deti, 

vnúčatá či blízki priatelia. U žien je táto potreba viac intenzívna ako u mužov. Potreba 

intimity patrí k jedným zo základných potrieb starších ľudí.    
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 Môže sa stať, že intimita v starobe má aj podobu sexuality, ide o zložku,  ktorá nie 

je tak významná ako bola predtým, v niektorých prípadoch už nie je vôbec dôležitá. 

Zvěřina (1994) predostiera výsledky rôznych výskumov, z ktorých vyplýva, že 

nezanedbateľná časť ľudí má práve v tomto veku sexuálne potreby a nemá problém ich 

realizovať. Na druhej strane treba vidieť fakt, že sú potreby starších ľudí všeobecne menej 

intenzívne než boli predtým, vzrušenie je u nich o niečo slabšie a tak isto aj prežitok 

z vyvrcholenia. Hlavným zmyslom pre partnerov je samotné vyjadrenie vzťahu 

a potvrdenie vzájomnej blízkosti. Sexuálny alebo erotický kontakt je pre seniorov 

prínosný, pretože podporuje ich sebavedomie a sebaúctu a uvoľňuje z nich napätie 

a úzkosť. Všeobecne má stimulačný účinok a je dôkazom telesnej a duchovnej čerstvosti. 

Sexuálny apetít je závislý od telesného a duševného zdravia a na celkovej životnej 

spokojnosti partnerov.  Z hľadiska sexuálnych potrieb existujú rozdiely medzi mužmi 

a ženami. U žien starších ako 60 rokov len ¼ považovala sex za dôležitú hodnotu, na 

rozdiel od mužov, kde to bola viac ako polovica (Zvěřina, 1994). Vo vzťahu ku sexualite 

platí pravidlo, že sa sexuálny apetít a aktivita u starších ľudí udrží o to dlhšie, čím boli 

aktívnejší počas  svojej dospelosti.      

 Manželské vzťahy v tomto období veľmi silnejú a strata životného partnera, je 

závažná životná udalosť, s ktorou sa ťažko vyrovnávajú. Okrem teda spomínaných 

citových potrieb, mnoho ľudí vyžaduje potreby aj sexuálne, aj keď v starobe sexuálna 

apetencia klesá, nezmizne úplne a mnohí starší ľudia sú sexuálne ešte dlho aktívní. 

Bretchsneider a McCoy (1988) uvádzajú, že až 62% mužov a 30% žien vo vekovom 

rozmedzí od 80 do 102 rokov absolvuje aspoň ojedinele pohlavný styk. Sexualita v staršom 

veku býva u mladých ľudí dosť tabuizovaná, predovšetkým pred svojimi vlastnými deťmi, 

ba dokonca odmietaná. Dôkazom toho je aj nedostatok odbornej literatúry práve na túto 

tému, ale výnimkou je publikácia Řičanovej (1989, 2.vyd. 2004), ktorá sexualite v starobe 

venuje veľkú pozornosť. Závažné problémy nastávajú, keď práve vplyvom postihnutia 

kognitívnych funkcií u ľudí s demenciou, prichádza k odpadnutí zábran a sexuálne prejavy 

sa naplno prejavia. Aj napriek tomu, že je sex v starobe menej významnou hodnotou pre 

starších ľudí oproti mladším, aj tak táto potreba úplne nemizne a hrá významnú rolu pri 

hodnotení kvality života, preto by sme ju nemali podceňovať a viac sa jej venovať. 
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2.2 Vplyv odchodu do dôchodku na manželský vzťah 

Odchod do dôchodku oboch z partnerov je obrovskou zmenou v ich živote, otvára 

sa im nová kapitola životného štýlu, ktorej sa buď prispôsobia alebo ich rapídne ovplyvní. 

Predchádzajúcich niekoľko rokov každodennej rutiny zrazu pominie a človek musí bojovať 

s prípadnými hospodárskymi, emocionálnymi a sociálnymi ťažkosťami. Partneri začnú 

spolu tráviť väčšinu svojho času, čo sa predtým nestávalo, musia sa vyrovnať s neustálym 

kontaktom, ktorý bol predtým ojedinelým a to predstavuje záťaž pre manželstvo. Ľudia 

majú strach z izolácie od rodiny a vzájomného presýtenia sa, čo zvyšuje počet konfliktov 

a hádok medzi partnermi. Niekedy môže dôjsť aj k ponorkovému efektu.  Určitú dobu trvá 

kým sa prispôsobia novej situácii.        

 Po odchode do dôchodku dochádza medzi manželmi k zmene v ich vzťahu, ktorá 

vyplýva z premeny obsahu jednotlivých rolí manželov a ich doterajšieho statusu. Ženská 

rola sa mení o niečo menej ako mužská rola. Muži strácajú odchodom do dôchodku časť 

svojej identity a s ňou spojenú určitú spoločenskú prestíž. Kde ženská rola v domácnosti je 

spoločnosťou prirodzenejšia, keďže žena bola väčšinou tá, ktorá v nej trávila viac času, tak 

aj jej status je o niečo významnejší ako mužský. Pre muža v mestských podmienkach sa 

totiž v domácnosti nevyskytuje dostatok činností, ktoré by ho uspokojili a potvrdili jeho 

potrebnosť a hodnotu. Doteraz bol živiteľom celej rodiny a zrazu je žena tá, ktorá dostáva 

vo vzťahu vodcovskú pozíciu a má v domácnosti dominantnejšie postavenie, staršia žena 

tak rozhoduje o väčšine aspektov, ktoré sa týkajú chodu domácnosti a tým si posilňuje 

svoje sebavedomie. Starší muž je tak manipulovaný do submisívnejšej pozície a zostáva na 

svojej žene závislý aj napriek tomu, že má plnú starostlivosť od manželky a nenesie toľko 

zodpovednosti. Avšak z manžela - dôchodcu sa stáva konzument, ktorý rezignoval na 

väčšinu aktivít. Túto premenu dominancie u starších manželov označujeme ako fázu 

výmeny rolí (Sheehyová, 1999). Na základe tejto zmeny postoju manželov k sebe 

navzájom, dochádza k uvedomeniu si hodnoty partnera a spoločného manželstva. 

Manželský vzťah sa tak stáva významnejším sociálnym zázemím viac ako kedykoľvek 

predtým a poskytuje pocit  potencionálnej istoty a bezpečia pre oboch z partnerov 

(Vágnerová, 2008).         

 Dochádza k zmene životného štýlu, hlavne kvôli predĺženiu doby, ktorú manželia 

spolu trávia v jednej domácnosti. Záťaž vo vzťahu spôsobuje najmä, ak nemajú svoj voľný 

čas, možnosť vyplniť nejakou aktivitou, to sa týka opäť predovšetkým mužov, pretože 

ženy svoj voľný čas venujú činnostiam v domácnosti. Predtým, väčšinu svojho času trávili 

v zamestnaní, a tak nemuseli riešiť náplň svojho dňa. Manželom sa naskytuje aj možnosť 
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viac sa venovať jeden druhému a objavovať svoje spoločné záujmy ako cestovanie, 

záhrada, šport a pod. Aby došlo vo vzťahu k eliminácii problémov, ktoré sa vyskytli 

v dôsledku odchodu do dôchodku je potrebné, aby si manželia vytvorili nový životný 

program, ktorým budú redukovať vzniknuté problémy (Vágnerová, 2008). V staršom veku 

je prispôsobenie sa novému programu o niečo náročnejšie, ale postupom času si zvyknú.

 Počas dôchodku dochádza k narušeniu zvyklostí v rodine najmä v oblasti konzumu, 

v dôsledku náhleho obmedzenia finančných prostriedkov, čo vyžaduje prispôsobenie sa 

novej situácii  v prípade oboch partnerov. Starší ľudia zvyknú šetriť, z dôvodu relatívneho 

zníženia príjmu a strachu, žeby sa ich momentálna životná situácia mohla ešte zhoršiť. Ich 

príjem bol predtým vyšší a preto dochádza k pocitu rizika núdze, kde ide o ohrozenie 

bazálnej kvality spoločného života a tlak zo šetrenia môže vyvolať u manželov nezhody 

(Vágnerová, 2008). Podľa Bromleyho (1974) si aj skromný spôsob života počas dôchodku 

vyžaduje určité základné podmienky – potravu, ošatenie, lekársku starostlivosť, strechu 

nad hlavou, pohodlie, rekreáciu a pocit bezpečia, kde schopnosť rozumne hospodáriť je 

dôležitým činiteľom pri prispôsobení sa určitým požiadavkám. K zdraviu a spokojnosti 

dôchodcu prispieva do značnej miery finančné a hmotné zabezpečenie.   

 Spomínaná vyžadovaná zmena životného štýlu po odchode do dôchodku vzniknutá 

v dôsledku prebytočného voľného času, sa v neskoršej dobe s pribúdajúcimi zdravotnými 

problémami u starších ľudí opäť mení v závislosti od ich možností. Typickou zmenou 

v tomto období je redukcia každodenných činností a postupné spomalenie tempa. Predtým 

bežné veci ako je starostlivosť o domácnosť a o seba samého, sa stáva časovo 

a subjektívne náročnejšie, všetko im oveľa dlhšie trvá a často potrebujú pomoc druhých 

(Vágnerová, 2008). Činnosti, ktoré boli predtým samozrejmosťou prechádzajú do 

výnimočnosti. 
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3 Praktická časť 

 

3.1 Vymedzenie výskumného problému  

 Z teoretickej časti vidíme nedostatok vo výskumoch partnerských vzťahov 

v seniorskom veku o ich subjektívnom prežívaní lásky a prípadných vzťahových 

problémoch vzniknutých počas spolužitia. K tejto téme nemáme mnoho údajov, a preto sa 

budeme snažiť o rozšírenie poznatkov v tejto oblasti. 

3.2 Cieľ výskumu a výskumné otázky 

 Cieľom nášho výskumu je odkryť spôsob prežívania lásky manželského páru 

v seniorskom veku a zistiť priebeh intimity týchto ľudí, ako sa postupom času menila. 

 VO1: Ako ľudia v seniorskom veku prežívajú lásku? 

 VO2: Aká je intimita v seniorskom veku? 

 VO3: Aké prípadné vzťahové problémy sa vyskytujú v partnerských vzťahoch? 

VO1 Spokojnosť 

Šťastie/radosť 

Pokoj 

Bezpečie 

Izolácia 

Ako sa menil Váš vzťah počas života? 

Ako vyzerá Váš bežný deň spolu? 

Čo pre Vás znamená láska? 

Keby ste mohli čo by ste zmenili vo Vašom vzťahu? 

Ako si myslíte, žeby vyzeral Váš život bez 

partnera/lásky? 

VO2 Náklonnosť 

Príťažlivosť 

Odpor/nechuť 

Diskrétnosť 

Tabu 

Aké pocity vo Vás po rokoch vyvoláva Váš partner? 

Čo vás na partnerovi najviac priťahuje? 

Akým spôsobom si prejavujete náklonnosť? 

Ako prebiehajú Vaše intímne chvíle? 

Ako vyzerá aj po rokoch Váš sexuálny život? 

Premýšľate často nad intímnosťami?  

VO3 Hádky 

Presýtenosť 

Závislosť 

Nespokojnosť 

Rozvod 

Ako to prebieha, ak sa pohádate?  

Čoho sa najčastejšie týkajú Vaše 

hádky/konflikty/nedorozumenia? 

Premýšľali ste niekedy o ukončení Vášho vzťahu? 

Akým spôsobom sa snažíte vyhnúť hádke? 

Sú nejaké témy, kvôli ktorým sa hádate už roky?  

Ako vyzerá následné „udobrovanie“ po hádke? 

S akými problémami sa počas vzťahu stretávate? 
Tabuľka č.1 : Zoznam otázok do rozhovoru s indikátormi. (zdroj: vlastný) 
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3.3 Výskumný súbor 

 Výberovým kritériom participantov  bola potreba dosiahnutia seniorského veku 60 

rokov a viac a spolužitie v partnerskom vzťahu minimálne 30 rokov, aby sme vedeli 

popísať postupnú zmenu vzťahu s pribúdajúcim vekom. Výskumu sa nakoniec zúčastnili 4 

participanti, 2 ženy a 2 muži z toho jeden bol manželský pár a u dvoch sa partneri nechceli 

zúčastniť. Demografické údaje participantov sú zhrnuté v Tabuľke č.2.   

  Participanti žijú v manželskom zväzku viac ako 30 rokov, u všetkých ide o prvé 

manželstvo s minimálne dvoma deťmi a vnúčatami. 

MENO VEK DĹŽKA 

MANŽELSTVA 

POČET DETÍ 

Erika 60 rokov 40 rokov 3 

Róbert 71 rokov 46 rokov 2 

Betka 86 rokov 60 rokov 2 

Janko 86 rokov 60 rokov 2 

Tabuľka č.2 : Údaje o výskumnom súbore. (zdroj: vlastný) 

 Participanti boli cielene vyberaní všetci z Trnavského kraja, snažili sme sa vybrať 

rôzne dĺžky manželstva. Betka a Janko sú manželia, Erikin manžel s nami nechcel 

rozprávať a s Róbertovou manželkou sa nebolo možné spojiť. Viac participantov sa nám 

nepodarilo zohnať, keďže často sme narazili na ovdovených partnerov, ktorí s nami 

nechceli komunikovať. Bolo komplikované nájsť participantov, ktorí v dnešnej dobe majú 

za sebou už vyše 30 rokov manželstva. Domnievame sa, že postupom času to už bude 

skoro nereálne, keďže dnešná populácia má tendenciu uzatvárať sobáš v rozmedzí od 30-

35 rokov a následne stráviť s partnerom minimálne 30 rokov manželstva bude z  nášho 

pohľadu „raritou“ v dôsledku stúpania počtu rozvodov.     

 Pri zvažovaní ako osloviť potencionálnych participantov pre náš výskum sme 

zvažovali viaceré možnosti. Prvou z nich bolo osloviť neznámych ľudí v rôznych 

inštitucionálnych zariadeniach pre seniorov. Tam nám však vznikol problém, že väčšinou 

ľudia v týchto inštitucionálnych zariadeniach sú preto, lebo už nemajú žiadnych blízkych 

príbuzných, sú ovdovení alebo nespĺňali ďalšie z našich kritérií. Nakoniec sme postupovali 

výberom participantov pomocou našich známych a rodiny, aby sme predišli prípadným 

problémom. Oslovili sme tak 6 potencionálnych účastníkov a z toho s nami boli ochotní 

komunikovať štyria.          

 Výskum prebiehal v domácom prostredí participantov, čo si myslíme, že bolo 
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výhodou, pretože sa cítili bezpečnejšie a nemali problém otvorene rozprávať. Práve tento 

významný faktor domáceho prostredia je dôležitý pre kvalitatívny výskum, zdôrazňuje aj 

Hendl (In : Švaříček, Šeďová, 2007).        

 Všetci účastníci výskumu boli informovaní o cieli nášho výskumu a boli 

oboznámení s tým, že náš rozhovor bude zaznamenávaný a následne analyzovaný. Boli 

informovaní aj o možnosti neodpovedať na otázky, ktoré im budú nepríjemné alebo na ne 

nebudú chcieť odpovedať. 

3.4 Metóda výskumu 

 Vzhľadom na zložitosť a charakter skúmanej problematiky sme zvolili kvalitatívny 

výskum. Švaříček a Šeďová (2007) na definíciu kvalitatívneho výskumu uvádzajú v svojej 

knihe viacerých autorov, ale dospeli k záveru, že kvalitatívny výskum, nie je možné 

definovať nejakou jednou definíciou. Ale zaujal nás názor amerického sociológa Blaua, 

ktorý tvrdí, že kvantitatívny výskum nezisťuje nič viac, ako to čo sme kvalitatívne už 

vedeli. 

3.5 Interpretácia výskumných dát  

Interpretácia bola poslednou etapou práce s dátami, ktoré sme získali. Metódou 

otvoreného kódovania nám vzniklo 20 kódov, ktoré sme podľa vzájomných súvislostí 

pospájali a vytvorili tak 5 hlavných kategórii. Kategórie spolu s kódmi, uvádzame 

v nasledujúcej tabuľke č.3: 

 

KATEGÓRIE Počet 

kódov 

KÓDY 

Dôvody sobáša 4 Tlak rodičov 

Láska z rozumu 

Tehotenstvo 

Láska 

Priebeh manželstva 4 Nenaplnená láska 

Klamstvá a sklamanie 

Harmonické manželstvo 

Očakávanie 

Zotrvanie v manželstve 4 Viera, náboženstvo 

Zamilovanie 
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Strach z vyhorenia 

Zotrvačnosť 

Riešenie konfliktov/hádok 4 Únik 

Kompromis 

Ignorácia 

Ospravedlnenie 

Priebeh intimity 4 Z povinnosti 

Tolerancia 

Pudovo/potreba 

Nemožnosť/zdrav. dôvody 

Tabuľka č.3 : Kategórie a kódy. (zdroj: vlastný) 

 

4 Výsledky 

 V našom výskume sme mali stanovené 3 výskumné otázky, na ktoré sa na základe 

zistených dát budeme snažiť zodpovedať a výsledky našich zistení popísať. Pri postupnej 

analýze dát získaných v rozhovoroch sme si stanovili 5 kategórii, ktoré budeme popisovať 

z pohľadu jednotlivých participantov. 

4.1 Dôvody sobáša 

 Dôvody na sobáš boli u našich participantov rôzne, keďže sa dá povedať, že sa 

postupom času do veľkej miery menia ako sa vyvíja naša spoločnosť. Momentálny trend 

uzatvárania sobášov v našej krajine je skôr neuzatváranie sobášov, kde ľudia spolu žijú bez 

toho, aby boli zosobášení v jednej domácnosti a koľkokrát majú spolu aj deti. Pri tejto 

téme nestrácal údiv ani náš participant Róbert: „A teraz sú všetci slobodní, žijú spolu a sú 

slobodní, rozumieš tomu?“        

 U našej participantky Eriky sme sa stretli so zastaralým zvykom, že sa rodičia 

dohodnú ešte keď je dievča mladé, že za koho sa vydá, keď vyrastie. Následne je na ňu 

vyvíjaný nátlak zo strany rodičov, aby sa za daného muža vydala. „naši povedali, buď si 

ju zoberieš alebo sa rozídete, lebo tie najkrajšie roky nestratí...ja som nebola presvedčená, 

že to bola tá pravá láska, len som si myslela, že je múdrejší, starší...“   

 Stretli sme sa aj s láskou z rozumu, kde participant už mal dosť rokov a myslel si, 

že ak sa teraz neožení už sa neožení nikdy. Róbert hovorí: „Reku no tak ja neviem, nechce 

ma žiadna a ja sa možno ani neožením, ja som taký typ, ja doma len pomáham a čo všetko 
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starým rodičom chodím pomáhať ja nato nemám čas.“  „...ja som sa ženil už starý 

a manželka mala už tiež dosť rokov.“       

 V dnešnej dobe veľmi obľúbený a často aplikovaný je sobáš z dôvodu, že 

partnerka zostala v druhom stave, kde možno partneri svadbu plánovali až časom 

a nečakane prišlo tehotenstvo. Podobnú situáciu zažil aj Ján, ktorý sa s terajšou manželkou 

poznal už roky, ale do svadby ho dokopalo až dieťa na ceste. Hovorí: „...vtedy sme sa 

dohodli písomne, že ja tam prídem na Vianoce a ona na Silvestra. Boli sme na zábave a tak 

a tak u nás spala a prišlo k tomu, že zostala z toho Silvestra v druhom stave...no a tak 

potom na MDŽ oznámila, že je tehotná. Tak som jej písal, že dojdem a sme žiadne oné 

nerobili, ja som mal mamku prestárlu a ona tak isto. V kalendári sme pozreli nejaký 

termín, tak sme našli 5.5.“ Jánova manželka Betka túto istú situáciu popísala inak : „Áno 

a on sa urazil nato, že sme neotvorili, to bolo pochopiteľné. Takže potom 6 rokov bola 

pauza nič. A zrazu som si povedala, že ja s tým musím niečo urobiť, ja som nikoho nemala 

ani živého ducha...ja zobrala papier a napísala som mu list, vieš čo jak si ženatý 

v poriadku, ale jak nie si ženatý tak nebudeš spokojný v tom manželstve, lebo si ma nechal, 

lebo ja som ťa mala rada. A potom som dostala za nejakú dobu list, čo ja viem za mesiac, 

že príde a tým pádom hneď bola svadba. Lebo už to bolo všetko oskúšané.“   

4.2 Priebeh manželstva 

 Priebeh manželstva u participantov bol rôzny, ale väčšinou tak ako sa to všelijakým 

spôsobom začalo tak to aj postupom času všelijako pokračovalo. Róbert o svojom 

manželstve tvrdí: „Bolo, samozrejme, že to bolo všetko postavené na láske, ale tá láska má 

rôzne podoby.“ Hovorí tak so sklamaním v hlase. „Ale potom to zrazu prišlo, tak som sa 

oženil a už som to bral tak, že dobre a tak to nechám všetko tomu voľný priebeh, ale to 

nebolo dobré...manželka mala takú zvláštnu povahu a to mi povedala aj jej mamička, že 

ona sa nemôže dostať k peniazom, lebo ona ich hneď minie. Takže ona všetko, čo videla 

všetko hneď minula. Keď mi našla vkladnú knižku, čo som mal zaslobodna, tak zrazu som 

zistil že tam mám 20 korún.“ Momentálne ako neskôr rozpráva je pán Róbert exekučne 

stíhaný, pretože po smrti svojej manželky zistil, aké obrovské dlhy mu zanechala. Pritom 

sa snažil manželke len veriť a neodsudzovať ju preto, čo o nej hovorili druhí. „Ja som ti 

povedal, ja som sa o peniaze nestaral ja som jej všetko dal a tak a nakoniec som zistil, že 

prakticky nič nemáme, že musím rýchlo zabezpečiť všetko...Ja som mal čo mi chodil 

dôchodok, no a z toho som jej vždy ešte dal peniaze a nakoniec, keby som si to tam bol 

nechával, tak by som bol mal aspoň voľačo no...“     
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 Pre manželský pár Betku a Janka išlo o rýchle uzavretie manželstva ale o to krajší 

bol potom jeho harmonický priebeh. Ona sa starala o rodinu a domácnosť a on chodil do 

práce a zarábal peniaze, aby sa mali dobre. Betka o to rozpráva takto: „Ale inak všetko 

bežné, bežná rodina bola však samozrejme a sme bývali v tom dvojizbovom byte a vtedy 

bola zima, vtedy ešte neboli také kotolne vylepšené a potom samozrejme „hydrostaváci“, 

že idú stavať domy a tak on, že keď ti tu je zima ideme postaviť dom, taký kde je slnko...“ 

Ján sa na priebeh manželstva vyjadruje nasledovne: „A ináč jakože my sme jakože až také 

prekážky nemali, lebo ja som stále robil, ja som robil do 75 rokov...no tak a teraz už sme 

tak naviazaný na seba, žeby som si to nevedel predstaviť, ale asi by mi to nebolo všetko 

jedno, ja jej všetko pomáham čo sa dá a ona zas mne tak akože riadi v týchto veciach 

zdravotných...“            

 Pani Erika si manžela síce nebrala z presvedčenia, ale ako každá mladá žena asi 

dúfala, že urobí niečo čím si ju získa a prečo by sa do neho dodatočne zamilovala. 

O priebehu manželstva rozpráva: „Len jakože tie deti sme mali potom, tiež som to zobrala 

ako povinnosť potom, to sa patrí. Jedno a  potom druhé stále si nijak neuvedomoval, že je 

otec. Stále bol niekde preč, v garáži stále pracoval len...ja som stále bola s deťmi sama, až 

keď sme mali tretie, to bolo tak neskôr to už som mala 30, si ako keby uvedomil, že je 

otec.“ Pokračuje o vyvíjaní sa ich vzťahu: „A postupne sa to tak vyvíjalo, že si ma začal 

trošku vážiť. Ja som ho teda za celý ten život prestala potrebovať, prestala som plakávať 

a teraz, keď ho už nepotrebujem, musím si naňho zvykať a musím sa učiť ho ľúbiť a mať ho 

rada, lebo som si vedomá, že už sme tu len jeden pre druhého. Deti odídu a už si do smrti 

musíme rozumieť. Teraz bezo mňa už ani nedýcha pomaly.“  

4.3 Zotrvanie v manželstve 

 V manželstve aj napriek nedorozumeniam, problémom a hádkam zotrvali dvaja 

z našich štyroch participantov kvôli ich vierovyznaniu. Počet veriacich ľudí na Slovensku 

je stále vysoký aj napriek tomu, že majú tieto počty postupom času nezastaviteľnú klesavú 

tendenciu, stále tvoria väčšinu našej populácie. Ale aj napriek tomu, počet rozvodov stúpa 

ešte oveľa rýchlejšie, to znamená, že sa rozvádzajú aj ľudia, ktorí sú veriaci. Naši dvaja 

participanti sa aj napriek vyvíjajúcej sa dobe nevedia vzdať svojho náboženstva 

a rozprávajú o tom takto: „Ja nikdy, lebo som veriaca a nikdy v živote by som sa 

nerozviedla, ale kebyže som neni veriaca tak už som asi päťkrát rozvedená, hneď po prvom 

dieťati.“ Prvé dieťa sa Erike narodilo rok po uzavretí manželstva. Róbert na otázku či 

premýšľal o rozvode odpovedá: „...ale ja som bol tak už vychovaný v tom aj som bol, že 
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teda raz keď sa ožením, tak tá žena mi je na celý život. Aj keď my nie sme katolíci, ale 

evanjelici, ale kresťanstvo je kresťanstvo, tento vzťah a všetko to bolo vo mne, tak som 

vyrastal, rodičia tak boli, starí rodičia tak boli všetko moje okolie, všetko boli rodiny.“ 

 U participanta Jána nehrá rolu náboženstvo alebo strach zo samoty ako strach 

z akéhosi osobnostného vyhorenia. O samotnom rozchode rozpráva bez problémov, skôr 

sa obáva následkov po právnickom rozvode: „To vóbec, to vóbec to by som nepraktizoval 

aj keby sme sa rozišli, ale rozvádzať...lebo to je keď sa rozvedieš to ako keby si vyhorela, 

aj jeden aj druhý, lebo sa naťahujú kvôli majetkom, blbinám a takto.“ 

4.4. Spôsob riešenia konfliktov  

 Počas života sa pochopiteľne témy konfliktov, hádok, nedorozumení menia ale 

spôsob riešenia zostáva približne ten istý. Možno by sa dalo tvrdiť, že postupom času 

a s pribúdajúcimi skúsenosťami intenzita týchto problémov klesá, aj keď samozrejme 

v každom veku sa nájde nejaký vážnejší problém, ale ten sa už zase rieši úplne iným 

spôsobom, ako hovorí aj pani Erika: „Pri vážnejších veciach človek nevybuchne a 

porozmýšľa čo s tým...“         

 Participant Róbert riešil problémy v manželstve svojským spôsobom, dalo by sa to 

nazvať aj únikom pred problémami, keďže sa s manželkou brali v staršom veku a každý 

už mali nejakú svoju predstavu života a ani jeden nebol ochotný od nej upustiť. „Čiže to je 

povahou, vieš to ťažko zmeníš to sa nedá vychovať  a keď sa to, že už som si ju zobral 

staršiu, tak už som ju vychovávať nemohol, tak už som len naraziť vždy mohol, tak som 

radšej nenarazil a nooo keď som nenarazil, tak to nebolo dobré, lebo potom som pil vieš 

a potom som bol nešťastný a to bolo zlé.“ „To bolo ešte horšie, lebo som to nechcel riešiť 

nijak tak, žeby som robil „bububu“ tak som išiel von a išiel som sa prejsť, nešiel som do 

krčmy, ale som si kúpil nejakú fľašu, sadol som si do parku a tak som ju vypil.“ 

Najčastejšie strojcom jeho nešťastia bolo manželkine odmietanie a neopätované pre nás z 

neznámych dôvodov , Róbert o tom rozpráva takto: „Len trošku som mal ja takú nevýhodu, 

že moja Martuška bola strašne tvrdá povaha, ona absolútne tak nie, že nemala cit, by som 

ťažko hovoril každý máme nejaké city, ale ona ich možno nechcela dávať najavo  alebo sa 

robila taká aj k tým deťom...“ „...som jej aj koľko rázy povedal, reku vieš čo tá tvoja 

kamarátka, keď mala nejakú kamarátku, tá ma má radšej ako ty, tá ma aj vyobjíma aj 

vyboškáva a všetko a ty, keď sa ťa chytím už si wrrrrr, už sa otrásaš, že čo ťa chytám.“ 

Viackrát počas nášho rozhovoru spomínal práve túto odmeranosť zo strany manželky 

a pripisoval to jej povahe, vraj bola po otcovi, ktorý tiež nevedel prejaviť žiadne city, či už 
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k deťom alebo vnúčatám.        

 O úniku nám rozprávala aj pani Erika, nie síce z jej strany, ale zo strany manžela 

vraj väčšinou pri konflikte odišiel preč, nemal záujem danú situáciu s ňou riešiť spomínala: 

„...tá súdržnosť rodičov, lebo ja som vychovávala sama zvlášť a on vôbec, prípadne len 

kričal a keď bol problém len buchli dvere.“  Ona sa prípadnému problému postavila inak, 

snažila sa skôr ignorovať a až keď to prehrmí, si to vysvetliť. Na hádky spomína takto: 

„Vždy to bola moja vina. Také hádky, čo sa týka výmeny slov, keď sme boli mladší tam bol 

aj nejaký krik alebo čo, ale teraz skôr ostanem ticho, keď tak v kľude mu to potom 

vysvetlím. Ale v afekte človek všeličo povie. A tak väčšinou sa mi prišiel potom 

ospravedlniť, aj keď nebola to vždy asi len jeho chyba. Brala som to tak, rob si čo chceš 

a on sa prišiel vždy omluviť, aby sme teda fungovali ďalej, aby sa mal kam vrátiť a aby mal 

niekoho v posteli.“          

 K otázke na tému hádok sa pán Ján vyjadril veľmi jasno, že sa musia hádky vždy 

vyriešiť a prediskutovať: „...hnevy dlhé neboli, jak sme sa hádavali tak sme sa potom 

udobrili. Ja to neznášam voláke oné hnevy a keď aj kvolákej hádke aj prišlo tak sa človek 

musi omluviť, prepáč alebo tak. A to k hádke prišlo, ale voláke roztršky veľké neboli. Ale 

tak ako každý si musí povedať svoje, príde také, že nervy nevydržia vybuchnú, vybuchne ten 

človek. Hádky boli, ale to sú primerané hádky, ale to príde barskedy, aj teraz, lebo ona to 

hovorí tak a ja opačne a ono to treba nejak skĺbiť pol na pol.“ Manželka Betka si vedela 

počas rozhovoru spomenúť len na jednu konkrétnu hádku, ktorá jej asi utkvela takto 

v pamäti: „...raz sme sa pohádali, lebo skrz on strašne rád pozerá na druhé ženy, ale on 

hovorí, že on hu nevidí len sa na ňu pozrie a presne aj v obchode som si všimla, že keď 

stojí v obchode v rade u pokladni, tak sa pozrie na tú ženu, ale on stále hovorí, že ju 

nevidel a tak mu hovorím, či stále musí pozerať po tých babách, ale fakt, že nie že neberie 

to vážne, ale však každý chlap sa pozrie, ani jeden nie je taký žeby sa nepozrel.“ Ďalej 

Betka spomínala, že inak majú hádky asi ako každý, jediné čo im neprispieva 

k harmonickému vzťahu je vraj to, že s nimi býva ich dcéra s rodinou, vraj niekedy kvôli 

tomu vzniká nervozita a zbytočne dôjde ku konfliktu aj keď nie ich zavinením. 

4.5 Priebeh intimity 

 Čo sa týka sexuálneho života u participantov v mladosti a teraz, sú tam určite 

výrazné rozdiely už len čo sa týka z biologického hľadiska. U starších ľudí sa už sex ťažšie 

praktikuje. Skôr nás u nich zaujímal ich subjektívny názor, čo sa týka trávenia intímnych 

chvíľ s ich partnerom. Betka to stručne popísala, ako to u nich momentálne vyzerá: „...a 
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spanie, čo sa týka bežného života jako sexuálneho tak tam už nie je nič 5 myslím 5 alebo 6 

rokov, tá prostata nefunguje takže nič, nefungovala a bol na operácii teraz vlani, vôbec nič 

nefunguje, 8 rokov nefunguje sexuálny život. Nemôže sa namáhať nič tam nepomôže nič 

tam nie je vôbec žiadna aktivita.“ Zo zdravotných dôvodov to u nich už momentálne 

nefunguje, ale nás skôr zaujímal jej osobný názor k tomu, či jej to chýba. Odpovedala: 

„Nie, nie ja už nemám maternicu tak isto, dlho, dlho...“ Odpoveď jej manžela Janka 

nebola taká jednoznačná: „Už tá taká divočina neni jako keď som bol aj v Košiciach 10 dní 

a 5 dní som bol doma, tak už by si keď si išla dovnútra dvere by si bola vytlačila. Jasné, že 

sa teraz všetko robí s väčším kľudom s rozvahou a tak...už tá temperatúra taká neni, to sa 

stratí, to ide vekom, to ide vekom.“ Ich odpovede sa od seba líšia, ale pripisujeme to tomu, 

že mohlo byť Jánovi nepríjemné otvorene rozprávať o jeho nemožnosti sexuálne fungovať 

pred výskumníčkou. Tak svoju odpoveď oproti manželke viac zaobalil.    

 Pri ďalšom participantovi, Róbertovi, by sa dalo hovoriť zo začiatku vzťahu 

o bežnom sexuálnom fungovaní, ale rovnako s pribúdajúcim vekom sa to menilo, u neho 

však nešlo o zdravotné problémy, ale o toleranciu manželky. Spomína na to nasledovne: 

„My sme sa aj vedeli rozprávať, všecko, ale potom už nastalo také obdobie prakticky, že 

my sme mali poschodový dom, ona, bol dolu televízor no a ja keď som povedal, že 

a nebudeme pozerať niečo? A ona mi povedala „ersteštok“ akože prvé poschodie, že jako 

aby som išiel na prvé poschodie, lebo tam v spálni som ja mal televízor a išiel tam pozerať, 

čiže ona si tam zasadla k televízoru a tam pozerala a nechcela byť rušená.“ Zistili sme, že 

potom sa v noci presunula do hosťovskej izby a odôvodňovala to tým, že chrápe a nechce 

ho vraj rušiť, ale podľa Róberta išlo iba o zámienku, aby s ním nemusela byť v jednej 

posteli.            

 U Eriky bolo vidieť na tvári vždy keď rozprávala o intímnych chvíľach s manželom 

nepríjemnosť, miestami až nechuť k týmto spomienkam. Opisovala ich ako keby išlo iba 

o nejakú povinnosť zo strany manželky, že už keď sa raz stala vydala sexuálny život k 

tomu patrí. Nebudeme tvrdiť, že nie, ale malo by ísť skôr o príjemné chvíle, ktoré 

partnerov zblížia a nie rozdelia. Viaceré jej tvrdenia nás v tom utvrdzujú. „Vždy len on, 

vždy len on. Ja som tá, ktorú musí furt prehovárať, vždy sa tomu jak sa dá vyhýbam. Ale 

jako to asi každá žena vie, že keď mužovi treba jak sa povie...dať, pretože je potom zlý, 

nervózny, odporný a keď mu dáte je strašne dobrý, by vás nosil asi takú hodinu, dve, tri na 

rukách.“ Alebo: „Najlepšie by bolo, ako keby bol stále pripojený.“ Erika spomína, že 

možno v minulosti asi ako každý mladý človek aj mala záujem, ale on ju svojím správaním 

úplne odradil. „To je tak strašne dávno, ale keď si tak matne spomínam, tak som akože 
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chcela byť sním, ale bolo to čisto len ten akt. Pretože keby ma skutočne vtedy ľúbi, tak ma 

chce odbremeniť, pomôcť, ale tam to nebolo tam vždy pri probléme odišiel, hovorím 

a buchli dvere.“ 

5 Interpretácia výsledkov 

 Postupnou formou techniky vyloženia kariet sme zo zozbieraných dát vypracovali  

odpovede na naše výskumné otázky.        

 Láska má viacero podôb a tak to je aj u ľudí v seniorskom veku, kde sa počas ich 

života postupne transformuje na rôzne úrovne. U seniorov je založená na maličkostiach 

každodenného života, ktoré pre nich majú nesmierny význam. Vážia si každú jednu 

činnosť, ktorú spoločne môžu robiť a navzájom si pomáhať, tak si prejavujú lásku. Od 

začiatku dňa, kde spolu raňajkujú až po koniec, keď sa spoločne chystajú do postele. Ľudia 

v seniorskom veku nepotrebujú gestá lásky, stačí im len to, že spolu môžu byť a tešia sa na 

každý ďalší deň strávený spolu.        

 Tak ako k láske v mladšom veku patrí intimita, tak je tomu aj u seniorov, aj keď sa 

o tom toľko nerozpráva, dalo by sa tvrdiť, že je v dnešnej spoločnosti tabuizovaná, pritom 

ide o prirodzenú vec spojenú s partnerským životom. Ľudia v seniorskom veku prežívajú 

intimitu oveľa intenzívnejšie a potreba fyzického kontaktu je silnejšia. Koľkokrát im stačia 

len dotyky a pohladenia, aby si naplnili svoje potreby a zvýšila sa im tak sebadôvera 

a sebavedomie, aby mali pocit, že sú potrební. S intimitou spojený je aj ich sexuálny život, 

kde je dokázané, že čím sú ľudia aktívnejší v mladšom veku tým aktívnejší sú potom 

v seniorskom veku a naopak. S pribúdajúcim vekom však táto  sexualita postupne slabne 

v dôsledku rôznych zdravotných problémov, ale aj celkovej nižšej vitality človeka.  

 Ruka v ruke s láskou idú konflikty a nedorozumenia. Hovorí sa, že ak sa ľudia 

nehádajú tak im na sebe nezáleží. A tak je tomu aj seniorskom veku s rozdielom, že hádky 

a konflikty strácajú na intenzite a sile a ich priebeh je kratší a jemnejší. Hádky sa väčšinou 

netýkajú vážnych problémov, pretože tie už boli z časti vyriešené v mladosti. Ide len 

o rôzne malé nedorozumenia, kde sa nedokážu dlho hnevať a následne prichádza 

udobrenie. Ľudia v seniorskom veku si uvedomujú, že každý deň môže byť ten ich 

posledný, a preto by nechceli odísť v zlom, preto hneď všetko uvedú na správnu mieru. 

Preto všetky prípadné vzťahové problémy vzniknú väčšinou len z rozdielnosti názorov na 

určitú vec, pretože ak ide o vážny problém ľudia sa nezvyknú hádať, zamyslia sa a snažia 

sa situáciu s pokojom vyriešiť. 
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6 Diskusia 

 Cieľom našej práce bolo odkryť spôsob prežívania lásky manželského páru 

v seniorskom veku. Na to aby sme to zvládli bolo treba preskúmať rôzne aspekty, ktoré na 

spôsob prežívania lásky vplývajú. Bolo ťažké dôjsť k nejakému jednotnému zhrnutiu 

nakoľko sme pracovali iba so štyrmi participantmi a ich odpovede sa odlišovali, každý mal 

iný životný príbeh. Preto sme to zhrnuli do piatich kategórii, ktoré sme jednotlivo 

pomocou kódov analyzovali z rozhovorov.       

 Vďaka získaným dátam sme mohli aspoň čiastočne zistiť ako seniori vnímajú 

a prežívajú manželský vzťah. Participanti ho v konečnom dôsledku popisujú ako prijateľný 

a akceptovateľný aj napriek rôznym problémom, s ktorými sa museli počas dlhého 

spoločného života stretávať. Tieto zistenia korešpondujú s tvrdením Haškovej (2010), kde 

sa vzťah s narastajúcim vekom pretvára do viac duchovného spojenia, mení sa prístup 

oboch partnerov k sebe navzájom zo sexuálneho k viacej priateľskému. To svojimi 

tvrdeniami potvrdzujú aj participanti Ján a Betka, ktorí sú v manželskom zväzku už 60 

rokov, kde ich možný sexuálny záujem padá na ich nedostatočných fyzických 

schopnostiach. Pre participantov je však fyzický kontakt veľmi dôležitý ako tvrdí aj pán 

Ján: „Však samozrejmá vec, ja keď sa nemám k ničomu tak sa má babinka alebo opačne, 

treba ju pohladiť po tvári aj po zadku, všade. Toto je pochopiteľné, inak by sme nemohli 

byť spolu, inak by sme boli tigre, žeby sme na seba len vrčali.“    

 V ponímaní súčasného vzťahu ako lásky neboli všetci participanti jednotní, niektorí 

vzťah medzi sebou a partnerom označovali ako lásku, iní sa tomuto slovu radšej vyhýbali 

a niektorí ho ani nepoužívajú, ako napríklad uvádza participantka Erika: „Nikdy nehovoril 

ľúbim ťa, nikdy nehladkal, nič, vždy to bolo len o tom sexe...“ Ako sme spomínali 

rozdelenie podľa psychiatra Miroslava Plzáka, rozdiel medzi láskou mileneckou a láskou 

manželskou je obrovský, pretože láska manželská je dlhodobá a na svojej ceste musí 

znášať rôzne úskalia a nástrahy, ktoré nám prináša bežný život. Zrelé manželstvo inak 

povedané partnerstvo vo vyššom veku si už váži každú jednu maličkosť.   

 Tvrdenie Levensona o riešení partnerských hádok vo vyššom veku, kde zdôrazňuje 

ich zhovievavosť a rezignáciu. Seniori sa počas rokov naučili využívať stratégiu, ktorá 

zabraňuje vzniku negatívnych situácii. Môžeme povedať, že sa nám to čiastočne potvrdilo 

u každého z našich participantov, u každého iným spôsobom, ale myšlienka tam zostala tá 

istá, že starší ľudia sú ochotnejší prejaviť prijatie kompromisu. Ale na druhú stranu určité 

malé „poškádlenie“ oživí niekedy stereotypný život. Rozprával o tom aj pán Ján ako 
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niekedy úmyselne hnevá svoju manželku, aby sa vraj nenudili. „A ja čo keď sem tam 

babinke poviem niečo načo sa vie nahnevať na mňa, ja ľúbim kritizovať jedlo, pretože 

jedlo to je pre ňu najväčšie zlo, ako pre každú babu.“      

 O láske v mladom veku toho vieme dosť, píšu sa o nej básne spievajú pesničky, ale 

láska v seniorskom veku je ešte neprebádaná. Pri našom výskume sme narazili len na jednu 

zverejnenú diplomovú prácu podobnú našej téme spracovanú najmä z pohľadu 

psychológie, spracovanú Terezou Andělovou, ktorá skúma lásku a vzťahovú údržbu 

v manželstvách u seniorov. V našej práci sme nemali možnosť ani čas ísť ešte hlbšie do 

danej tematiky, ale ak bude možnosť radi by sme pokračovali s naším výskumom 

a rozšírili ho a ďalších participantov. 
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ZÁVER 

 

 V našej práci sme sa zaujímali o priebeh prežívania lásky manželských párov 

v seniorskom veku z ich pohľadu. Snažili sme sa pomocou rozhovorov aspoň čiastočne 

odkryť ich chápanie lásky pomocou piatich kategórii, ktoré nám poskytli stručný prehľad 

o danej oblasti.          

 Seniori popisujú svoje vzťahy rôznymi spôsobmi, kde každá z nich rozumie čo je 

láska a pre každého je láska niečo iné. Niekto ju vyjadril skôr básnicky ako keby rozprával 

o niečom čo nikdy nepoznal, ale tužil by zažiť ju. „Láska, je to najkrajšie na svete, čo 

môže byť. To nás chytí a nepustí, prepadneme tomu a nedá sa tomu odolať...to je láska.“ 

(Róbert) Druhý zase lásku chápu ako možnosť posunúť sa niekam ďalej a osobnostne rásť 

a prekonávať nové prekážky. „Ako sa hovorí človek sa vyvíja stále a vyvíja sa hlavne pri 

utrpení a trápení, lebo keď je všetko v poriadku nikam sa neposúvaš, len keď sa trápiš 

vtedy si uvedomuješ veľa vecí. Ale musím pracovať hlavne na sebe, aby som ho mala 

rada.“ (Erika)            

 Prežívanie starších ľudí vo vzťahu je z veľkej miery ovplyvňované práve správaním 

sa partnera, tým ako vzťah vyzeral predtým a vlastnými predstavami ideálneho vzťahu. 

Intenzita prežívania vzťahu sa však s pribúdajúcim vekom znižuje alebo je len možné že sa 

postupom času vo svojom prežívaní len viac kontrolujú. V tomto výskume bolo ťažké 

zistiť či sa ľudia viac zameriavajú na vzťahy alebo ide len o prejavy podmienené 

uvedomujúc si zostávajúci čas do konca života.      

 Ako odporúčanie na prípadný ďalší výskum navrhujeme v prvom rade použiť 

spomínanú väčšiu vzorku participantov pre lepšie  utvrdenie sa v danej kategórii a o nejaké 

zovšeobecnenie tejto oblasti. Všetko je podmienené niečím, len treba prísť nato, že čím. 
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ABSTRAKT 

SOVÍKOVÁ, Katarína: Rodinné faktory vplývajúce na vznik sociálno-

patologických javov u adolescentov.. [Študentská vedecká odborná činnosť]/ Katarína 

Sovíková– Trnavská univerzita v Trnave. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce. Katedra 

sociálnej práce. Školiteľ práce: Mgr. Peter Paty, PhD. Trnava : FZaSP TU, 2016, 35 s. 

Rodinné faktory vplývajúce na vznik sociálno-patologických javov u adolescentov 

Práca je svojim obsahom zameraná na vymedzenie pojmov súvisiacich s rodinou, 

charakteristikou obdobia adolescencie, ale taktieţ sa venuje aj negatívnemu správaniu 

mládeţe, ktoré nie je akceptované spoločnosťou a vyvodzujú sa zaň sankcie. Všetky 

spomínané teoretické poznatky sú spracované v teoretickej časti, ktoré sú čerpané 

z odbornej literatúry. Predkladaná práce je sondou do problematiky patológie mládeţe 

a významu rodiny pre dospievajúceho jedinca. Praktickú časť práce tvorí kvantitatívny 

výskum, ktorého cieľom bolo zistiť ako si adolescenti spomínajú na správanie ich rodičov 

voči nim.  Pri zbere sme vyuţili jednu z najčastejšie vyuţívaných metód zberu dát – 

dotazník. Objektom skúmania našej práce boli 2 skupiny mladistvých. Mladiství 

umiestnení v výkone trestu odňatia slobody v Sučanoch tvorili jednu skupinu a adolescenti 

na strednej škole v Trenčíne a Povaţskej Bystrici skupinu druhú. V práci analyzujeme 

význam úplnej a neúplnej rodiny , ako aj odpovede respondentov v závislosti od typu 

skupiny. Výskumom sme zistili, ţe mladiství, ktorým je uloţení trest odňatia slobody od 

svojich rodičov nepociťovali lásku, boli mnohokrát kritizovaní a označovaní za lenivých 

a neuţitočných v prítomnosti iných a taktieţ cítili nátlak zo strany rodičov, aby sa stali 

najlepšími.  

 Kľúčové slová 

Rodina. Výchova v rodine. Adolescent. Sociálno-patologické javy.  
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ABSTRACT 

SOVÍKOVÁ, Katarína : The family factors influencing the emergence of social 

pathological phenomena in adolescents.. [Študentská vedecká odborná činnosť] / Katarína 

Sovíková  – Trnava University in Trnava. Faculty of Health care and Social work, 

Department of Social work. Instructor: Mgr. Peter Paty, PhD. Trnava : FHC and SW, 2016,  

35 pp. 

Content of the work is focused on the characteristics of terms like family, 

charakteristic of the period of adolescence and chracteristic of the negative behaviour of 

youth, which the society does not accept and this behaviour is penalized. All these 

theoretical knowledges are processed in theoretical part, which descended from  literature. 

This work is an exploration of the issues of pathology youth and the importance of family 

for adolescent. In the pratical part we used quantitative research. The aim was find out, 

how adolescents remember parental behaviour. We used the most common method of data 

collection – questionnaire. The object of investigatation was two groups. The first group 

consisted ofadolescents in the institution for juvenile deliquents in Sučany. The second 

group consisted of adolescents in the family enviroment. These adolescents go to the 

secondary school in Trenčín and Povaţská Bystrica. In the work analyze the importance of 

complete and incomplete families, and the responses of respondents by groups. The 

research we found differences in responses. Youth in the institution for juvenile deliquents 

were often criticized, labeled as lazy and useful. Their parents wanted that their child be 

the best. Juvenile deliquents did not feel love from parents. 

  

Key words 

Family. Parental education. Adolescent. Social pathological phenomena .  

247



 
 

ÚVOD 

Pod pojmom rodina si väčšina z nás predstaví tradičné funkcie, role a hodnoty, 

ktoré by rodina mala zastávať. Avšak pojem rodina sa v súčasnosti stáva problematický, 

nielen terminologicky, ale najmä sociálne. Práve z tohto dôvodu, sme sa rozhodli 

vypracovať našu prácu na tému rodina a jej úloha pri prevencii sociálno-patologických 

javov u adolescentov.  

Rodina a jej úlohy, postavenie v spoločnosti patrí k témam, o ktorých sa nielen 

často diskutuje, ale je tieţ predmetom skúmania rôznych vedných odvetví. Väčšina štúdií 

zaoberajúcich sa práve touto oblasťou skúma rodinu z hľadiska vplyvu rodinnej výchovy, 

rodinného prostredia a socializácie.  Motiváciou k výberu tejto témy je určite jej 

aktuálnosť, pretoţe postavenie rodiny a jej úlohy sa menia. V súčasnosti sa zvyšuje počet 

rozvodov a klesá počet uzavretých manţelstiev. Manţelstvo stráca na atraktívnosti a sme 

toho názoru, ţe takto sa vytráca aj tradičné chápanie rodiny. V dnešnej dobe deti vyrastajú 

v rôznych kohabitáciach. Preto je našim cieľom priblíţiť problematiku výchovy, ale taktieţ 

usporiadania rodiny na moţný vplyv vzniku patologického správania u adolescenta. 

 Prácu sme rozdelili do piatich kapitol. Prvé dve kapitoly sa venujú teoretickému 

spracovaniu problematiky. V prvej kapitole rozoberáme pojem rodina, ako sa vyvíja rodina 

a kde nastali zmeny. Ďalej rozoberáme aké funkcie a úlohy plní rodina ako aj aké typy 

rodiny poznáme. Druhá kapitola je venovaná obdobiu adolescencie. Táto kapitola je 

venovaná najmä patológii mládeţe a determinantom, ktoré na ňu vplývajú. 

 Praktická časť práce je obsiahnutá v tretej kapitole, kde sme pomocou 

kvantitatívneho výskumu zisťovali ako vplýva rodina na vznik patologického správania 

u dospievajúcich jedincov v našej spoločnosti. Táto kapitola je venovaná výskumu. 

V štvrtej kapitole rozoberáme a porovnávame výsledky a následne ich interpretujeme. 

Posledná kapitola je venovaná záveru, kde sme zosumarizovali naše zistenia. 
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1  RODINA 

Rodina sa pokladá za prirodzenú a základnú bunku spoločnosti. Aj keď je rodina 

takto chápaná uţ stáročia, stále vzbudzuje veľký záujem odborníkov z rôznych oblastí. 

Z tohto dôvodu existuje veľké mnoţstvo definícií, ktoré sa snaţia zachytiť jej 

charakteristické vlastnosti a črty. Rozvoj v oblasti technológií, zdravotníctva a v iných, nie 

menej dôleţitých odvetví sa dotkol aj rodiny. Predstava, ţe rodinu tvorí otec, mama a deti 

uţ nie je jediná. Vargaš (2007, s. 81, In Levická) „Rodina je prirodzené spoločenstvo 

rodičov a detí. Je tajomstvom lásky: manţelskej, materinskej, otcovskej, detskej, bratskej, 

starých rodičov a vnúčat, vnúčat k starým rodičom. Táto láska stmeľuje rodinu.“ Čoraz 

častejšie sa stretávame s rodinou, ktorá sa nedá nazvať nukleárnou, a pribúda stále viac 

nových foriem usporiadania, ktoré sa chápu ako rodina. Dôleţité je si uvedomiť, ţe 

rodinné spoločenstvo je neopakovateľné, originálne. Plní rad funkcií, prostredníctvom 

ktorých zabezpečuje integráciu jednotlivca do spoločnosti, vytvára sieť, ktorá predstavuje 

pre jednotlivca istotu, určitú mieru ochrany a bezpečnosti- zázemie. Ak je základná 

sociálna skupina narušená, nemôţe plniť všetky svoje funkcie, a z toho vyplýva, ţe 

nedokáţe pripraviť jednotlivca na ţivot v spoločnosti a na vývoj a zmeny, ktoré sú jeho 

súčasťou. 

 „Ako jediný útvar, rodina v sebe spája tri rozmery: biologický, psychologický 

a sociálny, tvoriacich základ jej jedinečnosti a nenahraditeľnosti.“ (Grúň ,1995, s.33, In: 

Vlčková). Vzhľadom na rôzne definície rodiny, si rodinu charakterizujeme pomocou 

kľúčových znakov, ktoré uvádza Plávková: 

 Rodina je primárna skupina, ktorá sa vyznačuje prevaţne neformálnymi väzbami 

medzi jej členmi 

 Človek si ju nevyberá, stáva sa jej členom po narodení 

 Je orientovaná na uspokojovanie potrieb, záujmov, hodnôt a cieľov jednotlivcov, 

ktorí do nej patria a taktieţ na uspokojovanie potrieb spoločnosti 

 Mali by ju tvoriť partneri, ktorí sú spojení manţelským zväzkom a vzťahmi ich detí 

 Realizuje spoločenskú kontrolu nad svojimi príslušníkmi  

 Snaţí sa udrţiavať rovnováhu medzi emocionálnymi potrebami svojich členov 

a prostriedkami na ich uspokojovanie 
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1.1  Vývoj rodiny 

Tak, ako nie je moţné opísať rodinu pomocou jednej konkrétnej, ucelenej 

a výstiţnej definície, tak s rovnakou istotou môţeme tvrdiť, ţe neexistuje ani „jednotná“ 

rodina. Rodina sa mení a vyvíja. To ako rodina vyzerá, funguje ovplyvňuje nielen kultúra, 

spoločnosť, civilizácia, ale predovšetkým modernizácia. Dochádza k zmene autority, 

štruktúry rodiny, dokonca aj k zmene prameňa rodinných hodnôt. V minulosti sa pokladalo 

zaloţenie rodiny za doţivotné, vychádzalo sa z rešpektovania zásady : Čo Boh spojil, 

človek nech nerozlučuje. V súčasnej globalizovanej dobe, je rešpektovanie takejto zásady 

skôr utópiou, ako realitou. V tradičnej rodine prevládala viacgeneračná štruktúra, to 

znamená, ţe manţelia ţili so svojimi rodičmi, a teda starými rodičmi detí. V súčasnosti 

niektoré deti neţijú ani len s oboma rodičmi. Základné charakteristiky podľa Moţného 

(2006, s.23) na základe, ktorých je moţné rozlíšiť tradičnú, modernú a postmodernú 

rodinu. 

Tabuľka č.1 Porovnanie tradičnej, modernej a postmodernej rodiny 

 

 
TRADIČNÁ MODERNÁ POSTMODERNÁ 

Štruktúra  široká, 

viacgeneračná 

nukleárna, manţelská variabilná, 

individualizovaná 

Základný kapitál ekonomický ekonomický, sociálny, 

kultúrny 

sociálny, kultúrny 

Legitimizácia sex, deti deti nelegitimizuje  

Role komplementárne, 

hierarchizované 

segregované, 

komplementárne 

individualizované  

Funkcia univerzálna opatrovateľská, 

statusotvorná, citová 

citová 

Autorita Otec otec-matka, funkčne 

segregované 

individualizovaná, 

slabá 

Reprezentácia 

diskurzu 

náboţenská, 

cirkevná 

občianska  masmediálna 

Medzigeneračný 

prínos 

patrilineárny, 

autoritatívny 

demokratický, 

zmiešaný 

slabý  
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1.2  Funkcie rodiny 

Okrem znakov, ktoré vymedzujú pojem rodina sú veľmi dôleţitým indikátorom aj 

funkcie, ktoré rodina zastáva. Úloha takto zoskupeného prirodzeného spoločenstva v ţivote 

človeka je významná. Pod pojmom funkcia rodiny rozumieme úlohy, povinnosti, ktoré by 

sa mali plniť. Ide o uspokojovanie nielen potrieb člena rodiny, ale aj o plnenie 

spoločenských poţiadaviek. Oľga Plávková (2008,s. 115) rozlišuje nasledovné funkcie: 

Prvotné (hlavné funkcie) 

1. Biologicko-reprodukčná a sexuálna funkcia: zabezpečuje uspokojovanie základnej 

potreby muţa a ţeny,  zachovanie ľudského rodu, a taktieţ reguluje sexuálne 

správanie ľudí. 

2. Ekonomická (hospodárska) funkcia: týka sa materiálneho zabezpečenia ľudí, 

z tohto dôvodu môţeme hovoriť o zabezpečovacej funkcii. Cieľom je uspokojiť 

potreby svojich členov v jednotlivých etapách ţivota, a teda zabezpečiť určitý 

existenčný štandard. Táto funkcia zahŕňa širokú paletu činností. 

3. Výchovná, socializačná funkcia: ide o významnú funkciu, pretoţe vplýva na rozvoj 

osobnosti jednotlivca- člena rodiny. Rodičia sa stávajú príkladom pre dieťa, učia ho 

normám a hodnotám v danej spoločnosti, pripravujú ho na integráciu. Pomáhajú 

mu osvojovať si základy správania, ktoré je akceptovateľné. Úloha  rodina je  

v primárnej socializácii nenahraditeľná. Preto je veľmi dôleţité, aby rodičovská 

výchova bola optimálna, to znamená nie veľmi autoritatívna, rozmaznávajúca, 

úzkostlivá, zanedbávajúca, alebo naopak perfekcionalistická. 

4. Ochranná a psychohygienická funkcia:  ochranná funkcia znamená ochranu ţivota 

a zdravia jednotlivých členov rodiny, taktieţ ochranu pred mravnou devastáciou . 

V tomto kontexte môţeme hovoriť  aj o emocionálnej funkcii v zmysle 

zabezpečovania zázemia, potrebnej starostlivosti v detstve, v chorobe, v ťaţkých 

situáciách. Ide o uspokojovanie vyšších emocionálnych potrieb, ako porozumenie, 

pocit bezpečia, opora...atď. Psychohygienická funkcia niekedy označovaná aj 

morálna funkcia sa snaţí o dodrţiavanie zásad manţelskej vernosti, rodičovskej 

etiky... 

Druhotné funkcie:  pod týmto pojmom chápeme čiastkové funkcie, ktoré sa podieľajú na 

udrţiavaní a upevňovaní vzťahov medzi členmi rodiny vo voľnom čase a v spoločných 

záujmoch. 
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1. Rekreačná: trávenie spoločného času na dovolenkách, výletoch 

2. Záujmová : ide o aktivity, ktoré spájajú rodinu v moţnosti pestovať svoje hobby)  

Primárna skupina akou je rodina pri plnení svojich funkcií zabezpečuje optimálny vývin 

pre dieťa. Práve funkčná rodina vytvára vhodné prostredie, ktoré je zárukou sociálne 

i psychicky zdravej spoločnosti. „ Je miestom, v ktorom sa utvárajú základy osobnosti 

a uskutočňuje sa proces socializácie jednotlivca, t.j. proces jeho individuálneho 

a sociálneho rozvoja, a jeho postupného začleňovania do spoločnosti“ (Vlčková, 2001, s. 

35).  

1.3 Typy rodiny 

Podľa Bakošovej (1994, s.36, In: Vlčková)  môţeme rodinu vzhľadom k úrovni 

plnenia jej základných funkcií klasifikovať nasledovne : 

 harmonická rodina: niekedy sa pouţíva aj pojem funkčná, zdravá rodina. Typ 

rodiny, ktorá uspokojuje potreby svojich členov a uspokojivo vykonáva, a plní 

svoje úlohy. 

 konsolidovaná rodina: tento typ rodiny uspokojuje potreby svojich členov, ale 

niektoré jej funkcie môţu byť oslabené. V rodine neprichádza k váţnym 

poruchám. 

 disharmonickú rodinu: rodina, v ktorej sa vyskytujú problémy a nastávajú 

konflikty. V rodine vládne napätá atmosféra, rodičia neprejavujú záujem 

o dieťa, a taktieţ s dieťaťom zle zaobchádzajú. Takúto rodinu povaţujeme za 

dysfunkčnú. 

 doplnenú rodinu: takýto typ rodiny vzniká, ak jeden z rodičov, ktorý ma dieťa 

po rozvode vstupuje do zväzku s iným partnerom, s ktorým ma spoločné dieťa. 

Funkčná a dysfunkčná rodina 

V kaţdej rodine sa vyskytnú ťaţkosti, problémové situácie, ktoré si vyţadujú 

riešenie. Často krát spôsobujú napätie, nervozitu a zlú atmosféru. Avšak, ak je rodina 

zdravá a funkčná oveľa ľahšie dokáţe čeliť negatívam, ktoré ju postretnú. Rozdiel medzi 

harmonickou a dysfunkčnou rodinou je zreteľný. Zatiaľ, čo funkčná rodina vytvára 

optimálne, prirodzené zázemie, ktoré poskytuje jej členovi oporu, rešpektuje jeho 

individualitu a akceptuje ho. Týmto spôsobom  fungovania uľahčuje adaptáciu detí, ako aj 

dospievajúceho člena rodiny, ktorý prechádza rôznymi zmenami, dostáva sa do situácií, 

ktoré hodnotí ako náročné. Na druhej strane stojí rodina, ktorá zlyháva v plnení funkcií, 
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ktoré sa od nej očakávajú. Konflikty, hádky, nedostatočný záujem a emocionálne oslabenie 

rodiny vo významnej miere vplývajú na dieťa, ako aj na dospelého jedinca. Takýto typ 

rodiny je obrovským nebezpečenstvom pre normálny vývoj dieťaťa. Podľa O. Matouška 

(1997, s.36, In: Vlčková) dysfunkčnú rodinu charakterizuje zanedbávanie starostlivosti 

o dieťa, nastavená je zlá výchovy. Väčšinou sa uplatňuje vo vzťahu k dieťaťu autoritatívny 

štýl výchovy. Okrem zlej výchovy sa dysfunkčná rodina vyznačuje mnoţstvom 

negatívnych emocionálnych prejavov, pre ktoré je typická beznádej a zúfalstvo. Medzi 

negatívne emocionálne prejavy patrí aj častý výskyt konfliktov, v dôsledku čoho sa 

rozdeľuje rodina na dva tábory, a správanie jej členov je voči sebe je nepriateľské. 

Domácnosť ma problémy s beţnou prevádzkou. Členovia rodiny si navzájom nedôverujú, 

ich vnútorné vzťahy sú na bode mrazu, neustále očakávajú nejaké nepríjemnosti. 

V dysfunkčnej rodine sa vytráca hierarchizácia rolí, nie je jasne rozdelené, kto plní aké 

úlohy a ani, kto má akú zodpovednosť. A z toho dôvodu dochádza k vyhýbaniu sa plneniu 

úloh, ale aj k strate potenciálu, ţe by úlohu prevzal iný člen rodiny. Komunikácia je plná 

nejasností, nedorozumení a protirečení. V dysfunkčnej rodine medzi jej členmi prevláda 

neangaţovanosť, nezainteresovanosť.  

Vývoj spoločnosti je ovplyvňovaný mnoţstvom nových trendov. S týmto rozvojom 

súvisí aj nárast ľudí, ktorí sa nevedia adaptovať na neustále meniace sa podmienky. Tieto 

zmeny sa dotýkajú aj rodiny. Jednoduchým príkladom je zmena roly matky. Ţeny sa 

emancipujú, a čoraz vo väčšom počte vstupujú na trh práce, do politiky...atď. Mení sa ich 

tradičná úloha, a teda rola matky, ktorá má vychovávať dieťa. Rodina vytvára pre dieťa 

rebríček hodnôt, podľa ktorých sa v ţivote jedinec orientuje. Hodnotová orientácia sa v 

súčasnosti prudko mení v rodinách, ale aj v spoločnosti, čo má negatívny dopad na 

zvyšujúci nárast sociálno-patologických javov ako násilie, drogové závislosti, prostitúcia, 

kriminalita, nezamestnanosť a pod. ( Caloňová, Kravárová, 2011). 
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2 OBDOBIE DOSPIEVANIA 

Kaţdá etapa ľudského ţivota je sprevádzaná určitými zmenami. Menia sa naše 

postoje, hodnoty, priority, záujmy a názory. V jednotlivých vývinových štádiách sa 

stretávame s určitými znakmi, ktoré charakterizujú obdobie, v ktorom sa práve 

nachádzame. Z hľadiska rodiny a jej úlohy pri prevencii sociálno-patologických javov sa 

budeme najviac venovať obdobiu puberty a adolescencie. Niektorí autori zastávajú názor, 

ţe puberta a adolescencia sú dve odlišné vývinové obdobia. Iní tieto obdobia spájajú do 

jedného. 

Klasifikácia obdobia adolescencie ( Kováčová, 2008 ) 

Podľa Langmeiera rozlišujeme dve- tradičné obdobia adolescencie 

1. Pubescencia ( pribliţne od 11 – 16 roku ţivota)  

2. Adolescencia (od 16 - 20 roku ţivota) 

Macek rozlišuje tri - moderné obdobia adolescencie 

1. Ranná adolescencia (pribliţne okolo 10 – 13 roku ţivota)  

2. Stredná adolescencia (od 14 – 16 roku ţivota ) 

3. Neskorá adolescencia (od 17 – 20 roku ţivota ) 

Obdobie puberty – pubescencia  

Obdobie puberty je charakteristické druhou fázou negativizmu. Dieťa si začína 

vytvárať na veci vlastný názor, ktorý väčšinou nie je v súlade s názorom dospelých. Toto 

obdobie sa vyznačuje kritikou dospelých, citovou nevyrovnanosťou. V oblasti mravného 

cítenia sa môţu začať prejavovať nedostatky vo výchove, v zlých vzorcoch spávania, 

v nesprávnej hodnotovej orientácií alebo v zlých príkladoch zo strany dospelých, alebo 

rodičov. Často krát sa to prejavuje oplzlými a hrubými rečami, neúctivým správaním voči 

starším osobám, vandalizmom a inými javmi. Neţiaducou súčasťou tohto obdobia je 

zvyšujúci sa záujem mladých o alkoholické nápoje, fajčenie. Ide o obdobie, kedy 

dospievajúci, uţ nechce byť dieťa, ale snaţí sa podobať dospelým. Mládeţ v tomto období 

neznáša protekciu. V oblasti pohlavného dospievanie sa zväčšuje záujem po pohlavnom 

vzťahu. Preto je veľmi dôleţitou súčasťou v období puberty pohlavná výchova. 

Obdobie adolescencie  

Štádium adolescencie začína po ukončení pohlavného dospievania a končí 

nástupom dospelosti. Je to významné obdobie pre formovanie vlastnej identity. 
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Charakteristické pre toto obdobie je, ţe jedinec sa nachádza v „ medziobdobí“. To 

znamená, ţe nie je vnímaný ani ako dieťa, a ani ako dospelý. Nachádza sa na poslednom 

stupienku na ceste k dospelosti. Po predchádzajúcom kolísavom období dochádza 

k ustaľovaniu a dozrievaniu v oblasti emocionálnej, spoločenskej, v oblasti intelektu. 

Dospievajúci sa pripravuje na výber povolania. „Otázka sociálnych vzťahov v období 

adolescencie je mimoriadne dôleţitá, pretoţe vzťah, ktorý si človek k ľudom vytvorí 

v tejto dobe, dominuje potom obyčajne ako ustálená psychická vlastnosť v celom jeho 

ďalšom ţivote.“ ( Kuric, 1963 s.135) Mladého človeka netreba pokladať za dospelého 

skôr, ako ním naozaj je. Je dôleţité, aby sa neskracovala doba mladosti a dospievajúci si 

mohol uţiť všetko, čo k tomu patrí. 

2.1 Rizikové správanie adolescentov (mládeţe)  

V našej práci budeme vychádzať z moderného delenia adolescencia podľa Maceka.  

„Za nejrizikovější období je v ekonomicky vyspělých zemích povaţována právě 

adolecsence “ Sobotková (2014, s.45).  Je to obdobie, kedy sa človek hľadá, formuje svoju 

identitu. Adolescenti sú vzdorovitý a typické je rebelantstvo. Svetová zdravotnícka 

organizácie (WHO) stanovila syndróm rizikového správania v dospievaní, ktorý tvoria 3 

zloţky (Sobotková, 2014)   

1. Zneuţívanie návykových látok: z dôvodu klesajúceho veku uţívateľov 

2. Negatívne javy v oblasti psychosociálneho vývoja: maladaptácia, poruchy 

spávania, agresivity, delikvencia, kriminalita, sociálne fóbie, seba poškodzovanie 

a suicidalita. 

3. Rizikové spávanie v reprodukčnej oblasti: predčasný sex, rodičovstvo, časté 

striedanie partnerov, pohlavné choroby 

Charakteristické znaky typické pre delikvenciu mládeţe  

 Trestnú činnosť páchajú v skupine a so spolupáchateľmi 

 Vo väčšine prípadov sa jedná o trestnú činnosť spáchanú pod vplyvom 

momentálnej situácie ( emócia zatemnia  rozum)  

 Trestná činnosť je páchaná často pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, 

ktorá zvyšuje agresivitu a neprimerané reakcie 

 Trestný čin je zvyčajne neplánovaný, alebo je príprava nedokonalá 
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 Pokiaľ ide o odcudzovanie predmetov, tak sa jedná o veci, ktoré momentálne 

potrebujú, alebo sú vhodné vzhľadom k ich veku ( automobily, oblečenie, 

alkohol,...) 

 Odcudzené veci sú delené v skupine na základe určitej hierarchie a na základe 

podielu na spáchanej trestnej činnosti ( Národné informační centrum pro mládeţ, 

2011, s. 51, In : Sobotková ) 

2.2 Sociálno-patologické javy 

Sociálno-patologické javy v spoločnosti sú váţnym problémom. Spoločnosť 

nefunguje optimálne, a v dôsledku toho dochádza k vzniku sociálno-patologických javov.. 

Pod sociálnou patológiu rozumieme negatívne spôsoby správania- konkrétnejšie ide 

o správanie, ktoré nie je v súlade s ustálenými spoločenskými normami a hodnotami. Pod 

tento pojem spadá obrovské mnoţstvo činností, počnúc tých, ktoré „len“ porušujú 

spoločenské normy aţ po tie, ktoré sa povaţujú za činy trestné. „Dnes všeobecne chápeme 

pod sociálnou patológiou, ako vednou disciplínou odvetvovú sociologickú disciplínu, ktorá 

skúma negatívne javy, vyskytujúce sa v spoločnosti, a ktoré sú v prevaţnej miere 

predmetom pozornosti sociálnej práce.“ (Ondrejkovič, 2009, s.27 ) 

Ďalším významným pojmom je sociálna deviácia –  centrálnym termínom je 

správanie. Sociálna deviácia zahŕňa také správanie, ktoré sa odlišuje od štandardizovaného 

spávania, ktoré je akceptované spoločnosťou. Dôleţitou súčasťou štandardizovaného 

správania je poznať normy, predpisy, ktoré sú platné v danej spoločnosti a tak sa vyhnúť 

odchýlkam, ktoré sú neţiaduce. Svojim správaním dávame najavo svoje pocity 

a odpovedáme tak na správanie iných. Ide o komplex reakcií, ktorý zahŕňa naše minulé 

i súčasné záţitky. 

Dospievajúca mládeţ sa najčastejšie dopúšťa patologických javov v zmysle 

porušovania noriem, ktoré sú sankcionované. Medzi najčastejšia patria majetkové trestné 

činy, násilná a ekonomická kriminalita a taktieţ mravnostná kriminality. Pod pojmom 

majetkové trestné činy rozumieme krádeţ (na osobách, vlámaním, krádeţ motorových 

vozidiel, ale aj poškodzovanie majetku). Násilná kriminalita je pojem pod ktorý sa 

zaraďujú trestné činy ako vraţda, únos, lúpeţ, úmyselné ublíţenie na zdraví, nebezpečné 

vyhráţanie, týranie, hrubý nátlak, vydieranie, porušovanie domovej slobody...atď. Pod 

mravnostnú kriminalitu spadajú najmä trestné činy ako znásilnenie, sexuálne zneuţívanie, 

detská pornografia, kupliarstvo. Ekonomická kriminalita je druh kriminality, ktorý 
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spôsobuje ekonomické škody štátu, právnickým a fyzickým osobám. Medzi ekonomické 

trestné činy patrí napríklad sprenevera, podvod, neoprávnené obstaranie platobnej karty, 

poškodzovanie spotrebiteľa, prijímanie úplatku, ale aj trestné činy ako ohrozenie ţivotného 

prostredia alebo pytliactvo. Medzi ostatné trestné činy patrí napríklad výtrţníctvo, 

nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, dopravné nehody, sprejerstvo ale aj 

marenie výkonu úradného rozhodnutia...atď. 

Tabuľka č.2 Prehľad mravnostnej kriminality mládeţe v roku 2012  

mravnostná kriminalita deti do 14 rokov  14-18 rokov 

Spolu  ♂  ♀ spolu ♂ ♀ 

Bratislavský kraj 2 2 0 5 5 0 

Trnavský kraj 4 3 1 12 10 2 

Trenčiansky kraj 4 2 2 9 8 1 

Nitriansky kraj  6 5 1 10 10 0 

Ţilinský kraj 1 1 0 13 13 0 

Banskobystrický kraj 3 3 0 34 30 4 

Prešovský kraj  17 17 0 83 80 3 

Košický kraj  7 6 1 95 80 15 

SPOLU 44 261 

 

Tabuľka č.3 Prehľad násilnej kriminality mládeţe v roku 2012 

násilná kriminalita deti do 14 rokov  14-18 rokov 

Spolu  ♂  ♀ spolu ♂ ♀ 

Bratislavský kraj  10 8 2 26 25 1 

Trnavský kraj 23 20 3 26 26 0 

Trenčiansky kraj  3 3 0 21 19 2 

Nitriansky kraj  20 18 2 57 53 4 

Ţilinský kraj 3 3 0 53 51 2 

Banskobystrický kraj 21 16 5 90 78 12 

Prešovský kraj  25 22 3 110 103 7 

Košický kraj  21 16 5 151 140 11 

SPOLU 126 534 
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Tabuľka č.4 Prehľad počtu krádeţí mládeţou v roku 2012 

Krádeţ deti do 14 rokov  14-18 rokov 

Spolu  ♂  ♀ spolu ♂ ♀ 

Bratislavský kraj 9 5 4 88 78 10 

Trnavský kraj 6 1 3 98 91 7 

Trenčiansky kraj  4 4 0 122 111 11 

Nitriansky kraj  45 37 8 205 180 25 

Ţilinský kraj 6 15 1 157 142 15 

Banskobystrický kraj 68 58 10 216 185 31 

Prešovský kraj  141 114 27 476 439 37 

Košický kraj  201 149 52 626 570 56 

SPOLU 490 1988 

[zdroj: Deti a mládeţ v číslach 2012, 2013, Ústav informácií a prognóz školstva, 2013] 

2.3 Determinanty vplývajúce na vznik delikventného správania mládeţe  

Výchova – rizikový faktor, ktorý vplýva na vznik delikventného správania u adolescenta. 

Snaha rodičov viesť svoje dieťa a naučiť ho normám má viacero spôsob a preto existuje 

viacero štýlov výchovy, ktoré sa líšia interakciou medzi rodičmi a deťmi.  Nasledujúce 

delenie vzniklo štúdiom učiteľov, ktorí hľadali súvislosť medzi problémami deťmi v škole 

a štýlom rodičovskej výchovy. Avšak problémy týchto detí nekončia v škole, ale pokračujú 

aj v beţnom ţivote (Řezač, 1998, s. 200-203). 

1. nejednotný štýl- charakteristické pre tento typ výchovy sú dvojité očakávania od 

rodičov a odlišný postup vo výchove , čo bráni dieťaťu utvoriť si vlastné a stále 

„JA“ 

2. proklamatívny spôsob – taktieţ ide o nejednotnú výchovu, ale v tomto prípade je 

rozpor medzi hodnotami, normami ktoré rodičia od dieťaťa očakávajú, ale sami ich 

neuplatňujú vo vzťahu k dieťaťu. 

3. povoľný prístup-  prístup, v ktorom sa deklarujú normy, ale je príznačná „mäkkosť 

noriem“. Pri ich plnení vládne benevolencia. Pre dieťa sú rodičovské očakávania 

nejednoznačné dokonca kolísavé.  

4. nedôsledný prístup – oproti povoľnému prístupu sa jedná o výchovu, v ktorej 

vládne náročnosť poţiadaviek a výchova je nátlaková. Problémom je, ţe je 

nedoťahovaná a nedôsledná v plnení cieľov. 
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5. potláčajúci prístup-  výchova, ktorú môţeme nazvať aj „zavrhujúca“ a je typická 

pre rodiny s nechcenými deťmi. Rodičia, alebo jeden z rodičov vidí v dieťati svoj 

ţivotný omyl, sklamanie. Rodičia si uvedomujú svoje negatívne – nevraţivé 

správanie k dieťaťu. V tomto type výchovy sa uplatňuje mnoţstvo trestov, 

obmedzovaní, utláčaní. 

6. podplácajúci prístup- prístup, ktorý môţe nazvať aj obchodný, pretoţe rodičia 

dieťa neadekvátne odmeňujú- za beţné úlohy a aktivity, a tým si dieťa kupujú. 

7. rozmaznávajúci prístup-  v tomto type výchovy sa rodičia snaţia udrţať dieťa 

neustále blízko seba, bránia mu v osamostatňovaní. Postupne sa prispôsobujú 

náladám a poţiadavkám dieťaťa, len preto, aby nedošlo k odcudzeniu. Štýl 

výchovy, ktorí je typický pre rodičov, ktorí sa napríklad dlho usilovali o dieťa. 

8. protekčný prístup- prístup, v ktorom je dieťa uprednostňované pred niekým a teda 

na úkor niekoho iného. Preferuje sa cieľ, ktorý treba dosiahnuť pred spôsobmi ako 

to dosiahnuť. ( napr. Moje dieťa bude mať, lepšie podmienky neţ som mal ja .)  

9. skleníkový prístup- dieťa funguje v danej rodine bez problémov. Ak sa dieťa 

nachádza mimo danú rodinu zlyháva a dostáva sa do problémov. Názov tohto 

prístupu sa dá prirovnať ku kvetu, ktorý, keď je vypestovaný v skleníkových 

podmienkach, tak je plodný a darí sa mu. Ako náhle sa kvet umiestni mimo skleník 

preţíva, ale ochabuje.  

10. moralizujúci prístup- v ţivote sa treba riadiť pravidlami a treba napĺňať dané 

úlohy. Dominujú normy a sankcie za ich nedodrţiavanie.  

11. puntičkársky prístup-  pre rodičov je typický obrovský dohľad nad dieťaťom, 

poskytovanie neustálych rád, alebo výčitiek. Rodičia sa zameriavajú predovšetkým 

na detaily, na všetky drobnosti v prejavoch dieťaťa.  

12. zanedbávajúci prístup- charakteristické pre rodičov je prejavovanie nezáujmu 

o svoje deti o ich názory a pocity. Nezaujímajú sa o to, čo robia ich deti, 

nezúčastňujú sa na ich ţivote. Dieťa vyrastá v nepodnetnom prostredí. 

13. úzkostný prístup- štýl výchovy, kde prevláda nadmerný strach o dieťa- väčšinou 

typická výchova pre neurotické osobnosti. U dieťaťa sa postupne vyvíja strach, učí 

sa ţe všade sa mu môţe niečo stať. Prílišný strach o dieťa vyvoláva aj jej útlm 

v aktivite a stáva sa pasívnym a závislým na svojich rodičoch.  

14. autoritársky prístup: nejde o autoritatívny typ výchovy. Pre autoritársky prístup je 

charakteristický nátlak, poslušnosť a prejavovanie moci rodiča. 
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15. perfekcionistický prístup- rodičia s veľmi vysokými poţiadavkami na dieťa. Tieto 

extrémne nároky vytvárajú na dieťa tlak. Dôleţité si je uvedomiť, ţe dieťa 

nedisponuje takými moţnosťami aby rodičom vyhovelo, aj keď sa veľmi snaţí. 

Vedie to k uzatváraniu dieťaťa do seba a rôzne iné prejavy ako vznik chorôb. 

Štruktúra rodiny – veľmi významným činiteľom, ktorý ohrozuje rodinu v plnení jej funkcií 

je práve spôsob jej usporiadania. Novým trendom sa stáva, ţe manţelstvo - zväzok, ktorý 

mal trvať celý ţivot stratil na „atraktívnosti“. V súčasnosti je typické, ţe rodičia ţijú 

v partnerskom vzťahu namiesto manţelského. Mottom sa stáva, ţe k šťastiu netreba papier, 

a tak sa postupne stráca aj zmysel jedného muţa- manţela, ktorý je nahradený striedaním  

viacerých partnerov. V spoločnosti vládne trend byť „single“. Rodina sa stáva 

nekonzistentnou a postupne upadá aj predstava, ţe rodinu má tvoriť jedna mama- ţena 

a jeden muţ- otec, ktorí vychovávajú vlastné deti.  Dieťa sa učí napodobňovaním, a preto 

potrebuje vidieť role oboch rodičov. Výchova dieťaťa, bez jedného rodiča je rizikovým 

faktorom pre zdravý vývin jedinca, ale aj pre jeho budúci ţivot. Výsledky National 

Fatherhood Iniciative, ktoré uvádza Bakalář ( In: Kraus, s.143, 2014) potvrdzujú význam 

úplnej rodiny pre prevenciu patologických javov. Z výsledkov vyplýva, ţe neprítomnosť 

otca sa prejavuje nasledovne:  72% mladistvých v nápravných zariadeniach vyrastali bez 

výchovy jedného rodiča, 72% mladistvých vrahov vyrastalo v rodinnom prostredí bez otca. 

U dievčat sa absencia jedného z rodičov taktieţ prejavuje negatívne. Zvyšuje sa u nich 

percento rozvodovosti vlastného manţelstva, a rovnako sa pri absencii biologického otca 

v rodinnom prostredí zvyšuje riziko ich znásilnenia novým partnerom matky. Úplná rodina 

má veľký význam pri prevencii neţiaducich javov v spoločnosti.  
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2.4 Rodina ako prevencia  

Narastajúce problémy v spoločnosti týkajúce sa zdravia, sociálneho zabezpečenia 

a iných determinantov, ktoré ovplyvňujú kvalitu ţivota si vyţadujú riešenie. Avšak lepším 

riešením, ako čeliť uţ vzniknutím problémom a negatívnym javom v spoločnosti je 

predchádzať im. A toto je charakteristické pre pojem prevencia. Jej úlohou je 

minimalizovať sociálno-patologické javy, a zároveň sa snaţí o udrţanie správneho 

fungovania jednotlivca v spoločnosti. Strieţenec (In : Schavel, M.- Čišecký, F. – Oláh, M., 

s. 9., 1996) pojem prevencia vysvetľuje nasledovne : „ Prevencia je praktická činnosť, 

zaloţená na vedecky uplatňovaných opatreniach, ktoré smerujú k posilňovaniu a ochrane 

komplexnej sociálnej vyváţenosti a je ju nutné uskutočňovať vo všetkých etapách ţivota 

človeka.“  Človek sa môţe ocitnúť v ťaţkej ţivotnej situácii, v ktoromkoľvek období 

ţivota a je dôleţité, aby vedel, ţe sa môţe na niekoho spoľahnúť 

Napriek súčasným, nie veľmi priaznivým charakteristikám rodiny je význam rodiny 

zreteľný. Je nepredstaviteľné, aby sa prevencia kriminality neopierala o rodinu. Uviedli 

sme si, aké rôzne výchovné stratégie negatívne vplývajú na dieťa, aký veľký význam má 

usporiadanie rodiny,  ako negatívne sa môţe prejaviť absencia jedného z rodičov. Rodina 

je najdôleţitejšia sociálna skupina, v ktorej jedince vyrastá, ţije. Problém nastáva, ak 

v rodine nedochádza k uspokojovaniu jeho potrieb a dospievajúce dieťa si začne hľadať iné 

skupiny, kde budú jeho potreby uspokojené. Z hľadiska významu rodiny ako prostriedku 

na prevenciu musíme uvaţovať o rodine funkčnej.  Spoločnosť funguje v dôsledku väzieb, 

ktoré si jej jednotliví členovia utvárajú. Rodinu zaraďujeme do mikrosystému. Predstavuje 

teda  systém, ktorý je charakteristický prirodzenou sieťou sociálnych opôr. Jedinec si 

takýmto spôsobom vytvára vlastnú osobnú sieť, v ktorej sa v prvom rade nachádzajú 

najbliţšie osoby a teda rodina. Keby sme tvrdili, ţe rodina v súčasnosti neplní úlohu 

prevencie – klamali by sme.  
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3 PRAKTICKÁ ČASŤ 

 V empirickej časti našej práce sú zhrnuté výsledky nášho kvantitatívneho výskumu. 

Úloha rodiny a jej postavenie v spoločnosti je téma, ktorá je preberaná nielen medzi 

odborníkmi, ale aj laikmi. V posledných rokoch sa rodina, ktorú tvorí otec, mama a deti 

dostáva do úzadia a je nahradená variabilnými formami. Pri realizácii výskumu sme si 

pomohli skrátenou formou s-E.M.B.U. dotazníka.  Ide o dotazník, ktorý zisťuje 

zapamätané rodičovské správanie. Dotazník pouţili Poliaková, Mojţišová a Hašto, ktorí ho 

uverejnili v časopise psychiatria.  

3.1 Cieľ výskumu 

 Cieľom výskumu bude zistiť, ktoré rodinné faktory majú vplyv na vznik sociálno-

patologických javov u adolescentov.. 

3.2 Výber výskumnej  vzorky 

 Výskum bol uskutočnený na vzorke 87 osôb. Výskumnú vzorku tvorili 2 skupiny. 

Prvú skupinu tvorili mladiství vo výkone trestu odňatia v Sučanoch. Dôvodom, prečo sme 

si zvolili práve toto zariadenie je fakt, ţe ide o jediný ústav na výkon trestu odňatia 

slobody  na Slovensku, ktorý určený mladistvým. Ich počet bol 39. Druhú skupinu tvorili 

adolescenti, ktorí sa nachádzajú v domácom, rodinnom prostredí. Ich počet bol 48. Výber 

respondentov bol cielený. 

3.3 Metóda výskumu 

 Ako najvhodnejšiu metódu kvantitatívneho výskumu sme si zvolili dotazník. 

Dotazník nebol zasielaný elektronickou formou, z dôvodu obmedzení, ktoré vyplývajú 

z prísnych predpisov týkajúcich sa mládeţe umiestnenej v ústave na výkon trestu odňatia 

slobody v Sučanoch. Na základe cieľa si výskumník zvolí spôsob zberu dát. „ V prípade, 

ţe cieľom výskumu je sociálny jav známy a úlohou má byť zistiť jeho rozsah, frekvenciu 

alebo intenzitu, výskumník zvolí niektorú z kvantitatívnych metód“ (Almašiová, 

Kohútová, s.8, 2013).  

3.4 Výskumné otázky 

 Výskumné otázky v našom výskume boli zvolené na základe 3 dimenzií, do 

ktorých sa výroky v dotazníku delili. Kaţdá jedna dimenzia odzrkadlovala správanie 
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rodičov k dieťaťu. Pre dosiahnutie cieľa, ktorí sme si stanovili, sme zvolili nasledujúce 

otázky.  

VO1 : Aký vplyv má odmietavé správanie rodičov na vznik sociálno-patologických javov 

u adolescentov ? 

VO2: Ako emočná vrelosť rodičov vplýva na vznik sociálno-patologických javov 

u adolescentov ? 

VO3 :  Ako sa hyperprotektívne správanie rodičov podieľa na vzniku sociálno-

patologických javov u adolescentov ? 

Výskumná otázka Indikátory  

VO1  trestanie 

kritizovanie 

poniţovanie 

uprednostňovanie súrodenca 

zahanbovanie  

VO2 hrdosť rodičov 

pochvala 

podpora rodičov 

láska 

trávenie voľného času 

VO3 obmedzovanie 

rozhodovanie za dieťa  

obava  

zákazy  

( Zdroj : vlastný)  

3.5 Spracovanie výsledkov výskumu 

 Získané dáta sme upravili do takej podoby, aby sme s nimi mohli ďalej pracovať. 

Výsledky zo zozbieraných dotazníkov sme spracovali v programe IBM SPSS Statistics. 

Všetky údaje z dotazníkov sme manuálne vloţili do programu, v ktorom sme následne 

vyuţívali výpočet početnosti,  Chí-kvadrát a Mann- Whitney U-test. Spracovanie údajov 

do podoby, aby sa s nimi dalo ďalej pracovať znamená, ţe sme získané údaje kódovali. 

Kaţdému údaju v dotazníku sme priradili číselnú hodnotu, ako symbol.  V prvostupňovom 

triedení sme zisťovali početnosť výskytu jednotlivých údajov. Nasledovala analýza, kde 
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sme skúmali vzťahy medzi dvojicami znakov. Vyuţívali sme štatistické nástroje, 

konkrétne Chí-kvadrát a Mann- Whitney U-test. Chí-kvadrát test sme vyuţili na zistenie, či 

existuje signifikantný rozdiel v daných údajoch a Mann- Whitney U test sme pouţili na 

skúmanie rozdielov medzi dvoma nezávislými premennými v závislosti od premennej 

závislej. V etape vyhodnocovania dát sme takto spracované výsledky analyzovali 

a interpretovali v širšom kontexte. Naše nezávislé premenné boli- usporiadanie rodiny 

a typ skupiny. Závislé premenné tvorili výroky v dotazníku. 

3.6 Výsledky výskumu 

 Nezávislé veličiny, ktoré budú zohrávať pri testovaní veľkú úlohu predstavujú 

v našom výskume -  usporiadanie rodiny a typ skupiny adolescentov. Pokiaľ hovoríme 

o usporiadaní, máme na mysli, či ide o úplnú alebo neúplnú rodinu.  

Závislé premenné veličiny, ktoré sa menia pod vplyvom nezávislých premenných 

veličín, predstavuje v našom výskume 23 výrokov, ktoré vyjadrujú správanie rodičov 

k mládeţi. Svoje názory respondenti v dotazníku vyjadrovali pomocou Likertovej škály. 

S kaţdým výrok mohli buď súhlasiť, alebo nesúhlasiť. Maximálny nesúhlas s výrokom 

vyjadrovali hodnotou 1 a hodnota  4 znamenala maximálny súhlas s daným výrokom. 

 Výroky v našom výskume sa delia do troch dimenzií, ktoré vyjadrujú správanie 

rodičov k adolescentom. Prvú dimenziu, ktorá sa nazýva „odmietanie“  tvoria výroky č. 1, 

4, 7, 13, 15, 16, 21, ktoré vypovedajú o odmietavom správaní rodičov. Výroky č. 2, 6, 12, 

14, 19,23 tvoria druhú dimenziu s názvom „emočná vrelosť“. A do tretej dimenzie spadajú 

výroky č. 3, 5, 8 ,10 ,11 , 17, 18, 20, 22, ktoré odzrkadľujú nadmerné ochraňovanie 

dospievajúceho. Táto dimenzia sa nazýva „hyperprotektivita“. Vo výskume sme zistili 

signifikantné rozdiel v kaţdej jednej dimenzii. 

 Z hľadiska prvej nezávislej premennej, ktorú predstavuje usporiadanie rodiny, platí, 

ţe výskumnú vzorku tvorí  80 % adolescentov z úplnej rodiny a oveľa menšie zastúpenie 

majú dospievajúci, ktorí vyrastajú v neúplnej rodine.  
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Graf č.1 Percentuálne zobrazenie zloţenia rodín  

 
 ( Zdroj: vlastný )  

Z hľadiska druhej nezávislej veličiny- typ skupiny, majú väčšie zastúpenie 

adolescenti, ktorí sa nachádzajú v rodinnom prostredí.  

Graf č.2 Percentuálne zobrazenie podľa typu skupín 

 
( Zdroj: vlastný ) 

 

Výskumom sme zistili významné rozdiely v odpovediach na výroky č. 2, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 

15, 17, 20, 23. V nasledujúcej tabuľke je zaznamenané percentuálne zastúpenie 

jednotlivých odpovedí v závislosti od typu skupiny. Vo výrokoch č. 2 a 12 sa odpovede 

menia v závislosti od usporiadania rodiny. 

Tabuľka č. 5: Zmeny v odpovediach v závislosti od usporiadania rodiny 

(Zdroj: vlastný ) 

80%

20%

Graf č.1 - usporiadanie rodiny

úplna neúplna

45%

55%

Graf č.2 - typ skupiny 

vo výkone trestu v rodine

Výrok Usporiadanie Nie, nikdy Málokedy Áno, často Áno, 

väčšinou 

č.2 
Úplná 4 % 21 % 39 % 36% 

Neúplná  12%  47 % 29 % 12% 

č.12 
Úplná  4% 12 % 45% 39% 

Neúplná 29, 4 %  23,5 % 23, 5% 23,5  
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Tabuľka č 6: Zmeny v odpovediach v závislosti od typu skupiny 

( Zdroj: vlastný )   

Dimenzia „odmietanie“  

V dimenzii „ odmietanie“, sme zistili signifikantné rozdiely v odpovediach na 

výroky č. 4, 7, 9, 15.  To znamená, ţe existujú rozdiely v piatich zo siedmich  výrokov 

spadajúcich do tejto kategórie. Existujúce rozdiely sú podmienené typom skupiny. 

Výrokom č.4 sme zistili signifikantný rozdiel v odpovediach mladistvých ţijúcich 

v rodinnom spoločenstve oproti odpovediam, ktoré uvádzali dospievajúci vo výkone trestu 

odňatia slobody. Čo sa týka výsledku, tak mladiství, ktorí sú vo výkone trestu odňatia 

slobody uvideli, ţe boli rodičmi telesne viac trestaní, ako by si zaslúţili.  

Výrok č.7  sme zisťovali či rodičia svoje deti kritizovali  a hovorili im v prítomnosti iných, 

ţe sú neuţitoční a leniví. Významný rozdiel je u adolescentov, ktorí sú umiestnení vo 

výkone trestu odňatia slobody, kde s výrokom súhlasilo aţ 39 %  respondentov z danej 

skupiny. 

Výrok č. 9, ktorým sme zisťovali nabádanie detí rodičmi, k tomu aby sa stali najlepšími, 

sme zistili, ţe 46 % odpovedí bolo súhlasných s maximálnou hodnotou. 

Výrok  Typ skupiny  Nie, nikdy Málokedy Áno, často Áno, väčšinou 

č.4 V rodine 79 % 16% 4% 0% 

Vo výkone trestu 59% 23% 8% 10% 

č.6 V rodine  23% 35% 25% 27% 

Vo výkone trestu 59% 15% 23% 3% 

č.7 V rodine 58,3% 33,3% 8,3% 0% 

Vo výkone trestu 33 % 28% 8% 31% 

č.9 V rodine 19% 37,5% 31% 12,5% 

Vo výkone trestu 15,4% 23% 15,4% 46,2% 

č.14 V rodine 0% 19% 46% 35% 

Vo výkone trestu 12,8% 48,7% 12,8% 25,6% 

č.15 V rodine 58% 29% 6% 2% 

Vo výkone trestu 41%  21% 26% 12% 

č.17 V rodine 46% 37,5% 12,5% 4% 

Vo výkone trestu 26% 26% 23% 26% 

č.20 V rodine  31 % 44% 23% 2% 

Vo výkone trestu 46,2% 10,2% 28,2% 15,4% 

č.23 V rodine 0% 10,4% 33,3% 56% 

Vo výkone trestu 5% 38,5% 18% 38,5% 
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Výrok č.15 poukázal na fakt, ţe deti vo výkone trestu častejšie pociťovali, ţe ich rodičia 

majú radšej ich súrodenca ako deti, ktoré sa nachádzajú v prirodzenom rodinnom prostredí. 

Hodnotu 3 a 4 zvolilo aţ 38% respondentov vo výkone trestu v porovnaní s adolescentmi 

v rodine, ktorí takúto odpoveď zvolili v 8 %. 

Dimenzia „emočná vrelosť“  

Výrok č.6 sa nachádza v dimenzii „emočná vrelosť“. Existuje významný rozdiel 

v odpovediach, nakoľko p = 0,000.  Z uvedeného vyplýva, ţe rodičia adolescentov, ktorí 

vyrastajú v domácom prostredí  sa snaţili a snaţia  urobiť ich dospievanie podnetným, 

zaujímavým a poučným, na rozdiel od druhej skupiny dospievajúcich, kde viac ako 55% 

zvolilo hodnotu 1, a teda maximálny nesúhlas s daným výrokom. 

Výrok č. 14, ktorým sme zistili signifikantný rozdiel v odpovediach u adolescentov 

v rodine v porovnaní s adolescentmi, ktorí sa nachádzajú v ústave na výkon trestu odňatia 

slobody.  Dospievajúci, ktorí sú momentálne v ústave len veľmi zriedka pocítili, či uţ 

slovne alebo gestami od svojich rodičov, ţe ich majú radi. 

Výrokom č.23 sme zisťovali, či dospievajúci vnímali, ţe rodičia boli na nich hrdí, keď sa 

im niečo podarilo. Zistili sme signifikantný rozdiel v odpovediach daných 2 skupín. 

Mládeţ v ústave uvádzalo hodnotu 1- nie, nikdy a 2- málokedy aţ v 43,5 % zatiaľ, čo 

druhá skupina adolescentov- v rodine tie hodnoty uviedli v 10 %.  

Dimenzia „hyperprotektivita“ 

Do tejto dimenzie spadajú výroky, č. 3, 5, 8, 10, 11, 17, 18, 20, 22. V našom výskume sme 

zistili signifikantné rozdiely v odpovediach na výroky č. 17, 20,  

Výrok č. 17 vyjadroval, či mohli adolescenti chodiť kam chceli, bez toho , aby sa rodičia 

do toho starali.  Adolescenti , ktorí tvorili skupinu v rodine uviedli vo svojich odpovediach, 

ţe väčšinou nemohli chodiť kam, chceli bez toho, aby sa rodičia starali. U dospievajúcich 

umiestnených v ústave odpovede neboli tak jednoznačné. 

Výrokom č.20 sme zistili signifikantný rozdiel v odpovediach daných dvoch skupín. 

Zatiaľ, čo odpovede adolescentov s uloţeným trestom odňatia slobody sa aţ  takmer v 44% 

priklonili k hodnotám 3 a 4, u adolescentov v rodine sa k týmto hodnotám priklonilo 25 % 

odpovedí. 

  

267



 
 

4 DISKUSIA 

 Praktická časť našej študentskej vedeckej odbornej činnosť nadväzuje na teoretické 

poznatky z oblasti rodiny, patológie mladistvých a obdobia dospievania. Vzhľadom na 

názov našej práce, ktorým je rodinné faktory vplývajú na vznik sociálno-patologického, 

teda negatívneho správania mladistvých. Toto správanie je charakteristické porušovaním 

noriem a je sankcionované uloţením trestu odňatia slobody. Zisťovali sme, ako vnímali 

správanie a výchovu rodičov respondenti. 

 Hlavným cieľom bolo vyskúmať, aký má vplyv na vznik sociálno-patologických 

javov u adolescentov rodičovské správanie. Z tohto dôvodu sme si zvolili skrátenú verziu 

dotazníka na zapamätané rodičovské správanie a upravili si ho podľa potrieb. Metódu 

kvantitatívneho výskumu sme zvolili kvôli obmedzeniam, ktoré vyplývajú zo skupiny, 

ktorej bol uloţení trest odňatia slobody. Náš výskum mal aj iné limity, na ktoré treba 

poukázať. Počet respondentov, ktorí sú v ústave je 39, čo povaţujeme, za malú vzorku. 

V ústave je umiestnených viac mladistvých, ale problémom je, ţe niektorí nevedia čítať, 

alebo písať. V neposlednej rade, by len veľmi ťaţko rozumeli, tomu, čo sa ich pýtame. 

Z výskumnej vzorky sme taktieţ vylúčili aj mladistvých, ktorí vyrastali v inej forme 

usporiadania ako je úplná a neúplná rodina. 

 Respondenti boli rozdelení do 2 skupín. Jednu skupinu tvorili dospievajúci, ktorí sa 

nachádzali v ústave na výkon trestu odňatia slobody a druhú skupinu tvorili adolescenti 

nachádzajúci sa v rodinnom prostredí. Toto delenie sme zvolili, aby sme vedeli porovnať, 

ako sa líšia jednotlivé odpovede na kladené otázky v závislosti od typu skupiny. 

 Výroky v dotazníku sa delia do troch dimenzií, ktoré odzrkadľujú správanie 

rodičov k deťom- dospievajúcim. Ide o dimenzie: odmietanie, emočná vrelosť 

a hyperprotektivita. Spomínané dimenzie sú základnom našich výskumných otázok. 

Z nášho výskumu sme zistili signifikantné rozdiely v kaţdej zo spomínaných dimenzií.  

 Prejavy emočnej vrelosti idú spoločne s pocitmi odmietania. Pokiaľ budeme 

hovoriť o neprejavovaní vrelosti, teda pocitov lásky, môţeme tvrdiť, ţe ide o odmietanie. 

Dunkovský sa v jednej zo svojich kníh vyjadril, ţe týrané dieťa je kaţdé dieťa, ktoré nie je 

milované. Ak rodič nie je podporou  pre svoje dieťa, nedáva mu najavo svoju lásku 

v podstate zlyháva v jednej zo základných funkcií rodiny – emocionálnej. Plávková (2008)  

pod pojmom emocionálna funkcia chápe uspokojovanie vyšších emocionálnych potrieb, 

ako porozumenie, pocit bezpečia, opora...atď. Zistili sme, ţe adolescenti, ktorým bol 

uloţení trest odňatia slobody od svojich rodičov nepociťovali lásku, dokonca ani pocit, ţe 
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sú rodičia na nich hrdí a pritom aţ 60 % odpovedí respondentov vo výkone trestu odňatia 

slobody uviedlo, ţe ich rodičia chceli stali najlepšími. V našom výskume 23 respondentov 

z 39 umiestnených vo výkone trestu uviedlo, ţe od svojich rodičov málokedy, alebo nikdy 

nepociťovali prejavy lásky, čo predstavuje viac ako 60% odpovedí. Naše zistenia sa 

prikláňajú k výskumu Hušvétyovej a Schullera, ktorí za najzávaţnejšie zistenie svojho 

výskumu zaoberajúceho sa problematikou štýlu rodinnej výchovy na vznik problémového 

spávania detí povaţujú to, ţe deti vnímajú svojich rodičov vysoko hostilných, čo môţe 

znamenať negatívne nastavenia dieťaťa. Dieťa bude chladným a nepriateľským 

(Hušvétyová, Schuller, 2004).  

 V našom výskume sme sa zaoberali aj usporiadaním rodiny, ako moţným faktorom 

vzniku negatívneho správania mládeţe. Vychádzali sme z výsledkov National Fatherhood 

Iniciative, ktoré uvádza Bakalář ( In: Kraus, s.143, 2014). Z ich výskumu vyplýva, ţe 72 % 

mladistvých v nápravných zariadeniach vyrastali bez výchovy jedného rodiča. V našom 

výskume sa nám, takto vysoké percento nepodarilo potvrdiť v dôsledku nízkeho počtu 

respondentov. Mladiství, ktorí sa nachádzajú v ústave v Sučanoch väčšinou pochádzajú 

z úplných rodín. V neúplnej rodine vyrastá 17 z 87 respondentov. Z toho 14 mladistvých sa 

nachádza v ústave v Sučanoch. Napriek štatistikám, ktoré ukazujú, ţe čoraz viac detí 

vyrastá v neúplnej rodiny v našom výskume, bolo 80 % respondentov pochádza z úplnej 

rodiny. 

 Obdobie dospievania podľa Sobotkovej (2014) predstavuje najrizikovejšiu periódu 

vo vývinových štádiách. Ide o obdobie, ktoré je charakteristické druhou vlnou 

negativizmu. Dospievajúci jedince sa hľadá, formuje si názory a hodnoty. Z tohto dôvodu 

je usmerňovanie mladistvého v tomto štádiu veľmi dôleţité. Z výsledkov nášho výskumu 

sme zistili, ţe respondenti, ktorých tvorila skupina mladistvých umiestnených vo výkone 

trestu odňatia slobody uviedlo na výrok, ţe sa rodičia snaţili urobiť ich dospievanie 

podnetným hodnoty 1 a 2, teda nikdy, alebo málokedy vo viac ako 70 % odpovedí. Z tohto 

výsledku môţeme usúdiť, ţe rodina zlyhala z časti aj vo funkcii socializačnej.  

 Posledná dimenzia sa nazýva hyperprotektivita. Do tejto dimenzie spadajú javy, 

ktoré vyjadrujú či dieťa mohlo chodiť, kam chcelo, tak, aby rodičia do toho nezasahovali, 

alebo či malo vymedzované, čo smie, a čo nesmie robiť.  Prekvapivým výsledkom bolo 

zistenie, ţe mladiství vo výkone trestu odňatia slobody mali častejšie vymedzované, čo 

môţu a nemôţu robiť a rodičia na tom prísne trvali. Usudzujeme, ţe rodičia sa snaţili 

udrţať si autoritu. Správanie rodičov, ktoré je charakteristické pre dodrţiavania je pravidiel 

vyjadrujú aj dva prístupy, ktoré sme si spomínali v teoretickej časti našej práce. Ide o 
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moralizujúci prístup a autoritatívny prístup. Pre moralizujúci prístup je typické , ţe sa 

v ţivote sa treba riadiť pravidlami a treba napĺňať dané úlohy. Dominujú normy a sankcie 

za ich nedodrţiavanie. A pre autoritársky prístup je charakteristický nátlak, poslušnosť 

a prejavovanie moci rodiča. 

 Týmto výskumom sme naplnili svoj cieľ, ktorým bolo zistiť aké rodinné faktory 

vplývajú na vznik sociálno-patologických javov u adolescentov. Z výsledkov sme zistili, 

ţe veľmi dôleţitými faktormi sú správanie rodičov, ale taktieţ aj usporiadanie rodiny, 

v ktorej dieťa vyrastá. Človek potrebuje cítiť lásku, v ktorom ktoromkoľvek vývinovom 

štádiu a výnimkou nie je ani obdobie dospievania. Zistili sme, ţe rodina, ktorej adolescent 

sa nachádza v ústave výkonu trestu odňatia slobody zlyhala väčšinou v emocionálnej, ale 

taktieţ aj socializačnej funkcii. Uplatňovala nie najvhodnejšie prístupu k dieťaťu- 

autoritársky a moralizujúci prístup.  Tieto naše zistenia povaţujeme za determinanty, ktoré 

viedli k vzniku patológie v správaní adolescentov.  
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5 ZÁVER 

 Spoločnosť sa vyvíja a mení. Takýmto procesom zmeny prešla aj rodina, ktorá sa 

uţ nepodobá na tradičnú rodinu, kde sa hodnoty čerpali z náboţenstva, cirkvi. Pre tento typ 

rodiny platil silný zmysel hierarchizácie rolí v rodine, kde patriarchom bol otec. Súčasnosť 

je iná. V dnešnej spoločnosti si detí berú príklad a hodnoty prostredníctvom masmédií. 

Role sú individualizované a stráca sa aj medzigeneračný prínos, čo znamená, ţe deti 

nechcú byť ako rodičia 

 Časy, kedy si pod pojmom rodina ľudia mohli predstaviť manţela, manţelku a deti 

sú uţ dávno preč.  Zvyšujú sa nároky a poţiadavky. Ľudia chcú stále viac. A tak sa vytráca 

tradičná rola ţeny, ktorou bolo byť matkou.  Rodina sa stáva nekonzistentnou, čo ma za 

následok, ţe nedokáţe do spoločnosti priviesť človeka, ktorý bude schopný odolávať 

nátlakom. Našim výskumom sme zistili, ţe rodičia sa stávajú v mnohých prípadoch 

emočne chladnými, čo spôsobuje vznik patologického správania u detí. Veď, ako by sme 

mohli očakávať lásku, porozumenie a nehu od detí, ktorí ju nikdy, alebo len veľmi zriedka 

dostali a pocítili. V práci sme splnili svoj ciel a zistili sme, ţe detí potrebujú rodinu, ktorú 

bude tvoriť otec a mama, ale zo všetkého najviac potrebujú cítiť lásku, podporu aj v období 

dospievania. 

Napriek všetkému, môţeme tvrdiť, ţe rodina má stále svoje funkcie a úlohy, ktoré 

sú nenahraditeľné. To, čo odovzdáva rodina jednotlivcom nedokáţe odovzdať ţiadna iná 

sociálna skupina a preto má pevné postavenie v spoločnosti. Ak je rodina funkčná, je 

vylúčené, aby sa prevencia kriminality mládeţe neopierala práva o ňu. Rodina bola, je 

a bude stabilizujúcim prvom spoločnosti. 
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ABSTRAKT 

 

ŠATARA, Erik: Medzigeneračné vzťahy ako predmet záujmu sociálnej práce. [ŠVOČ 

práca]- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva; 

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied. – Školiteľka: doc. PhDr. Martina Hrozenská, 

PhD. – Nitra: FSVaZ, 2014. 

 

 Autori sa v tejto práci venovali problematike vzťahov medzi starými rodičmi 

a vnúčatami, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. V jednotlivých kapitolách sme sa zaoberali 

otázkami vzniku medzigeneračných vzťahov a otázkami, ktoré priamo determinujú 

prebiehajúce vzťahy medzi generáciami. Prihliadnuc na kontext sociálnej práce sme svoj 

záujem zamerali na vzájomnú oporu a pomoc medzi starými rodičmi a vnúčatami. 

Hlavným cieľom našej práce bolo identifikovať a komparovať význam medzigeneračných 

vzťahov starých rodičov a vnúčat, v kontexte sociálnej opory a pomoci. Autori dospeli 

k záveru, že medzigeneračné vzťahy zohrávajú v živote jednotlivca významnú rolu. 

Prostredníctvom medzigeneračného učenia si človek osvojuje kultúrne vzorce a schémy 

správania. Spomínané generácie starých rodičov a vnúčat vnímajú na základe nášho 

prieskumu vzájomné spolužitie generácií pozitívne. Starí rodičia vplývajú na výchovu 

svojich vnúčat prostredníctvom transmisie kultúry, kedy interpretujú svojim vnúčatám 

cenné rady, zvyky, hodnoty a tradície sociálnej skupiny, v ktorej žijú. Fungujúce 

medzigeneračné vzťahy sú podľa nás základným predpokladom, ktoré determinujú kvalitu 

života jednotlivca, a sú miestom vzájomnej pomoci a opory generácií. 

 

Kľúčové slová:  

Medzigeneračné vzťahy. Spolužitie. Starí rodičia. Vnúčatá. Transmisia kultúry. Sociálna 

opora. Sociálna pomoc  
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ABSTRACT 

ŠATARA, Erik: Intergenerational relationships as a subject of interest in social work. 

[USPA-work]- Constantine the Philosopher University in Nitra ; Faculty of Social 

Sciences and Health ; Department of Social Work and Social Sciences . Tutor: doc. PhDr. 

Martina Hrozenská , PhD. - Nitra: FSVaZ , 2014th. 

 

 In this work, authors are dealing with problems in relationships between 

grandparents and grandchildren living in the same household. In individual chapters we 

were dealing with the questions about the origin of intergenerational relationships, which 

directly determine ongoing relationships between generations. Taking into account the 

context of social work, we have focused our interest in support and help between 

grandparents and grandchildren. Main aim of our work was to identify and compare 

importance of intergenerational relationships between grandparents and grandchildren. 

Authors concluded that intergenerational relationships play an important role in the life of 

an individual. An individual learns cultural patterns and schemes of behaviour through 

intergenerational learning. Based on our research, generations of grandparents and 

grandchildren see mutual coexistence of both generations positively. Grandparents affect 

their grandchildrenˈs upbringing through the transmission of cultures, where they interpret 

to grandchildren their valued advices, habits, values and traditions of social group where 

they live. The functioning intergenerational relationships are basic assumption which 

determines quality of individualˈs life and they are in place of mutual assistance and 

support between generations. 

Key words: Intergenerational relations. Coexistence. Grandparents. Grandchildren. 

Cultural transmission. Social support. Social help. 
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„Dávno, dávno již tomu, co jsem posledně se dívala do té milé mírné tváře, co jsem 

zulíbala to bledé líce, plné vráskú, nahlížela do modrého oka, v němž se jevilo tolik dobroty 

a lásky; dávno tomu, co mne posledně žehnali staré její ruce! – Není více dobré stařenky! 

Dávno již odpočíva v chladné zemi! Mně ale neumřela! – Obraz její odtisknut v duši mé 

s veškerou svojí barvivostí, a dokud zdráva zústane, dotud bude žít v ní!“ 

           

       (Božena Němcová, 2006, s. 10) 

ÚVOD 

 

Vzhľadom na deinštitucionalizáciu sociálnej práce, naša práca prináša potrebu 

skúmania medzigeneračných vzťahov, ktoré klasifikuje medzi kardinálne zložky pomoci 

a opory v období staroby. Odborníci z oblasti sociológie, psychológie a pedagogiky 

upozorňujú na narastajúci emočný chlad medzi bunkami rodiny. Podľa Hauser - 

Schȍnerovej (1996) by pozíciu ochrancu práv dieťaťa mohli zastávať práve prarodičia. 

Spolužitie generácií, je veľmi významným aspektom, ktorý v sebe zahŕňa transmisiu 

kultúry, hodnôt, poskytovanie pomoci a opory medzi generáciami, ale nadovšetko emočná 

blízkosť.  

Vzťahy, prebiehajúce v každodennom živote sú stretom názorov, hodnôt, ale 

predovšetkým stretom generácií, ktoré spoločne participujú na fungovaní spoločnosti. 

Prioritne sa orientujeme na vzťahy prebiehajúce medzi prvou a treťou generáciou teda 

medzi generáciou prarodičov a vnúčat Prarodičia ako súčasť sociálnej siete, zohrávajú 

v živote vnúčat významnú rolu. Obrazy starých rodičov rezonujú dlhý čas v myšlienkach, 

konaní vnúčat, zostávajú navždy ukryté v hĺbke srdca.  

 Vzhľadom na sociálny kontext vzťahov prebiehajúcich medzi generáciami, je 

potrebné, aby spoločnosť nebagatelizovala ich fundamentálnu pozíciu v sociálnom vývoji 

jedinca. Utvárané sociálne siete v značnej miere determinujú subjektívnu, ale aj objektívnu 

kvalitu života každého z nás. Spoločnosť kreuje mechanizmy, ktorých tvorcami a držiteľmi 

sa stávajú generácie. Prostredníctvom vzájomných interakcií si generácie vzájomne 

deklarujú a odovzdávajú svoje poznatky a schopnosti.  

 V súčasnej dobe je potrebné poukazovať na výsledky demografických štúdií na 

Slovenku, ich interpretáciou dospejeme k skutočnosti, že v našej spoločnosti pokračuje
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 trend starnutia obyvateľstva. Počet živých generácií sa zvyšuje z hľadiska dlhodobej 

historickej perspektívy. Lundholm a Malmberg (2009) hovoria, že ide o proces, ktorý speje 

k vytvorenie štvorgeneračnej rodiny, v niektorých prípadoch dokonca k existencii 

päťgeneračných rodín. Preto medzigeneračné vzťahy zohrávajú v živote jednotlivca čoraz 

väčšiu a dôležitejšiu rolu. Najmä prarodičia majú stále silnejšie postavenie pri napĺňaní 

funkcií rodiny. Spomínané východiská sa stali aj motivačným prvkom, ktorý nás priviedol 

k skúmaniu danej problematiky. Autor práce sám pochádza z rodiny, v ktorej spolu žijú tri 

generácie. Preto okrem získania teoretických vedomostí nás k výberu témy motivovala 

osobná, musíme podotknúť pozitívna skúsenosť, ktorá výrazne ovplyvnila smerovanie 

nášho profesijného a osobného života. 

 Slovensko, ako krajina, má veľmi silný kultúrny a historický kontext 

medzigeneračných vzťahov. Prarodičia zastávali v spoločenskej organizácii dôležité miesto 

transmisie kultúry. Z historického hľadiska je potrebné si uvedomiť, že všetky spomínané 

generácie žili bežne spolu v jednej domácnosti. Súčasná situácia priniesla fenomén, kedy 

sa spomínané generácie začínajú navzájom odcudzovať. Juchart (2012) poukazuje na 

výskum v Nemecku, ktorý uvádza, že viacgeneračné spolužitie je zriedkavosťou. Na 

spomínanú skutočnosť vplýva odlišnosť názorov a hodnotových hierarchií. Diferencia 

môže byť príslušníkmi generácií vnímaná ako problém. Rozdielnosť pramení v odlišných 

skúsenostiach, názoroch a postojoch. Každá generácia má iné priority a ciele konania. 

Cieľom našej práce bolo situovať medzigeneračné vzťahy do prostredia, v ktorom 

generácie žijú spoločne. Vzhľadom na spolužitie, budeme poukazovať na jeho význam 

v živote seniora a vnúčaťa. Život v spoločnej domácnosti je náročný na udržanie vzťahu, 

aby hodnoty a názory nekumulovali napätie, ktoré môže v krajnom prípade prerásť 

dokonca až do medzigeneračného konfliktu. Konflikt medzi generáciami môže spôsobiť 

nefunkčnosť vzťahov v rodine.  

Taktiež je našou snahou poukázať na to, ako generácia seniorov vplýva na 

kreovanie práv a povinností v domácnosti, a vnímanie vnúčat, aká je ich miera 

zaangažovanosti do procesu vytvárania pravidiel chodu života v rodine. 

Starnutie ako prirodzená súčasť vývinu organizmu je v mnohých prípadoch 

determinované zhoršovaním zdravotnej situácie.  V kontexte sociálnej práce sme si za 

dôležitý cieľ zvolili očakávania generácie starých rodičov v otázkach poskytovania 

starostlivosti v prípade zhoršenia zdravotného stavu, ako aj v otázkach vzájomného 

spolunažívania v čase potreby pomoci. Zaujímali nás odpovede a stanoviská oboch 

generácií na túto tému. 
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1. Generácia 

 

Pojem generácia pochádza z gréckeho slova „genos“ čo v preklade znamená „rod“. 

Klasická doba trvania jednej generácie uvádzaná skôr na 25 – 30 rokov, sa v podmienkach 

modernej spoločnosti skracuje. Pojem generácia má zmysel ak ho používame v rozvinutej 

spoločnosti, kde dochádza k vývoju a zmene. Niekedy sa ako synonymá k pojmu generácia 

používajú pojmy vrstovníci, kohorty, pokolenia (Jandourek, 2001).  

V sociálnej a kultúrne antropologickej literatúre sa ňou označujú tí členovia 

spoločnosti, ich správanie voči nim samým a voči členom iných generácií spočíva 

v skutočnosti, že sú súčasťou alebo, že pochádzajú z rovnakého počtu generácií („kolena“) 

od spoločného predka, poprípade prislúchajú určitému sociálnemu hnutiu, spravidla 

z hľadiska rozdielnych historických epoch alebo udalostí (Geist, 1992). 

Jedinci v generačnej postupnosti nie sú len sociálne body v rámci entity a sociálna, 

ale tvoria súčasne „sociálne vlákna“. K problematike vláken v Českej republike bol 

realizovaný výskum „Tři generace“ (Sak, Kolesárová, 2012). 

Pachla (1983) Za príslušníkov jednej generácie všeobecne považujeme ľudí, ktorí 

sú si blízki rokom narodenia. Príslušnosť ku generácii však vychádza aj zo spoločnej 

skúsenosti, významných, charakter utvárajúcich zážitkov, ktoré zastihli ľudí približne 

rovnako starých, v rovnakom štádiu vývoja a tým ich zhodne ovplyvnili a odlíšili od 

ostatných (Pachla, in Krejčí, 2011). 

V spoločnosti žijú vedľa seba generácie, najčastejšie rozvrstvené do štvorgeneračného 

modelu spoločnosti podľa Hegyiho (1996): 

a) generácia – mladí: práva a povinnosti sú zamerané na profesionálnu prípravu, 

rozvojom nezávislej a zodpovednej osobnosti 

b) generácia – generácia: ekonomická produktivita, biologická reprodukcia, aktívna 

účasť na trhu práce 

c) generácia – mladí dôchodcovia: s právom a povinnosťou utiahnuť sa z trhu práce, 

príprava na životnú fázu, orientovaní na samourčenie, samostatnosť, sú plne 

integrovaní, spôsobilí 

d) generácia – starí: vystihuje ju zmena zdravotného stavu, ktorá bráni v autonómnom 

jednaní, je bez povinností, ale s právom na solidaritu spoločnosti, ktorá im 

poskytne možnosť mať dôstojnú poslednú etapu svojho života (Hegy, in Selická, 

2014, s. 128). 
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Tradičná generácia bola definovaná ako priemerný časový interval medzi 

narodeniami rodičov a narodeniami ich potomkov. Vzhľadom na rýchli vývoj technológie, 

meniace sa kariérne požiadavky, spôsobujú fakt, že kohorty sa menia rýchlo. Dnešné 

definície generácii vychádzajú skôr so sociologického ako biologického hľadiska. 

Generácia je skupina ľudí, ktorá zdieľa čas a priestor v histórii, a jej rozpätie je zhruba 

dĺžka fázy života (McCrindle, 2012). 

 

1.1 Starnutie populácie 

 

Veková pyramída obyvateľstva, demografická štruktúra, incidencia v rodine sa 

v súčasnosti mení. Počet generácií  v rodinách, je v súčasnej dobe výsledkom troch 

demografických procesov: zvýšená životnosť, zníženie plodnosti a široká medzigeneračná 

medzera. 

Individuálne starnutie v zmysle zvýšenia veku dožitia má za následok zvýšenie 

počtu existujúcich generácií, zatiaľ čo pokles fertility viedol k trendu bezdetnosti, a znížil 

horizontálne rodinné väzby. Počet živých generácií sa zvýšil z hľadiska dlhšej historickej 

perspektívy. Ide o proces, ktorý speje k vzniku štvorgeneračnej rodiny, niekedy až 

k existencii päť generačných rodinných väzieb. Účinkom narastajúcej dlhovekosti je, že 

trávime viac rokov v rovnakých sociálnych vzťahoch. V rovnakej dobe ako rozvodovosť 

narastá, je tu tiež nárast počtu párov, ktoré zažívajú svoje 50 výročie sobáša. 

Medzigeneračné vzťahy majú stále väčší význam pre jednotlivca, a to najmä prarodičia 

majú stále silnejšie postavenie pri funkciách, ktoré  plní rodina (Lundholm, Malmberg, 

2009). 

Demografické údaje jasne poukazujú na skutočnosť, že štruktúra spoločnosti bude 

v nasledujúcich rokoch výrazne obmedzená. Napríklad starnutie populácie môžeme 

najlepšie sledovať prostredníctvom nasledovných ukazovateľov: 

 Index starnutia– počet obyvateľov vo veku 65+ na 100 narodených detí vo veku 0 

– 14 rokov. Index starnutia sa do roku 2001 postupne stupňoval a v roku 2012 

dosiahol hodnotu 85, 5 (takmer 86 obyvateľov vo veku 65+ pripadlo na 100 detí vo 

vekovej štruktúre 0 – 14 rokov 

Index starnutia mužov v roku 2012 dosiahol výšku 63,2, index starnutia žien v roku 

2012 dosiahol hodnotu 109,1 
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 Priemerný vek obyvateľov -  priemer počtu rokov, ktoré prežili príslušníci danej 

populácie do daného okamihu. Priemerný vek obyvateľov Slovenskej republiky sa 

postupne zvyšuje, a v roku 2012 nadobudol hodnotu 39,3 roka (37, 7 roka u mužov, 

40,9 roku žien). 

 Stredná dĺžka života (nádej na dožitie) – priemerný počet rokov dožitia osoby 

určitého pohlavia a veku za predpokladu, že sa nebudú diametrálne meniť 

úmrtnostné pomery (Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020.  

V štruktúra Slovenskej populácie naďalej pokračuje trend starnutia obyvateľov. 

Starnutie populácie je sčasti ovplyvnená dlhodobo sa zvyšujúcou strednou dĺžkou života 

pri narodení dieťaťa, ktorá v roku 2012 dosiahla u mužov hodnotu 72,47 roka a u žien 

79,45 roka (Národné centrum zdravotníckych informácii, 2014). 

Výskum „Tři generace“ v Čechách, ako tvrdá štatistika, poukazuje na skutočnosť, že 

pokles pôrodnosti je dlhodobý proces, spojený s poslednými generáciami. Nie je to teda 

trend ktorý by sa začal prejavovať v roku 1990. Príčiny však môžeme rozdeliť na 

ekonomické, sociálne a biologické (Sak, Kolesárová, 2012). 

 

1.2 Rodina 

 

Rodinu môžeme definovať, ako formu dlhodobého solidárneho spolužitia osôb 

spojených príbuzenstvom a zahŕňajúci rodičov a deti. Medzi ďalšie významné znaky 

rodiny zaraďujeme aj sociokultúrne podmienky. Patria k nim spoločné bývanie, 

príslušnosť ku príbuzenskej línii, spoločná produkcia a konzumovanie statkov. Funkciami 

rodiny sú: reprodukcia ľudského rodu a výchova potomstva. Mnohé funkcie od počiatku 

novoveku rodina predáva štátnym a ďalším inštitúciám, čo smeruje k určitej kríze rodiny 

(Jandourek, 2001). 

Francúzsky psychiater Jean Guyotat (1979) rozlíšil v rámci rodovej vzťahovej 

štruktúry dve hlavné línie príbuzenských vzťahov: 

- inštitucionalizovaný, formálni rodový vzťah, spočíva v spôsobe ako sa jedinec 

definuje vo vzťahu k ostatným členom rodiny (syn, dcéra, matka, otec); 

- emočne-psychologický, imaginárny rodový vzťah, vzťahujúci sa k minulej alebo 

budúcej histórii rodiny (Guyotat, in Tóthová, 2011). 

Z aspektu príbuzenskej línie je veľmi dôležitým a neodmysliteľným faktom 

dedičnosť. Dedičnosť znamená prenos vlastností z jednej generácie na druhú. Nositelia 
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dedičnosti sú gény, ktoré sú súčasťou pohlavných buniek a obsahujú substanciu nazývanú 

deoxyribonukleová kyselina (DNK). v štruktúre génu je zakódovaná dedičná informácia. 

Súbor predaných génov vytvára genotyp, vrodený komplex zdedených vlastností (farba 

vlasov, očí, stavba tela, atď.) (Nakonečný, 1995, s. 22). 

Rodina môže byť vnímaná ako interakčná jednotka, v ktorej každý člen pôsobí na 

ostatných členov a správanie každého člena je zase spätne ovplyvňované správaním sa 

druhých členov rodiny (Matějček, in Reiterová, 2005, s. 116). 

1.3 Senior a jeho miesto v rodine a v spoločnosti 

 

Seniori majú v spoločnosti nezastupiteľnú funkciu, tvrdí 66% seniorov a 57% 

ostatnej populácie. Väčšia časť populácie vidí seniora ako nevyhnutnú zložku sociálnej 

štruktúry. Niektoré prístupy seniorov k spoločnosti sú viac menej negatívne, ale vedľa toho 

česká populácia vníma určité aktivity za špecifické, nezastupiteľné. Funkciou seniorov 

v spoločnosti nie je dávať energiu, ale korigovať a oponovať projekty mladších generácií 

a nenechať spoločnosť zabudnúť na to, čo je podstatné, čo má v živote jedinca zmysel. 

(Sak, Kolesárová, 2012). 

V postavení seniorov v spoločnosti zohráva významnú úlohu prestíž, ktorá je 

neodmysliteľné spojená so statusom a sociálnou rolou. Prestíž je vlastne dôležitosť 

a vážnosť, v našom prípade pripisovaná seniorom. Táto dôležitosť a vážnosť je pripisovaná 

na základe uznávaného konsenzu, verejnej mienky (Hrozenská a kol., 2008. s. 21). 

V dnešnom pre rodičov pracovne preexponovanom svete znamenajú starí rodičia 

oporu, pomocnú ruku pri výchove a starostlivosti o deti.  Poslaním starej matky, ženy je 

v dnešných moderných časoch udržať vzťahy, kontakty i medzi dospelými deťmi a ich 

rodinami. (Hrozenská a kol., 2008). 

Prarodičia získavajú v súčasnosti stále väčší význam. Rodičia majú často málo času 

a nemôžu sa deťom plnohodnotne venovať, hrať sa s nimi. Odborníci poukazujú na 

nedostatok nehy a citový chlad. Počet týraných detí každoročne narastá. Pedagógovia, 

psychológovia, sociológovia sa zhodujú, že utrpeniu by sa mohlo predchádzať, keby 

základné bunky rodiny neboli natoľko izolované. Často nie je k dispozícii nikto 

z príbuzných, kto by týrané detí chránil. Ochranu detí by mohli v rodine zabezpečovať 

práve prarodičia, ktorí budú mierniť tlak doliehajúci na ďalšiu často osamotenú generáciu 

(Hauser - Schȍner, 1996). 
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1.4 Význam a špecifiká starorodičovstva 

 

Starorodičovstvo je v našich podmienkach latentne vnímané ako samozrejmá 

súčasť života našich rodín (Šimová, Gecková, in Balogová, 2009). 

Narodenie vnúčaťa prináša do života prarodičov príval emócie. A je vo 

všeobecnosti známe, že tieto emócie sú u prvého vnúčaťa najmohutnejšie. Prvé vnúča 

posúva starých rodičov o stupienok vyššie na pyramíde. 

Je zjavné, že oblasť vzťahov medzi prarodičom a vnúčaťom môžeme skúmať 

s viacerých aspektov, nielen prostredníctvom emócií, spojených s rolou starorodičovstva. 

Z hľadiska emócií rozoznávame šesť základných konštelácií, ktoré sú prítomné vždy 

a všade a zastávajú dôležité miesto v živote. Jedná sa o strach, smútok, hnev, prekvapenie, 

radosť a odpor (CesariLusso, 2008). 

Výskumy dokazujú, že v živote človeka existujú dve významné životné obdobia, 

v ktorých zohráva kvalita rodinných vzťahoch dôležitú rolu. Prvým je detstvo, spojené 

s potrebami dieťaťa a druhým obdobím je staroba, kedy organizmus v dôsledku zníženej 

adaptability zle reaguje na zmeny sociálneho prostredia, a preto by toto obdobie malo byť 

relatívne stabilné, bez prudkých zmien. (Balogová, 2009). 

Vzťahy a spolužitie viacerých generácií spolu môžu byť pre niektorých 

jednotlivcov zložité. Sú páry, ktoré odmietajú akékoľvek zasahovanie prarodičov do 

výchovy detí, napríklad vtedy, keď prarodičia systematicky nerešpektujú rodičovské 

inštrukcie týkajúce sa vnukov, robia vždy pravý opak, do všetkého sa bez vyzvania 

miešajú (Hroznskáa kol., 2008, s. 34). 

Starí rodičia môžu podporiť u vnúčaťa pocit istoty, bezpečnosti, sebahodnotenia 

a sebaúcty, práve v čase najväčšieho emocionálneho dozrievania akým je puberta, 

postpuberta a obdobie adolescencie. Svojou prítomnosťou podporujú osobnostný rozvoj 

a zdravie vnúčaťa, čím sa zlepšuje ich kvalita života (Šimová, Gecková, in Balogová, 

2009, s. 80). 

Študenti, ktorí sa zúčastnili výskumu, definujú svoj vzťah so starými rodičmi ako 

veľmi dobrý. U chlapcov sa táto odpoveď vyskytla v 20% a u dievčat v 22%. Zároveň je 

dobre viditeľný rozdiel vnímania vzťahu so starým rodičom medzi mladými ľuďmi 

žijúcimi na dedine a v meste. Chlapci a dievčatá trávia so svojimi starými rodičmi 1-2 

hodiny denne. Tieto hodnoty uvádzajú rovnako mladí ľudia žijúci na dedine. Pod 

možnosťou iné, uvádzali študenti možnosti 5-6 hodín, 9 hodín, niektorí ani 10 minút.  Na 

otázku finančnej podpory sme výskumom zistili, že mladí ľudia sú podporovaní starými 
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rodičmi: chlapci v 20%, dievčatá v 23%, mladí ľudia z dediny 24%, z mesta 19%, študenti 

gymnázia 22% a hotelovej akadémie 21%. Odpoveď nie sa vyskytovala len v nízkych 

hodnotách (Balogová, 2009). 

 Šimová (2002) sformulovala funkcie starých rodičov a sociálnej siete. 

Starorodičovstvo špecifikovala zo systémového hľadiska: 

 Starorodičovstvo je špecifická rodinná rola, ktorá nespočíva v opakovaní 

rodičovstva. Spája v rámci rodiny dve vzdialenejšie generácie predkov 

a potomkov, ktorých už nespája zodpovednosť za vývin. 

 Význam starých rodičov spočíva v ich komplementárnej funkcii. Majú 

tendenciu kompenzovať vo vzťahu k vnúčatám to, čo sa im podľa ich 

názoru nedostáva. Všeobecne rozšírený názor o rozmaznávaní vnúčat 

starými rodičmi, vytvorila generácia rodičov. 

 Systémové poňatie starorodičovstva je užitočné z hľadiska rovnováhy 

všetkých prvkov v rodine, ktorú vnímame ako vzťahovú sieť. V rámci  

rozlišovania subsystému rodičov, subsystému detí (potomkov) a subsystém 

starých rodičov, pozostávajúci z rodičov matky a z rodičov otca (Šimová, in 

Hrozenská a kol., 2008). 

Spoločnosť je dynamická a preto sa rýchlo mení aj napĺňanie jednotlivých 

procesov. Dnes sa vyskytuje fenomén, kedy už starý otec môže poučiť svojho 

vnuka v profesijnej oblasti skutočne len veľmi ťažko . Vzhľadom na to, sa 

v spoločnosti  vyskytuje mýtus schematizmu a automatizmu (Haškovcová, 2010). 

1.5 Sociálna opora medzi generáciami 

 

Starí rodičia (nepreberajúc rolu rodičov) by mali zastávať úlohu poradcov. Cez 

svoje životné skúsenosti, triezvym pohľadom na  kritické situácie, životnou filozofiu 

napomáhajú upevňovať rodinné zväzky a zlepšovať  atmosféru v rodine. Spoločne 

s vnukmi asi tak môžu poslúžiť ako zdroj participovanej sociálnej opory. Sociálna opora 

bola jedným z prvých činiteľov, ktoré boli vyčlenené ako tie, ktoré majú modelujúci vplyv 

nepriaznivých životných udalostí na psychickú pohodu a zdravie človeka (Šolcová, in 

Balogová, 2009). Systém sociálnej opory je chápaný ako tlmiaci systém chrániaci ľudí 

proti potencionálnemu škodlivému vplyvu. (Balogová, 2009). 

V roku 2010 sa v Nemecku realizoval výskum, kde väčšina respondentov (81%) má 

svojich rodičov, ktorých po dobu jedného roka finančne nepodporovali. 6%  rodičov, 
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starých rodičov sa deti snažili veľmi často finančne podporovať, ďalších  12% 

respondentov podporujú rodičov len niekedy zriedka. Naopak pri opačnom transfere 

peňažných podpôr, približne 30% dospelých často príma podpory zo strany rodičov. 

Rovnako veľká časť respondentov príma pomoc zo strany rodičov, len vzácne (Juchart, 

2012). 

1.6 Význam seniora v živote rodiny 

 

Rodina sa skladá nielen z rodičov, predovšetkým sem zaraďujeme aj postavenie 

starých rodičov, ktorí majú značný vplyv na vývoj rodiny, pretože širšia generácia plní 

rovnakú funkciu pri kreovaní a pôsobení na mladšie príbuzenstvo. Rodinný život má pre 

seniora veľký význam, spravidla očakáva od rodiny poskytovanie určitej miery 

starostlivosti (Poledníková a kol, 2006, in Selická, 2014). 

Proces starnutia nie je nevyhnutne spätý s nástupom bezvládnosti, treba však 

pripustiť, že pravdepodobnosť rozvinutia rôznych funkčných obmedzení u gerontov 

vzrastá. V dnešnej dobe nie každý chce a môže nechať u seba svojich rodičov, keď 

zostarnú a zoslabnú (Hrozenská a kol., 2008, s. 12) 

Podľa významu pre seniora sú na prvom mieste uvádzaní manžel, manželka. 

V oblasti sociálneho poľa je uvádzaní ako najživší prvok v zmysle frekvencie kontaktu 

vnúčatá, deti, zdravotnícky personál, manželka a zviera. Najzaujímavejším poznatkom je 

postavenie detí, vnúčat a zvierat. Nejedná sa o nejaký novodobý fenomén, v prípade 

zvieraťa je prekvapivý vysoký počet seniorov, v ktorých živote zohráva významnú rolu 

zviera (Sak, Kolesár, 2012). 

Pre optimálne fungovanie psychického života seniora zastávajú dôležité miesto 

nielen vzťahy k spoločnosti, ale aj primárne vzťahy k rodine. Vznikajúce pocity 

neužitočnosti, nepotrebnosti pre iných, budujú prekážky pre normálny a lepší život 

v rodine. Vnútro seniora je oveľa zraniteľnejšie a to umožňuje vznik pocitov 

menejcennosti, neistoty, viny a pod. Na tomto základe vznikajú časté neurózy a psychózy. 

U seniorov sa môžeme stretnúť z ich strany s faktom obviňovania svojich najbližších, 

rovnako aj profesionálov. (Hrozenská, Dvořáčková, 2013). 

Začlenenie seniora do systému rodiny zaraďujeme medzi kľúčové činitele, ktoré 

môžu byť najväčším zdrojom pozitívnych, ale aj negatívnych emocionálnych zážitkov, 

ktoré majú rozhodujúci vplyv na kvalitu života seniora. V zrelej dospelosti prináša zmenu 

fakt starorodičovstva. Táto rola sa väčšinou spája s pozitívnym prežívaním, obsahuje 
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predsa však aj mnoho individuálnych problémov, starostí, ktoré sa s ním spájajú. Ak sú 

starí rodičia relatívne mladí, táto zmena v rodine môže mať za následok aj nemilé 

prekvapenie, poukázanie na skutočnosť, že sú už „starí“. (Šimonová, 2011). 

1.7 Medzigeneračné vzťahy v poskytovaní starostlivosti o starnúceho člena 

rodiny 

 

Intenzívna starostlivosť detí o starnúcich rodičov je nesporne pozitívnym javom 

v spoločnosti, ktorý je znakom kohéznosti rodiny i kvality medziľudských 

a medzigeneračných vzťahov. Pomoc v rodine od príbuzných môže prebiehať na dvoch 

úrovniach. Prvá úroveň sa dá nazvať ako občasná pomoc relatívne zdravým seniorom. 

Druhá úroveň poskytovania starostlivosti sa poskytuje členom rodiny odkázaným na 

pomoc, teda nesebestačným seniorom. Hegyi (1996) v tejto súvislosti konštatuje, že asi 

53% starších ľudí očakáva pomoc od manželky, manžela a skoro 27% od rodiny dieťaťa 

(Hrozenská a kol., 2008). 

Pre optimálne vzťahy medzi generáciami a pre spolužitie v rodine sa ukazuje 

najvýhodnejšia rovina partnerstva a spolupráce. Starí rodičia by mali zastávať rolu 

poradcov, ktorí svojimi životnými skúsenosťami reálnym pohľadom na kritické situácie, 

životnou filozofiou, múdrosťou, pomáhajú upevňovať rodinné zväzky i zlepšovať 

atmosféru v rodine. Čím väčšia bude nezávislosť a samostatnosť seniorov od rodín svojich 

detí, tým pevnejšie a kvalitnejšie puto sa medzi nimi vytvorí (Tamašová, 2006, in Selická, 

2014). 

V súčasnosti sa však do popredia väčšmi ako inokedy dostávajú  aj tzv. ekonomické 

a sociálno-zabezpečovacie služby. Táto potreba vychádza okrem iného aj z dosiaľ 

nedostatočne rozvinutej sféry služieb, ktorá postupne v systéme sociálnych služieb 

napreduje k lepšiemu (Hrozenská a kol., 2008). 

 Schopnosť poskytnúť podporu starnúcim členom je ovplyvnená 

viacgeneračnou štruktúrou rodiny: rozsah rodiny, v ktorej žijú starí rodičia, deti a vnúčatá. 

Jeden z najdôležitejších aspektov je medzigeneračná podpora, ktorá je distribuovaná 

v prípade, keď je potrebná k podpore staršej a mladšej generácie zároveň. Rodinná 

starostlivosť a podpora môže existovať v rôznych formách, napríklad funkčne, finančne 

alebo emocionálne. Schopnosť funkčne poskytovať pravidelnú starostlivosť  je plne závislá 

na krátkej geografickej závislosti. Geografická vzdialenosť je hlavným determinantom 

schopnosti poskytnúť starostlivosť rodinným príslušníkom. V prieskume vo Švédsku 28 % 
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z opýtaných tvrdilo,  že majú starnúcich rodičov, ktorí potrebujú podporu, ale nemôžu im 

pomôcť, pretože geografická vzdialenosť im to neumožňuje (Sundström, Johansson, in 

Lundholm, Malmberg, 2009). 

 Ak seniori žijú sami, opustení, osamelí a neudržiavajú kontakty s rodinou, 

známymi, sú citovo ochudobnení, a tak sa dostávajú do sociálnej izolácie. Senior 

v sociálnej izolácii sa stáva rizikovým človekom. (Pacovský, 1990, in Selická, 2014). 

 Vedecké štúdie dokazujú, že seniori žijúci doma, v rodinách, sú šťastnejší a zdravší. 

Domáce prostredie, každodenný styk s najbližšími má nenahraditeľnú rolu pri podpore 

seniora v čase, keď jeho zdravie slabne, stráca sa kontakt so spoločnosťou a narastá 

závislosť od pomoci (Selická, 2003, in Selická, 2014). 

V súčasnej modernej dobe prichádza do štruktúr spoločnosti novodobý fenomén 

„sendvičovej rodiny“. Rodina je viacgeneračná, ale „sendvičovosť“ je viazaná na 

konkrétnu generáciu, ktorá opatruje aj tých „nad sebou, aj tých pod sebou“ v rodinnej 

štruktúre. V živote starších ľudí dochádza k prirodzeným biologickým zmenám, ktoré si 

vyžadujú vyššiu mieru pozornosti zo strany rodiny. Sendvičovú generáciu môžeme 

definovať, ako skupinu ľudí, ktorí dospeli do stredného veku a ocitli sa medzi svojimi 

nezaopatrenými deťmi a starnúcimi rodičmi (Bertiny, 2013).  

V Českej republike sa sendvičová generácia zatiaľ nestala zreteľa hodným 

fenoménom, preto že zatiaľ nie sú k dispozícii údaje, koľko ľudí poskytuje starostlivosť 

svojim rodičom a malým deťom. Výskumy poukázali, že väčšina českých seniorov 

v prípade schopnosti postarať sa o uspokojovanie svojich potrieb, si praje pomoc svojich 

blízkych, alebo profesionálnych opatrovateľov (Bertini, 2013). 

 

2. Medzigeneračné vzťahy 

 

Problematika medzigeneračných vzťahov, medzi pokoleniami sa stáva predmetom 

záujmu predstaviteľov sociálnych vied. V najrôznejšej podobe sa stávajú obsahom 

empirických výskumov, najmä sociologických teórií. Medzigeneračné vzťahy sa stávajú 

predmetom pozornosti sociológie, (sociálnej) pedagogigiky, (sociálnej) psychológie, 

z viacerých uhlov pohľadov. Raz z pohľadu spoločnosti, jej dynamiky a fungovania, 

inokedy z pohľadu výchovy a vzdelávania, ktoré umožňujú v konečnej fáze intervenovať 

do dynamiky, prostredníctvom jednotlivcov, a inokedy z pohľadu orientovaného na 

sociálne procesy a ich prežívanie (Ondrejkovič, 2014). 
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V spektre problematiky medzi generáciami sa dostávame k trom typom názorov, ktoré 

môžeme vymedziť ako objektívne, subjektívne a predsudky. Medzi objektívne možno 

zaradiť názory, kedy si aktéri uvedomujú vlastné nedostatky a prednosti a rovnako dokážu 

vidieť nielen nedostatky, ale i prednosti u príslušníkov inej generácie. Takýchto názorov 

a postojov by malo byť čo najviac zvlášť vo vzťahoch medzi generáciami. 

Subjektívne názory, ktorých nie je u dnešných ľudí málo, sú výrazom nesprávneho 

pohľadu na život a ľudí okolo nás. V podstate ide o to, že príslušník určitej generácie 

nepripúšťa podstatnejšie chyby u svojich rovesníkov, ale vidí ich najmä u druhých. Toto 

vnímanie sveta oko nás je zavinené množstvom okolností, ale predovšetkým vyviera 

z osobnostných vlastností každého jedinca. Mnohé vlastnosti získava človek práve v rodine 

v ktorej žije. Rodičia či prarodičia, ktorí zaujímali nekritické stanoviská k iným 

generáciám prenášajú tieto posolstvá na deti a pomáhajú utvárať ich mienku o iných 

generáciách (Hrozenská a kol., 2008, s 32). 

Tretím typom sú predsudky a sociológ I. S. Kon sa na ne pozerá takto: Každá 

veková skupina má svoje vlastné predsudky. Deti majú pri všetkom sklon zveličovať 

originálnu vlastnú skúsenosť (pre ne je všetko skutočne nové a zdá sa im, že doposiaľ nikto 

tak nemal rád, nehľadal, nemiloval poéziu). Otcovia pod vplyvom vkusu a zvykov svojej 

mladosti majú časom sklon tieto zvyky a vkus absolutizovať a odopierať svojim deťom to 

isté právo na samostatné tvorenie, ktoré vo svojej dome sami vyžadovali od svojich 

rodičov. Tak vzniká názorová rozdielnosť. (Kon, in Cibulec, 1980, s. 13). 

2.1 Vznik medzigeneračných vzťahov 

 

Za podstatné pre vznik medzigeneračných vzťahov môžeme považovať vznik 

a existenciu rôznych záujmov, ktoré sa stávajú súčasťou postojov obyvateľstva a ich 

konania ako aktérov sociálneho diania. Sociálny aktér je nositeľ, iniciátor a realizátor 

sociálnej činnosti. Sociálny aktér je v sociológii synonymom pre indivíduum, avšak 

používa sa aj pre označenie sociálnych skupín ako možných nositeľov sociálnych aktivít. 

Je reálny činorodý a manipuluje, či disponuje nejakými zdrojmi k jeho dosiahnutiu 

(Ondrejkovič, 2014, s. 10). 

Aktérmi sociálneho diania sú indivíduá a sociálne skupiny, ktorých orientácia sa 

zameriava na ciele, zvolenie prostriedkov na ich dosahovanie, ale primárne voľba cieľov je 

závislá od vekovej príslušnosti. Rozdielnosť pri voľbe cieľov, orientácii na  ne, ale aj 

voľba prostriedkov na ich dosahovanie sa stávajú zdrojom vzniku sociálneho poľa.  
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Medziľudské vzťahy majú svoj počiatok od momentu zrodenia a trvajú až do 

ukončenia života, smrti, napriek tomu či o nich vedome rozmýšľame, alebo nie. K učeniu 

dochádza formou príkladu, v každom okamihu dňa, u každého človeka. 

Rodina sa v tomto zmysle stáva „strediskom“ budovania medziľudských vzťahov. 

Rodina je a charakterizovaná ako miesto, kde by sa mal človek od útleho detstva učiť 

hlbokému pochopeniu toho, že ľudia sú významní, dôležití, že život človeka má hodnotu 

a nejaký zmysel. Preto by sa malo v rodine hovoriť o kľúčovom postavení 

medzigeneračných priaznivých vzťahoch. Vzájomná kritika môže byť v niektorých 

prípadoch veľmi potrebná, priam až nutná, ale s akcentom na podnecovania vnímavosti 

k skutočnosti, že zmysel akejkoľvek komunikácie je dospieť k priaznivým vzájomným 

vzťahom (Schaefferová, 1995). 

2.2 Medzigeneračné problémy 

 

Medzigeneračné vzťahy zastávajú podstatnú rolu vo viacerých aspektoch v rámci 

medzigeneračného problému, medzigeneračného učenia a ďalších oblastí, ktoré sa 

primárne dotýkajú vzťahov medzi generáciami (Pachla, in Krejčí, 2011).  

Generácie sa stretávajú s rôznymi pohľadmi vnímaniami sveta. Každá generácia 

premýšľa odlišne, pretože ju formovala doba, v ktorej sa jej reprezentanti, zástupcovia 

narodili. Je možné, že medzigeneračné problémy pramenia práve z odlišných životných 

skúseností, od ktorých sa ďalej odvíjajú odlišné názory, postoje, normy a hodnoty 

.(Lenczová, in Štrbová, Selická, Šarvajcová, 2014, s 134) 

V modernej spoločnosti sú starí ľudia – podobne ako mládež, vnímaní skôr ako 

príslušníci zvláštnej kategórie, bez ohľadu na svoje skutočné vlastnosti, zámery a identitu. 

Mali by sa preto stáť spojencami, ako hovorí Schuller a Young (1991) a vykročiť  za 

hranice vekových kategórií k „spoločnosti bez veku“. Tým by mohli zlepšiť nielen svoj 

vlastný sociálny status, postavenie v spoločnosti, ale prispieť i väčšine obyvateľom 

vykonávajúcich platenú prácu. V spoločnosti, ktorá si vysoko cení mladosť, vitalitu 

a fyzickú príťažlivosť, sa starí ľudia stávajú častokrát „neviditeľnými“. V poslednom 

období sa však postoj k starobe a starším ľuďom predsa trochu mení. I keď je málo 

pravdepodobné, že by seniori mohli znovu dosiahnuť takú autoritu a prestíž, akej sa tešili 

v minulosti, z ich voličským potenciálom stúpa aj ich politický vplyv. Združenia 

dôchodcov sa stávajú významnou záujmovou skupinou (lobby) (Schuller, Young 1991, In 

Giddens, 1999). 
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Okrem medzigeneračných konfliktov, ktoré sa kumulujú v spoločnosti medzi 

generáciami, konflikty môžu vznikať aj v rodinách. Avšak medzigeneračné problémy 

medzi členmi v rodine môžu prameniť v otázke miery moci, ktorú má jeden nad druhým, 

rozdielnosť životných skúseností je celkom prirodzená, aj napriek tomu nastávajú situácie 

vedúce k vzájomnému odcudzeniu a nepochopeniu, teda k medzigeneračným problémom. 

O tom, aké panujú vzťahy medzi starými rodičmi a vnúčatami v jednotlivých rodinách, 

rozhoduje celková atmosféra, história týchto rodín a rodinné zvyklosti (Lenczová, in 

Štrbová, Selická, Šarvajcová, 2014, s 134). 

2.3 Spolužitie generácií 

 

Spolužitie generácií – detí, rodičov a prarodičov bolo v minulosti bežným javom. 

Ich vzájomné vzťahy boli založené na úcte, tolerancii a vzájomnej pomoci. Seniori 

neprichádzali o svoju rolu v štruktúre rodiny, práve zastávali čestné postavenie nositeľstva 

múdrosti a skúseností. Deti splácali dlh rodičom za výchovu a podporu. V druhej polovici 

20. storočia prišlo k zmene v štruktúre rodiny, trojgeneračná rodina sa zmenila na 

nukleárnu, v ktorej žijú len rodičia a deti. (Kasanová, 2008, in Selická, 2014) 

 Spolužitie generácií môžeme charakterizovať bezpochyby ako spoločné bývanie, 

žitie v jednej domácnosti. Na spoločné bývanie sa môžeme pozerať z viacerých hľadísk. 

Predovšetkým z aspektu generačného, to znamená, že ak v byte (rodinnom dome, byte, 

vile) býva jedna generácia dospelých a ich deti, alebo viac dospelých jedincov z dvoch, 

poprípade z troch generácií. S tým súvisia aj dve zásadné otázky dobrovoľnosti 

a nedobrovoľnosti spolužitia (Cibulec, 1980). 

Na základe starnutia populácie bol realizovaný v Nemecku výskum, ktorý poukázal 

na to, že 80% ľudí vo veku medzi 40 a 85 rokov, majú  deti, pričom len 40% vnúčatá. 

Aktuálne je viacgeneračná rodina zvláštnosťou. Po vyhodnotení mikro-sčítania ľudu 

v roku , sa ukázalo že v spoločnej domácnosti žijú tri generácie len v 0,6% domácnostiach. 

Počet viacgeneračných domácností však nie je dostatočným ukazovateľom kvality 

medzigeneračných vzťahov (Juchart, 2012).  

Slovensko sa vyznačuje silnou kultúrou medzigeneračných vzťahov v rodinách, ako 

súčasťou svojej kultúry a tradícií. Medzigeneračné vzťahy majú svoje kultúrne a historické 

pozadie (Štrbová, Selická, Šarvajcová, 2014).  
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2.4 Modely vzťahov prebiehajúcich vo viacgeneračnej rodine 

 

Viacgeneračná rodina pozostáva z prarodičov, rodičov a detí. Spolužitie týchto 

generácii môže v sebe zahŕňať mnoho pozitív a malo by byť založené na demokracii, 

solidarite a úcte k druhému človeku. Celú situáciu podporuje vedomie, že človek si 

zachováva svoju integritu, súkromie, ale taktiež aj spoločnosť. Seniori v domácnosti 

potrebujú istotu, že v rodine nie sú na príťaž a mladá rodina musí mať istou, že im môžu 

zveriť svoje povinnosti (Valeriánová, 2010). 

„V závislosti od toho sa vyvinuli dva základné modely vzťahov v rodinnom 

spolunažívaní: 

 dedinský model založený na sebestačnosti lokálnych vzťahoch, voči ktorým je 

rodina otvorená, bol v minulosti pre slovenské dediny typický. V malých obciach je 

vzájomná pomoc medzi starými rodičmi a rodinami ich detí intenzívnejšia, pretože 

má viac rozvinuté podoby ako: hmotná pomoc, opatera detí, pracovná pomoc. 

Rodiny detí spravidla nie sú schopné to rodičom adekvátne odplatiť. Ich pomoc 

rodičom má podobu opatery v starobe a chorobe a pracovnej pomoci na ich 

hospodárstve a v ich dome. 

 mestským model je založený na lokálnych spoločenstvách, ktoré boli otvorené voči 

širšiemu okoliu. Avšak rodiny sa tomuto okoliu skôr uzatvárali. V mestách rodiny 

s deťmi využívajú pomoc starých rodičov najmú pri opatere detí, ako 

zabezpečovací doplnok ku kolektívnym výchovným zariadeniam. Vzájomne 

stretávanie sa generácií, návštevy, majú skôr charakter spoločenský ako pracovný“ 

(Lenczová, in Štrbová, Selická, Šarvajcová, 2014, s 134). 

Tento aspekt vývoja spoločnosti je ovplyvňovaný na Slovensku špecifikami vo vývoji 

viacgeneračných rodín, a to najmä odlišnosťou vývoja rodiny v meste a na dedinách. Na 

vidieku sa aj dnes často stretávame s viacgeneračným typom spolužitia rodiny, hlavne 

z dôvodu nepriaznivých podmienok na osamostatnenie sa mladých rodín. (Balogová, 2005, 

in Selická, 2014). 

Je dôležité poukázať na veľký problém úzkeho spolužitia detí, rodičov, a prarodičov, 

ktorým sa stáva výchova detí vnukov a pravnukov. Zmiešaním vplyvov a väzieb na dieťa 

sa prelína starostlivosť, stierajú sa hranice medzi rolovými úlohami a zasahuje sa do 

postojov a správania, najmä ak sa pri týchto procesoch uplatňujú tradičné autoritatívne 

postoje staršej generácie (Hrozenská a kol., 2008). 
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Spolužitie generácii môže prechádzať od ideálneho poňatia až k negatívnemu, 

neželanému efektu: 

 realistické, rovnocenné spolužitie – vyvážené vzťahy medzi členmi v rodine, 

vzájomná akceptácia názorov, záujmov starnúceho člena rodiny, 

 liberálne spolužitie – každý vládne nad svojim časom, objavuje sa prvok oslabenia 

väzieb, neuvedomovanie si povinností voči starnúcim členom rodiny, 

 poklonkárske spolužitie- sympatie členov sú založené na službách, objavuje sa 

ochabnutie citových väzieb, bezmocnosť voči mladším generáciám v snahe 

zachovať dobrý vzťah, 

 nezmieriteľné spolužitie- silne negatívne postoje k spolužitiu, 

 vynútené spolužitie- generácie sú nútené žiť v spoločnej domácnosti, nedobrovoľné 

spolužitie, nemusí však vždy byť negatívne (napr. starostlivosť o chorého 

seniora...), 

 vypočítavé spolužitie- využívanie rodičov, prarodičov, finančné zneužívanie 

(Klevetová, Dlabalová, in Valeriánová, 2010). 

2.5 Transmisia kultúry 

 

Transmisia kultúry (culturaltransmission) je socializačný proces, ktorým sú 

predávané normy a hodnoty skupine jedincov, ktorí  ich nasledovne internalizujú 

(Jandourek, 2001). 

V súvislosti s prenosom medzi generáciami Faimbergová (2001) hovorila 

o integračnej a medzigeneračnej transmisii, v užšom zmysle o tzv. strete generácií. 

Generačným stretom rozumela konfrontáciu intrapsychických objektov odlišných 

generácií, ktoré sú akoby spojené jedna do druhej a následne kondenzované v novú 

časopriestorovú kvalitu (Faimbergová, in Tóthová, 2011, s. 25 – 26). 

Tradíciu môžeme charakterizovať ako sociálny proces, prostredníctvom ktorého sú 

kontinuálne predávané z generácii na generáciu duchovné hodnoty, hodnotové postoje, 

zvyky obyčaje a iné zložky kultúrneho dedičstva vrátane sociálnych noriem, predsudkov, 

stereotypov a vzorcov správania v predstave, že predávané je generáciám „overené“, 

„primerané“, „kultúrne. (Geist, 1992). 

Rodina si tradície pripomína uchovávaním pamätných predmetov, odovzdávaním 

znalostí a predovšetkým významných príbehov formou hovorenou alebo písanou. Rešpekt 

k rodinným tradíciám sa v interiéri domácnosti prejavuje nápadnou výstavkou fotografií, 
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obrazov predkov, starožitností. Niektoré rodiny vystavujú celý svoj rodokmeň. 

Uchovávané predmety môžu niesť symbolický význam, ktoré pozorovateľom nie sú hneď 

zrejmé. Napr. v súčasnej dobe chudobná rodina uchováva zvonček na službu, ktorý pred 

štyrmi generáciami používala ich praprababička, ktorá zastávala miesto bohatej meštianky. 

Dedenie zručností, remesiel, sa nepreberá len v typický rodinách zvonárov či výrobcov 

huslí, prebieha všade a týka sa zručností ako pracovných, tak aj upratovania, varenia, 

nakupovania, údržby bytu atď. (Matoušek, 1993). 

Kultúrne dedičstvo by nemalo byť oslabené slepým vysielaním a prijímaním 

informácii od ostatných. Každá kultúra kladie na jednotlivca nároky, ktoré sú stanovené 

tradíciami, zvykmi a právom. V prípade že tradície, zákony prestávajú byť pre spoločnosť  

účinné, vzniká stav, kedy sa tradície, zvyky znehodnocujú a eliminujú fakt prenosu 

s generácie na generáciu. Okrom toho nepochopenie, nedostatok zmysluplnosti, vedie ku 

kultúrnej stagnácii. Ak chceme zachovať význam kultúrnych tradícií, jeho obsah,  nestačí 

poznať históriu kultúry, je potrebné udržať intelektuálny potenciál, vytvoriť právny základ 

kultúry a zachovať duchovný život. Pri analýze vzťahu medzi generáciami je dôležité 

poznať  kvalitu a množstvo vedomostí potrebných pre život človeka v kultúre, ktorá má 

tendenciu zvyšovať svoju náročnosť, zložitosť (Paniščev, 2008). 

Skúsenosti iných, ešte žijúcich generácií zohrávajú popri predávaní kultúrneho 

dedičstva a tradícií taktiež dôležitú úlohu. Generačné životné skúsenosti sú paralelne 

sprostredkované verejnými rozpravami v médiách, ale aj v súkromí rodiny (Hrozenská, 

2008). 

Ak mladšia generácia zabezpečuje šírenie inovácií, staršia upravuje jej rozsah 

a oblasť používania. Takéto interakcia by mala prispieť k zachovaniu základných 

morálnych hodnôt medzi generáciami a iniciovať rozvoj spoločnosti ako celku (Paniščev, 

2008). 

 

2.6 Striedanie generácií 

 

„Pokolenie odchádza a druhé prichádza ale zem stojí naveky“ 

(Kazateľ 1,4) 

 

Striedanie generácií je sprevádzané sociálnymi (generačnými) konfliktami, ktoré 

môžu mať individuálnu intenzitu a podobu. Odchádzajúca generácia sa vzdáva svojich 

sociálnych pozícií postupným procesom. Striedanie generácii a konfliktov sa vyskytuje 
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v najrôznejších podobách, aj v rodine, pričom môžu nadobúdať latentnú alebo zjavnú 

podobu (Selická, 2014). 

V období stredovekej Európy bola smrť ďalekosiahlejšie viditeľná ako 

v súčasnosti. V modernom svete väčšina ľudí umiera v uzatvorenom prostredí nemocníc, 

mimo kontaktu s príbuznými, priateľmi. Smrť je mnohým skupinám ľudí v dnešnom 

západne orientovanom svete vnímaná ako koniec života jedinečného „ja“, nie ako súčasť 

procesu obnovy generácií. Náš postoj k smrti sa zmenil taktiež v dôsledku oslabenia 

vplyvu náboženskej viery. Smrť sa stáva tematikou, o ktorej sa nehovorí.  

Objavujú sa otázky: čo je smrť? Má sa vlastne človek vyhýbať takýmto 

myšlienkam na koniec života? Smrť môže byť desivá (Bertini, 2013). 

Vďaka prítomnosti prarodičov sa odtabulizovávajú mýty o umieraní a smrti 

človeka. Dieťa vidí, že starší človek niekedy zoslabne, potrebuje pomoc, prípadne aj 

odbornú starostlivosť. Dieťa môže prežívať rytmus života, polaritu medzi narodením 

a smrťou, prestáva sa smrti obávať (Hrozenskáa kol., 2008, s. 34). 

 Ernest Becker (1974) prehlásil, že popieranie smrti je jednou z najhlbších 

motivácií ľudskej psychiky. Veril, že, ľudské bytosti sa usilovne snažia potlačiť myšlienku 

na smrť(Bertini, 2013). 

Umieranie, podobne ako aj narodenie, sú absolútnou životnou udalosťou. Jednou 

život začína a druhou končí. Pohyb ľudí, generácií a národov predstavuje určitú generačnú, 

kultúrnu a civilizačnú charakteristiku. Tretina generácie prarodičov v Čechách zomrela 

v rovnakej lokalite ako sa narodila, v rovnakom okrese ďalších 15 – 18%. Tento pohyb 

zodpovedá životnému štýlu tradičnej spoločnosti. V inom okrese v rámci kraja zomrelo 8 – 

9% a v inom kraji 11% prarodičov. Ostatné škály sídel boli vyjadrené v pomerne malom 

obsadení. Miestom úmrtia môžeme teda nazvať „tvrdým indikátorom“ priestorovej 

mobility v rámci spoločnosti (Sak, Kolesárová, 2012). 

Striedanie generácií  zabezpečuje: 

I. Jednak kontinuitu vo vývoji spoločnosti, prípade kontinuitu v sociálnej 

zmene. Toto odovzdávanie poznatkov, skúseností sa uskutočňuje v procese 

socializácie, ako celoživotného procesu aktívneho osvojovania si hodnôt, 

noriem a vzorcov správania.  

II. Jednak ich prekonávanie mocenských vzťahov, ktoré môže byť spontánne, 

prudké, ale i postupné, pozvoľné. Býva sprevádzané so vznikom a rozvojom 

subkultúr, ktoré sa etablujú, stávajú sa dominantnými alebo dožívajú 

a zanikajú (Ondrejkovič, 2014). 
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3. Prieskum medzigeneračných vzťahov, s akcentom na vzťahy starých      

 rodičov a vnúčat žijúcich vo viacgeneračných rodinách 

 

Podľa Hrozenskeja kol. (2008) vzťahy a spolužitie viacerých generácií spolu môžu 

byť pre niektorých jednotlivcov zložité. Spolužitie viacerých generácii spôsobuje stret 

diferencovaných hodnôt, názorov. Každá generácia si vzhľadom na historický kontext, 

usporiadanie spoločnosti zastáva svoje hodnoty a ideály. Náročné z hľadiska spolužitia 

generácií, je zasahovanie starých rodičov do výchovy vnúčat. Nezhody v názoroch 

a výchovných štýloch môžu viesť ku konfliktom staršej a strednej generácie. Narodenie 

dieťaťa do rodiny prináša prarodičom veľké nadšenie, príval emócií. Podľa CesariLusso 

(2008), vzťahy medzi prarodičmi a vnúčaťom, sú spojené viacerými aspektmi. Nielen 

s emóciami, ktoré sprevádza rola starorodičovstva. Narodenie a starnutie sú dve významné 

životné obdobia človeka, ktoré sú založené na kvalite rodinných. Viacgeneračné spolužitie 

vnúčat a starých rodičov prináša veľa pozitív a negatív. Obe generácie sú vo vzájomnej 

interakcie, odovzdávajú si skúsenosti, emócie sú založené na vzájomnej podpora a pomoci. 

Dúfame, že informácie vyplývajúce z výskumu poslúžia na lepšie pochopenie 

o medzigeneračných vzťahoch, na identifikovanie potrieb a hodnôt, ktoré si vo svojom 

vzťahu môžu generácie navzájom odovzdávať 

3.1 Ciele a otázky prieskumu 

 

 Predmetom ŠVOČ práce bolo vnímanie medzigeneračných vzťahov s akcentom na 

vzťahy medzi vnúčatami a starými rodičmi vo viacgeneračne rodine. Každý z nás sa 

vyznačuje svojou individuálnou existenciou, preto sa stávajú jedinečnými aj naše pohľady 

na svet, životnú filozofiu, hodnoty a ideály, na ktorých budujeme svoju existenciu. 

V priebehu skúmania sme si položili viac otázok: Ako vnímajú viacgeneračné spolužitie 

generácia starých rodičov a ich vnúčat? Zakladajú starí rodičia svoju budúcu existenciu na 

pomoci vnúčat? Je výchova vnúčat  hlavným zdrojom konfliktov strednej a staršej 

generácie? Ak áno, snažia sa pôsobiť vnúčatá na rozhodovanie rodičov, prostredníctvom 

nátlaku starých rodičov na svoje deti? Sú starí rodičia sú centrom transmisie kultúry 

hodnôt v rodinnom prostredí? 
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 Na základe zistených informácií z dostupných zdrojov a preštudovanej literatúry, 

sme si stanovili hlavný prieskumný cieľ: 

Identifikovať a komparovať  význam medzigeneračných vzťahov starých rodičov a vnúčat, 

v kontexte sociálnej opory a pomoci, u oboch generácií. 

 

 Hlavný cieľ sme rozdelili na ciele čiastkové: 

C1: Zistiť postavenie starých rodičov vo vzťahu k vnúčatám ako aj postavenie vnúčat. 

C2: Identifikovať význam spolužitia generácií v zmysle pozitív a negatív pre obe strany 

C3:Zistiť, či sú fungujúce medzigeneračné vzťahy predpokladom pre poskytovanie 

neformálnej starostlivosti v rodinnom prostredí a či, prípadne ako vplývajú na kvalitu 

života členov. 

C4: Zistiť význam medzigeneračných vzťahov v budovaní hodnôt rodiny a pri 

odovzdávaní tradícií a zvykov. 

V rámci exploračného prieskumu sme si stanovili nasledovné prieskumné otázky: 

O1: Ako sú vnímané vzťahy medzi generáciami, čo je základom ich funkčného udržania? 

O2: Aké sú pohľady jednotlivých generácií na otázky viacgeneračného spolužitia, prináša 

pozitívne alebo negatívne hodnotenie interakcií medzi generáciami? 

O3: Akú mieru podpory očakávajú generácie navzájom? 

O4:Ako prebieha transmisia kultúry rodiny, medzi spomínanými generáciami vnukov 

a starých rodičov? 

3.2 Metódy prieskumu 

 

Výber prieskumnej vzorky 

 Prieskumnú vzorku tvorilo 10 žien a 5 mužov, ktorí sa dobrovoľne zapojili do 

prieskumu. Vek respondentiek sa pohyboval od 14 do 85 rokov a vek mužov od 15 do 78 

rokov. Vekovú hranicu vnúčat sme stanovili od 14 do 29 rokov, generácia vnúčat je 

väčšinou tvorená spomínanou vekovou kategóriou. Dolnú vekovú hranicu starých rodičov 

sme si zvolili od 60 rokov. V našom prieskume sme sa zamerali na rodiny, ktoré žijú 

všetky tri generácie spoločne v jednom dome. Prieskumnú vzorku tvorilo päť starých 

matiek, traja starí otcovia,  päť vnučiek a dvaja vnuci. V nasledovnej tabuľke uvádzame 

iniciály respondentov, vek, rodinnú rolu, prostredie a stav. 
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Tab. 1 – Respondenti prieskumu 

Respo

ndent 

č. 

Iniciály, 

vek 
Rodinná rola Prostredie Stav 

1. ZH (18 r.) Vnučka Obec Bez partnera - slobodná 

2. OH (78 r.) Starý otec Obec Bez partnera - vdovec 

3. BB (16 r.) Vnučka Mesto Bez partnera – slobodná 

4. OŠ (65 r.) Stará matka Mesto Partnerský vzťah – vydatá 

5. OŠ (71 r.) Starý otec Mesto Partnerský vzťah – ženatý 

6. ZT (17 r.) Vnučka Obec Bez partnera – slobodná 

7. DT (65 r.) Stará matka Obec Bez partnera – vdova 

8. ĽH (61 r.) Stará matka Obec Partnerský vzťah – vydatá 

9. TN (15 r.) Vnuk Obec Bez partnerky – slobodný 

10. EŠ (14 r.) Vnučka Mesto Bez partnera – slobodná 

11. JŠ (68 r.) Starý otec Mesto Bez partnera – vdovec 

12. JM (85 r.) Stará matka Obec Bez partnera – vdova 

13. MM (29 r.) Vnuk Obec Bez partnera - slobodný 

14. BR (68 r.) Stará matka Mesto Bez partnera - vdova 

15. JĎ (18 r.) Vnučka Mesto Bez partnera - slobodná 

Postupy – procedúry 

 V novembri 2015 sme vyhotovili pre pološtruktúrovaný rozhovor a vykonali sme 

predbežný prieskum skúmaných osôb.  

 Oslovili sme viacgeneračné rodiny. V januári 2016 sme vyhľadali našich 

respondentov v ich prirodzenom prostredí. Respondentov sme vyhľadali v ich prirodzenom 

prostredí. Respondenti pochádzali z mesta Hnúšťa , obce Klenovec a obce Ratková. 

Vybrali sme si deväť žien a šesť mužov, ktorí spĺňali atribúty potrebné pre náš prieskum. 

Na základe toho, že náš prieskum bol kvalitatívne orientovaní, pracovali sme s menším 

počtom osôb. Úlohou kvalitatívneho výskumu je objaviť neznáme skutočnosti o sociálnych 

a sociálno - psychických javoch, odhaľovať existenciu týchto javov a ich štruktúr, 

vlastností, funkcií, faktory, ktoré sociálne a sociálno - psychické javy determinujú alebo s 

nimi súvisia (Surynek, Komárová, Kašparová, 2001).  

 S predmetom kvalitatívneho prieskumu úzko súvisí aj jeho cieľ, teda konkrétna 

zameranosť výskumu v rámci témy. Cieľom kvalitatívneho výskumu je preskúmať 

sociálne skutočnosti prostredníctvom odhalenia subjektívneho významu. Teda všeobecný 

proces vzťahujúci sa na sociálnu aktivitu (Loučková, 2010). Cieľ je úlohou, ktorú má 

výskumník riešiť. Cieľ býva obyčajne formulovaný vo forme otázky, otázok, na ktoré 

výskumník hľadá odpovede (Gavora, 2006).  
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 Po získaní informovaného súhlasu s nahrávaním sme respondentom položili sériu 

pripravených otázok. Na základe toho, že sme si ako výskumnú metódu zvolili 

pološtruktúrovaný rozhovor, mali sme možnosť niektoré otázky vynechať, poprípade 

položiť respondentom doplňujúce otázky, na objasnenie podstaty skutočnosti. Vzhľadom 

na to, že respondentov rozdeľujem na dve skupiny, mali sme pripravené aj dve série 

otázok, vzhľadom na rodinnú rolu, ktorú zastávajú. Otázky v oboch prípadoch boli 

formulované rozdielne, ale smerovali k tej istej podstate, s prihliadnutím na rodinnú rolu. 

Niektoré otázky, sme počas rozhovoru vynechali z dôvodu, že vo vzťahu k odpovediam, 

ktoré im predchádzali boli kontraproduktívne. Otázky pološtruktúrovaného rozhovoru 

uvádzame v prílohe C. V priebehu rozhovoru sme na základe potreby niektoré otázky 

preformulovali, zopakovali.  

 Informovaný súhlas respondentov nám umožnil všetky rozhovory postupne nahrať 

na mobilný telefón. Zvukové záznamy sme si niekoľkokrát starostlivo prehrali a následne 

dôsledne prepísali, pričom sme dbali na presnosť a precíznosť prepisu. Prepísané odpovede 

sú v prílohách: A, B. Z odpovedí respondentov sme vytvorili indukované kategórie 

s vyjadrením absolútnych početností. 

Použité metódy 

Náš prieskum bol kvalitatívne zameraný, čo nám umožnilo pracovať s malou 

skupinou ľudí v ich prirodzenom prostredí. Kvalitatívny výskum je nenumerické šetrenie 

a interpretácia sociálnej reality. Teda nepracuje s merateľnými charakteristikami, ale 

zameriava sa na štúdium bežného každodenného života ľudí (Reichel, 2009). Výskumník 

sa snaží poukázať na skutočnosť ako ľudia interpretujú svet. Cieľom je odhaliť, ako 

vnímajú ľudia svet, v ktorom žijú, pričom výskumník musí odsunúť svoj subjektívny 

pohľad, svoje predstavy, preferencie a hodnoty. Nemôže sa však úplne zbaviť svojich 

presvedčení a hodnôt, prekonať historické, politické, sociálne a rodové vplyvy. Musí ich 

len  odsunúť alebo potlačiť, aby neprekrývali obraz sveta skúmaných osôb (Gavora, 2006). 

Každý výskumník rovnako ako ostatní ľudia , je pri svojej práci ovplyvnený emóciami, 

prežívaním vzťahov s blízkymi osobami (Milovský, 2005). Výskumný pracovník pracuje 

v prirodzenom, autentickom prostredí skúmaných osôb, ktoré výskumník nesmie narušiť 

obtruzívnym, manipulantným spôsobom aby správanie osôb zostalo čo najprirodzenejšie 

(Gavora, 2006). 

Za prieskumnú metódu sme si zvolili rozhovor. Vyznačuje sa priamym kontaktom 

aktérov, teda ide o komunikáciu tvárou v tvár. Rozhovor nie je len striedanie otázok 

odpovedí zameraných na získanie informácií, ale zároveň obsahuje sociálnych vzťah ľudí  
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(Gavora, 2006). Cieľom rozhovoru je prostredníctvom sformulovaných otázok zistiť fakty, 

názory, presvedčenia a postoje ľudí. Odpovede zastávajú významnú rolu pri pochopení 

ľudí, situácie a prostredia, v ktorých osoby žijú (Gavora, 2006). Zvolili sme si 

pološtruktúrovaný rozhovor, ktorého výhodou je predovšetkým to, že máme možnosť klásť 

doplňujúce otázky (Milovsky, 2005). To znamená, že môžeme zvoliť nové otázky 

a nehodiace sa otázky vynechať. Istá voľnosť sa javí ako vhodná k vytvoreniu 

prirodzenejšieho kontaktu medzi výskumníkom a skúmanými osobami (Reichel, 2009). 

4. Výsledky 

 

 Získané údaje sme vyhodnotili kvalitatívno-kvantitatívnou obsahovou analýzou. 

Pre hlbšie pochopenie medzigeneračných vzťahov medzi prarodičmi a vnúčatami, ktorí 

žijú v jednej domácnosti, sme si stanovili kategorické oblasti skúmania. Na základe toho, 

že naša výskumná vzorka bola rozdelená na skupiny (prarodičia a vnúčatá žijúce v jednom 

dome), stanovili sme dve nasledovné kategorické oblasti skúmania: 

Vnímanie medzigeneračné spolužitia z pohľadu starých rodičov 

1. Spolužitie s vnúčatami v jednom dome a miera zásahov zo strany seniorov 

2. Zdroj fungujúcich vzťahov medzi starými rodičmi a vnúčatami 

3. Očakávanie starých rodičov o miere pomoci, starostlivosti zo strany vnúčat 

4. Medzigeneračný konflikt a transmisia kultúry 

5. Opora zo strany vnúčat pri strate blízkej osoby 

Vnímanie medzigeneračného spolužitia z pohľadu vnúčat 

1. Zásah starých rodičov do výchovy 

2. Poskytovanie opory, pomoci starým rodičom a voľba formy starostlivosti 

3. Pomoc starým rodičom pri práci s modernými informačnými technológiami 

4. Riadenie sa hodnotami, tradíciami starých rodičov 

5. Striedanie generácii, pohľady vnúčat na umieranie 

4.1 Vnímanie medzigeneračného spolužitia z pohľadu starých rodičov 

 

 V tejto podkapitole prinášame výsledky, ktoré sme získali realizáciou rozhovorov s 

respondentmi v prirodzenom prostredí respondentov. Zaujímali sme sa viaceré aspekty 

medzigeneračného spolužitia, pričom odpovede nám sprostredkovali pohľady starých 

rodičov. 
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Spolužitie generácií a miera zásahov zo strany seniorov 

 

 Prostredníctvom kvantitatívno-kvalitatívnej obsahovej analýzy sme ako prvé 

spracovali výpovede respondentov, ktorí sú starými rodičmi a žijú spoločne s vnúčatami 

v spoločnej domácnosti. 

 

Tab. 2 Ako vnímate spolužitie s Vašim vnúčaťom v jednej rodine?  

Ako vnímate spolužitie s Vašim vnúčaťom 

v jednej rodine? 
Indukované kategórie 

Absolútna 

početnosť 

Pozitívne, veľmi dobre, som rád/a, že mám 

vnúčatá, nie sme sami 
Veľmi dobré a prospešné 3 

Dobre, keď dačo treba pomôžu, nie sme sami Dobré lebo nám pomôžu 3 

Žijeme spolu, najedia sa s nami, vychádzame 

dobre 
Žijem spolu 2 

Celková početnosť výrokov 8 

Touto otázkou sme chceli poukázať na subjektívne vnímanie spolužitia, z perspektívy 

starých rodičov. Celkový súbor výrokov (n=8), sme zachytili tri kategórie Veľmi dobré 

a prospešné (3), Dobré lebo nám pomôžu (3), obe kategórie patrili medzi najpočetnejšie, 

následne za nimi nasledovala kategória, Žijeme spolu (2). 

 

Tab. 3 Snažíte sa korigovať život v spoločnej domácnosti na základe Vašich pravidiel, 

alebo sa prispôsobujete pravidlám, ktoré ste si kolektívne nastavili? 

Snažíte sa korigovať život v spoločnej 

domácnosti na základe Vašich pravidiel, alebo 

sa prispôsobujete pravidlám, ktoré ste si 

kolektívne nastavili? 

Indukované kategórie 
Absolútna 

početnosť 

Rád/a si presadzujem svoje, ale ak sú dobré aj iné 

návrhy súhlasím. Väčšinou naše 

Presadzovanie vlastných 

pravidiel 
2 

Prispôsobujem sa, tomu čo sa nastaví, nič 

neriadim 

Prispôsobenie sa 

pravidlám 
4 

Prispôsobujem sa tomu čo sa kolektívne nastaví Kolektívne fungovanie 1 

Nestariem sa, žijem si svoj život Vlastný život 1 

Celková početnosť výrokov 8 

Uvedená otázka bola zameraná na subjektívne vnímanie, riadenia života v spoločnej 

domácnosti, z pohľadu seniora. Zaujímali sme sa o fungovanie spoločného života, 

odvíjajúce sa od pravidiel v domácnosti. Poukazujem na mieru zaangažovanosti starých 

rodičov pri tvorbe pravidiel chodu života. Celkový súbor výrokov (n=8), možno rozdeliť 
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do štyroch kategórií, v rámci ktorých dosiahla najvyššiu početnosť kategória 

Prispôsobujem sa pravidlám (4), Presadzovanie vlastných pravidiel (2), Kolektívne 

fungovanie (1) a Vlastný život (1). 

 

Zdroj fungujúcich vzťahov medzi starými rodičmi a vnúčatami  z pohľadu 

starých rodičov 

 
 Prostredníctvom kvantitatívno-kvalitatívnej obsahovej analýzy sme spracovali 

následne výpovede respondentov, ktorí sú starými rodičmi. 

 

Tab. 4 Čo je zdrojom fungujúcich vzťahov? 

Čo je zdrojom fungujúcich vzťahov? Indukované kategórie 
Absolútna 

početnosť 

Snažiť sa porozumieť, pochopiť Vzájomné pochopenie 3 

Len vzájomná úcta, rešpekt, pochopenie Úcta, rešpekt 3 

Pomáhať jeden druhému Vzájomná pomoc 1 

Dobre sa správať Prístup 1 

Celková početnosť výrokov 8 

 

Pozerali sme na túto otázku z pohľadu  starých rodičov a zaujímali sme čo charakterizujú 

a považujú za potrebné, aby boli vzťahy medzi nimi a vnúčatami funkčné. Celkový súbor 

výrokov (n=8), sme centralizovali na štyri kategórie, z hľadiska početnosti najvyšší a 

rovnaký počet výrokov dosiahli kategórie Vzájomné pochopenie (3). a Úcta, rešpekt (3). 

Následne nasledujú kategórie Vzájomná pomoc (1) a Prístup (1). 

 

Očakávanie starých rodičov o miere pomoci, starostlivosti zo strany            

vnúčat 

 
 Kvantitatívno-kvalitatívnou analýzou sme spracovali výpovede respondentov, 

pričom sme sa zameriavali na názory respondentov, ktorí sú starými rodičmi. Analyzovali 

sme názory starých rodičov a snažili sme sa pochopiť ich očakávania, voči vnúčatám. 
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Tab. 5 Priazeň vnúčaťa je prirodzená, alebo ste o ňu nútený bojovať darmi, finančnými 

 prostriedkami? 

Priazeň vnúčaťa je prirodzená, alebo ste 

o ňu nútený bojovať darmi, finančnými 

prostriedkami? 

Indukované kategórie 
Absolútna 

početnosť 

Prirodzená všetci sa zaujímajú Prirodzená priazeň 5 

Myslím si, že je prirodzená, ale financie iste 

potešia 
Myslím prirodzená 1 

Nebojujem, ale druhé prídu len vtedy... Zištná priazeň 1 

Celková početnosť výrokov 7 

Stanovenou otázkou sme sa snažili získať informácie o individuálnom pohľade starých 

rodičov, na priazeň zo strany ich vnúčat. Celková početnosť výrokov (n=7) určila tri 

významné kategórie. Väčšina respondentov označila za najpočetnejšiu kategóriu 

Prirodzená priazeň (5). Následne boli charakterizované kategórie Myslím prirodzená (1) 

a Zištná priazeň (1). 

 

Tab. 6 Snažíte sa poskytovať vnúčatám finančnú podporu? Ste schopný ju aj priať? 

Snažíte sa poskytovať vnúčatám finančnú 

podporu? Ste schopný ju aj priať? 
Indikované kategórie 

Absolútna 

početnosť 

V rámci možností poskytujem, som 

schopný/a ju aj prijať 
Poskytujem a prijímam 5 

Snažím sa poskytovať, a prijať v žiadnom 

prípade 
Poskytujem, ale neprijímam 3 

Celková početnosť výrokov 8 

Prostredníctvom tejto otázky sme chceli zistiť, či sa starí rodičia snažia finančne 

podporovať svoje vnúčatá, ale taktiež sme chceli zistiť či sú starí rodičia schopní prijať od 

svojich vnúčat finančnú pomoc. Celková početnosť výrokov (n=8) nám vymedzila dve 

základné kategórie, ktoré sa odlišovali v odpovedi na druhú otázku. Väčšina respondentov 

označila kategóriu Poskytujem a prijímam (5) a druhá kategória Poskytujem, ale 

neprijímam (3) sa snaží poskytovať finančnú pomoc vnúčatám, ale v žiadnom prípade ju 

nie je schopná priať. 
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Tab. 7 Zakladáte svoju budúcu existenciu na ich pomoci, poprípade na starostlivosti z ich 

strany? 

Zakladáte svoju budúcu existenciu na ich 

pomoci, poprípade na starostlivosti z ich strany? 
Indukované kategórie 

Absolútna 

početnosť 

To už nie Nezakladám 4 

Budem to inak riešiť Iné riešenie 1 

Dúfam, že sa o mňa postarajú, dôverujem im Dôverujem im 2 

Inak sa dá na ne spoľahnúť ako na vlastné deti Zakladám 1 

Celková početnosť výrokov 8 

Spomínanou otázok, sme chceli zistiť pohľad starých rodičov, do akej miery dôverujú 

svojim vnúčatám a či zakladajú svoju budúcu existenciu na pomoci, starostlivosti z ich 

strany. Celková početnosť výrokov (n=8), nám vymedzila štyri kategórie. Najväčší počet 

odpovedí sme získali pri kategórii Nezakladám (4), druhou kategóriou s väčším počtom 

odpovedí Dôverujem im (2).Postupne boli stanovené kategórie Zakladám (1) a Iné riešenie 

(1). 

Medzigeneračný konflikt a transmisia kultúry 

 
 Pomocou kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy, sme spracovali výpovede respondentov. 

Analyzovali sme odpovede, s ktorých sme charakterizovali otázky, ktoré spôsobujú 

medzigeneračný konflikt. Pričom sme sa venovali aj analýze transmisie kultúry, kde sme chceli 

poukázať, ako vplýva transmisia na vzťah medzi spomínanými generáciami. 

 

Tab. 8 Spolužitie troch generácií, býva zdrojom konfliktu medzi strednou a staršou 

generáciou, alebo mladšou a staršou generáciou? 

Spolužitie troch generácií, býva zdrojom 

konfliktu medzi strednou a staršou 

generáciou, alebo mladšou a staršou 

generáciou? 

Indukované kategórie 
Absolútna 

početnosť 

To je úplne jedno, nevidím v tom konflikt Nekonfliktnosť 2 

Medzi staršou a mladšou nerozumejú si 
Konflikt staršej a mladšej 

generácie 
3 

Medzi staršou a strednou generáciou detí 
Konflikt staršej a strednej 

generácie 
3 

Celková početnosť výrokov 8 

Prostredníctvom tejto otázky sme chceli zistiť medzi ktorými generáciami žijúcimi 

v jednom dome prebiehajú najčastejšie konflikty. Celková početnosť výrokov (n=8), nám 

priniesla vymedzenie troch kategórií, najvyššiu absolútnu početnosť získali kategórie 

Konflikt staršej a mladšej generácie (3) a Konflikt staršej a strednej generácie (3). 

Kategória s najnižšou mierou početnosti nekonfliktnosť (2). 
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Tab.  9 Ako vnímate súčasné umenie, módu, hudbu  ktorú preferuje Vaše vnúča? 

Ako vnímate súčasné umenie, módu, 

hudbu ktorú preferuje Vaše vnúča? 
Indukované kategórie 

Absolútna 

početnosť 

Nekolidujú s mládežou. Neobliekajú sa 

nejako extra, ani hudbu extra nepočúvajú 
Nie štandardne 3 

Klasicky. Voľný priebeh musia ísť s dobou Súčasť doby 2 

Niekedy dobre, ale niekedy som proti Závislosť na prejave 3 

Celková početnosť výrokov 8 

Spomínanou otázkou, sme chceli porozumieť starým rodičom, ako vnímajú súčasné 

prejavy umenia, ktoré preferuje ich vnúča. Celková početnosť výrokov (n=8) vymedzila tri 

základné kategórie. Zistili sme nasledovné kategórie Nie štandardne (3), Súčasť doby (2) 

a Závislosť na prejave (3). 

 

Tab. 10 Kritizujete mladú generáciu za nezodpovednosť k dedičstvu, ktoré zanechala 

spoločnosti Vaša generácia? 

Kritizujete mladú generáciu za 

nezodpovednosť k dedičstvu, ktoré 

zanechala spoločnosti Vaša generácia? 

Indukované kategórie 
Absolútna 

početnosť 

Áno kritizujem Kritika 5 

Ja sa už nestarám Nestrannosť 2 

Nie Nie 1 

Celková početnosť výrokov 8 

Stanovenou otázkou sme chceli poukázať na názor seniorov, ako mládež pristupuje 

k dedičstvu, ktoré zanechala spoločnosti ich generácia. Pozerali sme sa na túto oblasť ako 

na premis medzi transmisiou kultúry a možným faktorom, ktorý spôsobuje v spoločnosti 

konfliktné strety generácii. Celková početnosť výrokov (n=8), nám ukázala tri kategórie. 

Najväčšiu početnosť dosiahla kategória Kritika (5). Zvyšok respondentov sa pohyboval 

medzi kategóriami Nestrannosť (2) a Nie (1). 

 

Tab. 11 Rozprávate vnúčatám príbehy zo svojej mladosti? 

Rozprávate vnúčatám príbehy zo 

svojej mladosti? 
Indukované kategórie 

Absolútna 

početnosť 

Aj rozprávam im veru Rozprávanie príbehov 7 

Nie to je moja súkromná záležitosť Osobné vlastníctvo 1 

Celková početnosť výrokov 8 

Otázkou sme chceli zistiť prepojenie vlastnej životnej histórie, skúseností starých rodičov 

a transmisie kultúry. Zamerali sme sa na rozprávanie príbehov, pričom prostredníctvom 

vlastnej histórie podávajú starí rodičia svojim vnúčatám svedectvo kultúry, hodnôt. 

Celková početnosť výrokov (n=8), zostavili sme dve kategórie, pričom najvýraznejší prvok 
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sa nám ukázal v kategórii Rozprávanie príbehov (7) a následne nasledovala kategória 

Osobné vlastníctvo (1). 

 

Tab. 12 Rodinné a sviatočné dni sa riadia tradíciami, ktoré ste nastolili? 

Rodinné a sviatočné dni sa riadia tradíciami, 

ktoré ste nastolili? 
Indukované kategórie 

Absolútna 

početnosť 

Zvyky stále zostávajú Nastolené tradície 6 

Aj mojimi, ale aj oni si vymyslia Upravené tradície 1 

Podľa svojho výberu Individuálny výber 1 

Celková početnosť výrokov 8 

Prostredníctvom spomínanej otázky sme chceli zistiť, do akej miery sa traduje transmisia 

kultúry v trojgeneračných rodinách, a trvalosť zvykov a tradícii, ktoré nastolili v rodine 

starý rodičia. Celková početnosť výrokov (n=8), nám umožnila vytvoriť tri kategórie, 

s ktorých najvýznamnejšiu početnosť dosiahol predpokladaný jav Nastolené tradície (6), 

ostatné kategórie Upravené tradície (1) a Individuálny výber (1). 

 

Tab. 13 Prenos kultúry, hodnôt vidíte ich v konaní vnúčaťa? 

Prenos kultúry, hodnôt vidíte ich v 

konaní vnúčaťa? 

Indukované kategórie Absolútna 

početnosť 

Áno, len zvyky zostávajú Stálosť transmisie kultúry 4 

Oni sa už neriadia teraz podľa môjho Vlastná kultúra 2 

Väčšinou už svojimi, ale dá sa tak povedať Čiastková kultúra 1 

Celková početnosť výrokov 8 

Otázkou tohto typu, sme chceli zachytiť subjektívny pohľad, či starí rodičia vidia v konaní 

vnúčat svoju snahu o transmisiu kultúry. Celková početnosť výrokov (n=8), nám 

sformulovala tri kategórie, kde najvyššiu početnosť dosiahla kategória Stálosť transmisie 

kultúry (4). Nasledovali kategórie Vlastná kultúra (2) a Čiastková kultúra (1). 

Opora zo strany vnúčaťa pri strate blízkej osoby 

 
 Prostredníctvom kvantitatívno-kvalitatívnej obsahovej analýzy sme spracovali 

výpovede respondentov. Zaujímali sme sa na individuálne vnímanie respondentov, ktorí sú 

starými rodičmi, či im boli vnúčatá oporou pri strate blízkej osoby. 
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Tab. 14 Pri strate životného partnera, blízkej osoby Vám bolo vnúča oporou?  Ako ste 

takúto oporu pociťovali? 

Pri strate životného partnera, blízkej 

osoby Vám bolo vnúča oporou? Ako ste takúto 

oporu pociťovali? 

Indukované kategórie Absolútna 

početnosť 

Áno veľkou oporou, boli vždy so mnou, zdieľali 

môj smútok 

Opora a blízkosť 8 

Celková početnosť výrokov 8 

Prostredníctvom tejto otázky sme chceli získať pohľad starých rodičov, na oporu zo strany 

vnúčat pri strate blízkej osoby. Celková početnosť výrokov (n=8), nám vytvorila len jedinú 

kategóriu Opora a blízkosť (8). 

4.2  Vnímanie medzigeneračného spolužitia zo strany vnúčat 

 Zameriavali sme sa na výpovede respondentov, konkrétne vnúčat, ktoré žijú 

v spoločnom dome so svojimi starými rodičmi. Zaujímali sme sa o aspekty, ktoré súvisia 

s medzigeneračnými vzťahmi ako aj o poznatky, ktoré sú v kontexte so sociálnou prácou. 

Zásah starých rodičov do výchovy vnúčat 

 Kvantitatívno-kvalitatívnou obsahovou analýzou sme spracovali zozbierané 

výpovede respondentov. V tejto časti sme svoju pozornosť zamerali na vyjadrenia vnúčat. 

Budeme poukazovať na aspekty výchovy zo strany starých rodičov. 

Tab. 15 Na čom je založený vzťah k starému rodičovi? Je niečo čo ho robí jedinečným, 

nenahraditeľným 

Na čom je založený vzťah k starému rodičovi? Je 

niečo čo ho robí jedinečným, nenahraditeľným? 

Indukované kategórie Absolútna 

početnosť 

Tak je to blízka rodina. Musíme byť úprimní. Rodinná väzba 3 

Na láske, porozumení a úcte. Emočná väzba 2 

Je starostlivá, za nič sa nehnevá. Starostlivosť 2 

Celková početnosť výrokov 7 

Prostredníctvom spomínanej otázky sme chceli poukázať na subjektívne vnímanie vnúčat, 

čo je podľa nich základom pre fungujúce vzťahy zo starými rodičmi. Okrem aspektov, na 

ktorých si zakladajú vzťah k svojim starým rodičom, sme sa zaujímali aj o to, čo je 

jedinečným a nenahraditeľným na vzťahu vnúčat zo starými rodičmi. Celková početnosť 

výrokov (n=7), nám pomohla klasifikovať tri kategórie. Najvyššiu početnosť získala 

kategória Rodinná väzba (3), za ňou nasledovali Emočná väzba (2) a Starostlivosť (2). 
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Tab. 16 Zasahuje starý rodič do Vašej výchovy? Vnímate to, snažíte sa to akceptovať, 

alebo to odmietate? 

Zasahuje starý rodič do Vašej výchovy? 

Vnímate to, snažíte sa to akceptovať, 

alebo to odmietate? 

Indukované kategórie Absolútna 

početnosť 

No áno zasahuje, a s časti Zasahuje 3 

Nie veľmi Čiastkovo 2 

Vôbec nezasahuje na to sú rodičia. Vôbec nezasahuje 2 

Celková početnosť výrokov 7 

V tejto otázke sme sa zamerali na či si zasahujú starý rodičia do výchovy svojich vnúčat. 

Celková početnosť výrokov (n=7), nám vymedzila nasledujúce kategórie Zasahuje (3), 

Čiastkovo (2) a Vôbec nezasahuje (2). 

Tab. 17 Stáva sa, že cez autoritatívne postavenie starého rodiča v domácnosti, dosahujete 

svoje požiadavky, ktoré Vám/Tebe rodičia nedovolili? 

Stáva sa, že cez autoritatívne postavenie 

starého rodiča v domácnosti dosahujete svoje 

požiadavky, ktoré Vám/Tebe rodičia nedovolili? 

Indukované kategórie Absolútna 

početnosť 

Áno, keď mi nedovolili sladkosť, išla som 

k starkému a on mi dal 

Áno využívam 3 

Tak pol na pol Niekedy 2 

Nie nesnažím sa využívať starého rodiča Vôbec nie 2 

Celková početnosť výrokov 7 

Prostredníctvom tejto otázky sme chceli poukázať na výchovný konflikt, ktorý môže 

vzniknúť medzi generáciami. Analyzovali sme výroky vnúčat, ako pristupujú 

k skutočnosti, že starí rodičia sú v ich rodine autoritou. Celková početnosť výrokov (n=7), 

vymedzila tri základné kategórie, najvyššiu početnosť získala kategória Áno využívam  

(3), následne za ňou Niekedy (2) a Vôbec nie (2). 

Poskytovanie pomoci, opory starým rodičom a voľba formy starostlivosti 

 Spracovali sme výpovede respondentov, pričom sme chceli poukázať na vnímanie 

vnúčat čo sa týka  poskytovania pomoci, opory a akú formu starostlivosti preferujú. 

 

Tab. 18 Čo pre Vás/Teba znamená objatie starého rodiča? 

Čo pre Vás/Teba znamená objatie starého 

rodiča? 
Indukované kategórie 

Absolútna 

početnosť 

Cítim podporu, máme sa radi 
Podpora, emočná 

blízkosť 
6 

Teraz sa už neobjímame Neobjímame sa 1 

Celková početnosť výrokov 7 
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Otázku sme špecifikovali na konkrétny prvok objatie. Zaujímali sme o to čo prináša 

vnúčatám objatie starých rodičov. Celková početnosť výrokov (n=7), nám umožnila 

vygenerovať dve kategórie Podpora, emočná blízkosť (6) a Neobjímame sa (1). 

Tab. 19 Očakávate finančnú podporu, a ponúkate ju starému rodičovi? 

Očakávate finančnú podporu, a ponúkate ju 

starému rodičovi? 

Indukované kategórie Absolútna 

početnosť 

Áno, no zatiaľ nepracujem, ale keby potreboval 

tak áno 

Prijímam, ale ponúklo by 

som 

2 

Neočakávam, ale keby som mohla tak ponúkla Neočakávam, ale ponúklo 

by som 

3 

Áno, ale neponúkam Prijímam, ale neponúkam 1 

Nie Neočakávam a neponúkam 1 

Celková početnosť výrokov 7 

Na základe tejto otázky sme chceli poukázať na finančnú podporu. Pričom sme sa snažili 

poukázať na aspekty ako je prijatie finančnej podpory, ale taktiež nás zaujímal aj názor či 

by boli vnúčatá ochotné ponúknuť finančnú podporu svojim starým rodičom. Celková 

početnosť (n=7) nám vymedzila štyri kategórie. Najväčšiu početnosť získala kategória 

Neočakávam, ale ponúklo by som (3), následne Prijímam, ale ponúklo by som (2). Okrem 

spomenutých kategórii sme vymedzili aj ďalšie dve Prijímam, ale neponúkam (1) 

a Neočakávam a neponúkam (1). 

Tab. 20 Starému rodičovi poskytujete oporu,  pomoc a naopak? 

Starému rodičovi poskytujete oporu, pomoc 

a naopak? 
Indukované kategórie 

Absolútna 

početnosť 

Poskytuje áno a pomáham mu poriadiť, umyť 

riad, drevo 
Vzájomná pomoc 7 

Celková početnosť výrokov 7 

Prostredníctvom spomínanej otázky sme sa snažili poukázať na mieru pomoci a opory, 

ktorú si obe spomínané generácie poskytujú navzájom. Celková početnosť výrokov (n=7) 

nám vymedzil jednu zreteľnú kategóriu Vzájomná pomoc (7) 

Tab. 21 V prípade zhoršenia zdravotného stavu starého rodiča, by ste zastávali názor 

inštitucionálnej starostlivosti, alebo by ste sa rozhodovali pre domácu starostlivosť? 

V prípade zhoršenia zdravotného stavu 

starého rodiča by ste zastávali názor 

inštitucionálnej starostlivosti, alebo by ste sa 

rozhodovali pre domácu starostlivosť? 

Indukované kategórie 
Absolútna 

početnosť 

Domácu lebo predsa viem, že sú v poriadku Neformálna starostlivosť 2 

Radšej domácu, ale ak by potreboval odbornú 

pomoc radšej inštitucionálnu 
Zdravotný stav 3 

Radšej inštitucionálnu Inštitucionálna starostlivosť 2 

Celková početnosť výrokov 7 
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Otázkou tohto typu sme chceli zistiť názor vnúčat, že akú formu starostlivosti by volili 

v prípade zhoršenia zdravotného stavu ich starých rodičov Hľadali sme východiská pre 

poskytovanie starostlivosti o starnúceho člena v rodine zo strany vnúčat. Celková 

početnosť výrokov (n=7), vymedzili sme tri kategórie Zdravotný stav (3), Neformálne 

starostlivosť (2) a Inštitucionálna starostlivosť (2). 

Riadite sa hodnotami, tradíciami starých rodičov 

 Prostredníctvom kvantitatívno-kvalitatívnej obsahovej analýzy sme spracovali 

odpovede respondentov. Zameriavali sme sa na transmisiu kultúry v rodine. 

 

Tab. 23  Starý rodič je zdrojom prenosu kultúry, hodnôt vo Vašej/Tvojej rodine? 

Starý rodič je zdrojom prenosu 

kultúry, hodnôt vo Vašej/Tvojej 

rodine? 

Indukované kategórie 
Absolútna 

početnosť 

Áno Zdroj prenosu kultúry 5 

Veľa preniesol na otca Prenos cez strednú generáciu 1 

Aj starý rodič Čiastkovo 1 

Celková početnosť výrokov 7 

Otázkou sme chceli potvrdiť rolu starého rodiča v transmisii kultúry. Zamerali sme sa na 

vnímanie vnúčat, či považujú starých rodičov za zdroj prenosu kultúry. Celková početnosť 

výrokov (n=7), vymedzili sme tri kategórie Zdroj prenosu kultúry (5), Prenos cez strednú 

generáciu (1) a Čiastkovo (1). 

Tab. 24 Sviatočné dni rodinné sviatky prežívate v kruhu starého rodiča v kruhu starých 

rodičov? 

Sviatočné dni, rodinné sviatky 

prežívate v kruhu starých rodičov? 
Indukované kategórie 

Absolútna 

početnosť 

Áno Trávime 5 

Odkedy umrela stará mam, väčšinou 

času nechce 
Väčšinou netrávime 2 

Celková početnosť výrokov 7 

Otázkou sme chceli poukázať ako trávia generácie sviatočné dni. Zaoberali sme sa 

odpoveďami vnúčat, či trávia sviatočné dni spoločne v kruhu starých rodičov. Celková 

početnosť výrokov (n=7), vymedzili sme dve kategórie Trávime (5) a Väčšinou netrávime 

(2). 
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Tab. 25 Riadite sa hodnotami, ktoré Vám/Tebe boli odovzdané? 

Riadite sa hodnotami, ktoré Vám/Tebe 

boli odovzdané? 
Indukované kategórie 

Absolútna 

početnosť 

Áno Áno 4 

Snažím sa, ale niekedy mám vlastné 

hodnoty, názory 
Kombinácia 3 

Celková početnosť výrokov 7 

V tomto bode sme sa snažili poukázať na efekt transmisie kultúry, na koľko sa vnúčatá 

snažia zachovávať hodnoty, tradície svojich starých rodičov. Celková početnosť výrokov 

(n=6), nám umožnila vymedziť dve kategórie Áno (4) a Kombinácia (3). 

Striedanie generácií, pohľady vnúčat na umieranie 

Kvantitatívno-kvalitatívnou obsahovou analýzou sme sa snažili zistiť pohľady generácie 

vnúčat na skutočnosť striedania generácií.  

 

Tab. 26 Aký je Váš/Tvoj postoj k umieraniu 

Aký je Váš/Tvoj postoj k umieraniu? Indukované kategórie 
Absolútna 

početnosť 

Každý raz umrie Kolobeh života 2 

Veľmi zlý, mám obavy Strach, úzkosť 5 

Celková početnosť výrokov 7 

Prostredníctvom tejto otázky sme chceli poukázať na vnímanie mladšej generácie. Snažili 

sme sa charakterizovať ich postoje k striedaniu generácií, konkrétne k umieraniu. Celková 

početnosť výrokov (n=7). Vymedzili sme dve kategórie Kolobeh života (2) a Strach, 

úzkosť (5).  

 

Tab. 27  Rozprávate sa so starými rodičmi o smrti, alebo sa snažíte vyhnúť tejto téme? 

Rozprávate sa so starými rodičmi o smrti, 

alebo sa snažíte vyhnúť tejto téme? 
Indukované kategórie 

Absolútna 

početnosť 

Rozprávame sa o smrti, aj čo je potom Rozprávame sa 2 

Nerozprávame sa, radšej vyhnúť 
Nerozprávame sa 

vyhnúť 
5 

Celková početnosť výrokov 7 

Otázkou sme chceli poukázať na komunikáciu starých rodičov s vnúčatami, ohľadom 

úmrtia. Celková početnosť výrokov (n=7), nám umožnila vymedziť dve kategórie, kde 

najvyššiu početnosť dosiahla kategória Nerozprávame sa, vyhnúť (5). Následne sme určili 

Rozprávame sa (2).  
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5. Diskusia 

 Medzigeneračné vzťahy sa stali primárnou otázkou, na ktorú sme orientovali svoj 

prieskum. K spomínanej téme nás nasmeroval osobný záujme, ktorý vyplýva so skúsenosti. 

Zamerali sme sa na prieskum dvoch generácií, pričom sme si zvoli spolu žijúce generácie 

starých rodičov a ich vnúčat. Celý tento konštrukt medzigeneračných vzťahov sme sa 

snažili etablovať do kontextu sociálnej práce. Pričom sme sa orientovali predovšetkým na 

sociálne väzby, sociálnu oporu a pomoc, ako fundamentálne otázky vplývajúce na kvalitu 

života oboch spomínaných generácií. Nášho výskumu sa zúčastnili respondentky vo veku 

14 až 85 rokov a respondenti vo veku 15 a 78 rokov. Pričom sme vekovú štruktúry 

klasifikovali aj na základe ich roly v rodine. Veková hranica vnúčat bola stanovená na 14 

až 29 rokov a veková hranica starých rodičov sme stanovili na dolnej hranici 61 rokov. Po 

špecifikácii respondentov sme si zvolili na získanie informácií metódu kvalitatívneho 

výskumu, konkrétne pološtruktúrovaný rozhovor. Vopred sme si pripravili kategórie 

otázok, ktoré sme variovali na základe situácie, s cieľom dospieť k odpovediam na naše 

otázky. Za hlavný cieľ našej práce sme si stanovili snahu identifikovať a komparovať 

význam medzigeneračných vzťahov starých rodičov a vnúčat, v kontexte sociálnej opory, 

pomoci, u oboch generácií. V priebehu špecifikácie hlavného cieľa sme dospeli 

k niekoľkým čiastkovým cieľom. Snažili sme sa zistiť, aké je postavenie starých rodičov, 

vo vzťahu k vnúčatám a taktiež sme chceli poukázať na význam spolužitia generácií. 

Identifikovali sme aj viac ďalších čiastkových cieľov vysvetľujúcich fungujúce, 

nefungujúce vzťahy, zaoberali sme sa viacgeneračným spolužitím s pohľadu napätie, ktoré 

vzniká medzi členmi a môže prerásť do medzigeneračného konfliktu. Vzhľadom na 

špecifiká sociálnej práce a jej kontext v tejto problematike sme chceli zistiť, či starí rodičia 

považujú vnúčatá za garantov svojej budúcej existencie. Okrem spomenutých špecifík má 

na sociálny aspekt významný vplyv aj transmisia kultúry, ktorou sa tvoria hodnoty 

a priority spoločnosti. Tradície a hodnoty spoločností , v ktorých nažívame sú nosným 

pilierom všetkých sfér života človeka. Od politického zriadenia cez vyznávanie 

náboženských, kultúrnych a napokon aj sociálnych presvedčení 

Vnímanie medzigeneračného spolužitia z pohľadu starých rodičov 

 V rámci výskumu medzigeneračných vzťahov z pohľadu starých rodičov, sme sa 

zamerali na oblasť spolužitia generácia. Prioritou výberu bolo zmapovať pre potreby 

sociálnej práce, ako vníma generácia starých rodičov, v prevažnej väčšine seniorov 

spolužitie so svojimi vnúčatami v jednom dome. Zaoberali sme sa vnímaním spolužitia, ale 

310



 
 

tiež sme sa cielene zameriavali na akej úrovni zasahujú starí rodičia do chodu domácnosti. 

Brozmanová (2014) povedala, že model rodiny ako spolužitia troch generácií je 

v povedomí ľudí stále živý. Poukazuje hlavne na veselosť a pestrosť viacgeneračného 

spolužitia v rodine (Brozmanová, 2014, in Starí rodičia hrajú v našich rodinách veľkú 

úlohu, 2014). Prostredníctvom nášho výskumu sme dospeli k zisteniu, že starí rodičia 

vnímajú spolužitie so svojimi vnúčatami v jednej rodine veľmi dobre. Spoločné bývanie 

hodnotí generácia prarodičov  pozitívne. Dôležitým aspektom spolužitia bol aj fakt, ktorý 

nám vyplynul s výpovedí dvoch starých rodičov, žijeme spolu. Konkrétne v tomto prípade 

bolo badať prvky vynúteného spolužitia, starí rodičia boli nútení žiť v spoločnej 

domácnosti, nejedná sa však o prvok, ktorý je výhradne negatívny (Klevetová, Dlabalová, 

in Valeriánová, 2010). Spolužitie generácií v jednom dome prináša so sebou aj povinnosti 

týkajúce sa chodu domácnosti, presnejšie nastavenia pravidiel fungovania rodiny. 

V spoločnosti sa väčšinou tradujú stereotypy, ktoré jasne poukazujú podľa nášho 

individuálneho pohľadu, že starí rodičia zasahujú do života mladých ľudí. V tomto prípade 

nemyslíme výchovu vnúčat, tejto oblasti sa budeme venovať v osobitej časti. Nedá sa však  

vylúčiť spomínaná téza, že starí rodičia zasahujú do chodu domácnosti, pretože aj v našom 

prieskume sa objavili odpovede, ktoré smerovali k presadzovaniu vlastných pravidiel.  

 Funkčnosť vzťahov medzi generáciami vyplýva zo vzájomného pochopenia, 

rešpektu a úcty medzi generáciami. Autor práce sa osobne stretol s myšlienkou, že priazeň 

vnúčat nie je prirodzená, ale je založená na finančných prostriedkoch a daroch. Preto 

vyvrátime túto myšlienku, lebo väčšina starých rodičov, je presvedčená, že priazeň vnúčat 

je prirodzená, hoci nemôžeme úplne vylúčiť ani túto myšlienku zištnosti. Diferenciácia 

nastala až v oblasti schopnosti prijať peňažnú podporu. Väčšina respondentov sa snaží 

v rámci možností poskytovať vnúčatám finančnú podporu a v prípade potreby sú schopní 

ju aj prijať. Zvyšok starých rodičov sa snaží ako sme deklarovali poskytovať vnúčatám 

finančnú podporu, ale naopak prijať by ju od vnúčat neboli schopní v žiadnom prípade 

 V kontexte sociálnej práce sme sa zameriavali na poskytovanie starostlivosti 

o starnúceho člena rodiny v prípade zhoršenia zdravotného stavu. Z nášho prieskumu teda 

vyplýva, že starí rodičia vo väčšom podiele nezakladajú svoju budúcu existenciu na 

svojich vnúčatách. Podľa inštitucionalizovanej starostlivosti o chorého zväčša uvažujú 

rodiny, ktoré vnímajú svoju situáciu ako veľmi náročnú. Spomínané rodiny majú mnoho 

rodinných konfliktov, podľa prebehnutých štúdií. Sú opakom rodín, ktoré 

inštitucionalizovanú starostlivosť nezvažujú (Gallicchio et al., 2002, Jedlinská, et al., 2009, 

in Majerníková, Cmorejová, Klímová, 2011). Podľa odhadov odborníkov až 80 % 
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starostlivosti o starých ľudí, ale i ľudí so zdravotnými problémami v súčasnosti vykonáva 

neformálny sektor – hlavne členovia rodiny. Poskytujú rozhodujúci obsah starostlivosti 

(Bodnárová, Filadelfiová, Gerbery, 2005). 

 Rýchly nárast staršej populácie, zapríčinil zvyšujúci sa dopyt po službách 

dlhodobej starostlivosti. Všetky európske krajiny, očakávajú, že narastajúci počet 

odkázaných starších ľudí bude sprevádzať nárast nákladov na formálnu a neformálnu 

dlhodobú starostlivosť(Repková, 2010).  Hegyi (2007) vymedzuje dlhodobú starostlivosť 

ako poskytovanie lekárskej, ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti po dlhšiu alebo 

dlhú dobu, poprípade ako trvalú starostlivosť. V rámci slovenskej legislatívy neexistuje 

explicitne vymedzený pojem „dlhodobá starostlivosť“, „neformálny sektor“, či „formálny 

sektor“ (Hegyi, 2007, 2008, In Repková a kol., 2010, s. 27).  Pojem rodinná starostlivosť, 

je veľmi ťažké operacionalizovať a „kvantifikovať“ záväzky, ktoré majú členovia rodiny 

voči odkázaným osobám. Vychádzajúc zo čl. 4 zákona č. 36/2005 Z.z. Zákona o rodine, 

podľa ktorého „ Všetci členovia rodiny majú povinnosť si pomáhať a podľa svojich 

schopností a možností zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny“ 

(Repková, 2010, s. 29). Pomoc poskytovaná v domácom prostredí blízkym členom rodiny 

je často „skrytá“, t.j. vykonáva na princípe najbežnejšej vnútrorodinnej a medzigeneračnej 

solidarity a je mimo dosahu štatistík. V prieskume Bodnárovej a kol (2005) uvádza, že až 

82 % respondentov uviedlo, že starostlivosť o odkázaného člena rodiny poskytuje bez 

snahy získať finančnú náhradu (Bodnárová, 2005, In Repková, 2010). V tejto oblasti boli 

zrealizované aj iné výskumy napr. Bednárik (2004) dokumentujú, že vzťahy v rodine 

hodnotia starší ľudia ako dobré a v prípade potreby sa primárne spoliehajú práve na pomoc 

rodiny (Bednárik, 2005, In Repková, 2010). Význam pomoci rodiny odkázaným osobám, 

napriek rozvoju a skvalitňovaniu dlhodobej formálnej starostlivosti, potvrdili viaceré 

výskumy (napr. Bednárik, 2004; Repková, 2004; Repková, 2006) (Repková, 2010). 

 Súčasťou spolužitia generácií sú konflikty, ktoré vznikajú na základe odlišnosti 

názorov, hodnôt a postojov. Starí rodičia podľa nášho prieskumu, nekritizujú vnúčatá za 

kultúru, ktorú ich vnúčatá preferujú, vnímajú to ako prirodzenú súčasť doby. Rozkol 

nastáva až pri kritike za nezodpovednosť k dedičstvu, ktoré zanechala spoločnosti 

generácia starých rodičov. Pre spresnenie je potrebné vymedziť naše vnímanie, podľa nás 

je medzi kritikou mládeže za nezodpovednosť dedičstvu a vnímaním kultúry diametrálny 

rozdiel. Preto nás taká diferenciácia medzi spomínanými atribútmi vôbec neprekvapila. 

Vzhľadom na medzigeneračné konflikty je potrebné vyzdvihnúť postoj, ktorý preferuje, že 

na školách by sa malo o starobe viac hovoriť, učiť sa a pripravovať deti a mladých na 
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starobu. A v prvom rade by sme sa mali vrátiť k etickým a morálnym hodnotám. Pokiaľ sa 

začne meniť naše myslenie, môžu sa zmeniť postoje mládeže k seniorom (Žumárová, 

2011).  

 Tradície a zvyky v rodine sú dôležitým miestom, pri ktorom sa stretajú generácie 

a vplývajú navzájom na svoje vnímanie, názory, postoje. Zvyky podľa respondentov 

v štruktúre rodiny zostávajú a sú stále. Starí rodičia na základe prieskumu rozprávajú 

svojim vnúčatám príbehy, prostredníctvom ktorých im odovzdávajú dôležité posolstvo 

histórie rodiny a skúseností. Proces transmisie kultúry je považovaný vo väčšine prípadov 

za stály a nemenný. Hoci v tejto súvislosti chceme poukázať na vytváranie vlastnej kultúry 

zo strany vnúčat. Odcudzovanie a pomalý proces pretvárania tradícií v rodinnom prostredí, 

je zapríčinení vplyvom iných kultúr. 

 Prirodzenou súčasťou chodu života je striedanie generácií. Tento jav, ktorý 

sprevádza spoločnosť od jej počiatkov prináša potrebu spoločnej podpory a pomoci pri 

zvládaní jej dôsledkov. Každý jednotlivec vníma stratu blízkej osoby individuálne. Zvlášť 

osoby vyššieho veku sú týmto fenoménom zasiahnuté asi najčastejšie. Preto sme 

v kontexte sociálnej opory hľadali vzťah medzi starými rodičmi a ich vnúčatami, nazerali 

sme na to zo strany opory. Práve v tomto bode sme narazili na jedinú kategóriu, v ktorej 

došlo k vzájomnému konsenzu medzi respondentmi. Je očividné, že väzba medzi starými 

rodičmi a vnúčatami je v tejto oblasti najsilnejšia.  

Vnímanie medzigeneračného spolužitia zo strany vnúčat 

 Vzťah so starým rodičom je podložený na blízkosti. To ho predurčuje k tomu, aby 

bol úprimný plný lásky a vzájomnej úcty. Starí rodičia na základe výpovedí vnúčat dosť 

často zasahujú do ich výchovy, alebo rešpektujú postavenie rodičov a do výchovy vnúčat 

vôbec nezasahujú. Podarilo sa nám dospieť k zisteniu, že vnúčatá využívajú autoritatívne 

postavenie starých rodičov, aby dosiahli svoje ciele.  

 Ako sme poukazovali na vnímanie starých rodičov ohľadom finančnej podpory, aj 

v prípade vnúčat sú výsledky totožne. Vnúčatá od svojich starých rodičov finančnú 

podporu vo väčšine neočakávajú, prikláňajú sa k tomu, že by do budúcna vedeli 

poskytovať pomoc. Okrem finančnej pomoci je potrebné spomenúť fakt, že vnúčatá 

poskytujú svojim starým rodičom pomoc a oporu v súvislosti s chodom domácnosti. 

Snažia sa poskytovať starým rodičom pomoc, vo veciach každodenných potrieb. Pri snahe 

preniknúť do podstaty vzťahu medzi vnúčaťom a starými rodičmi sme sa zaujímali 

o stanovisko vnúčat, čo pre nich znamená objatie starého rodiča. Pre vnúčatá znamená 

objatie starého rodiča veľa. Prináša zo sebou pocit podpory a deklaruje vzájomnú emočnú 
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blízkosť. Na základe zistení môžeme skonštatovať, že vzájomná blízkosť generácií pri 

vzájomnou spolužití predurčuje prevenciu proti ageizmu medzi generáciami.  

 Vzhľadom na kontext sociálnej práce vnúčatá v prípade zhoršenia zdravotného 

stavu starých rodičov, uvažujú o poskytovaní neformálnej starostlivosti v domácom 

prostredí. Väčšina respondentov charakterizuje ako veľmi dôležitý faktor pre definitívne 

rozhodnutie postarať sa o starého rodiča, mieru zhoršenia zdravotného stavu, z ktorého 

následne vyplývajú potreby spojené s poskytovaním starostlivosti. Z čoho vyplýva, že 

v prípade závažného zhoršenia zdravotného stavu by volili inštitucionálnu starostlivosť. 

 Súčasná moderná spoločnosť priniesla fenomén odcudzovania generácií na základe 

moderných informačný, komunikačných technológií, ktorých vývoj smeruje rapídne 

napred. Preto sme sa zaujímali či vnúčatá odovzdávajú skúsenosti starým rodičom pri práci 

s spomínanými modernými technológiami. Jednoznačne v tejto kategórii zohráva dôležité 

miesto aj neochota zo strany starých rodičov. Snaha zo strany vnúčat preto smeruje 

k starým rodičom, všetci respondenti sa snažia pomáhať a vysvetľovať zákony fungovania 

techniky svojim starým rodičom. 

 Starý rodič zastáva podľa vnúčat v rodine fundamentálne miesto pri transmisii 

kultúry. Tento prenos realizujú starí rodičia buď priamo, alebo prostredníctvom generácie 

rodičov Tradície, zvyky sú väčšinou orientované na utužovanie vzťahov v rodine. Pri 

trávení sviatočných dní sú generácie spolu. Stretli sme sa aj s takými prípadmi, kedy po 

smrti životného partnera starí rodičia trávia sviatočné dni o samote, bez prítomnosti 

blízkych. Všetky spomínané faktory transmisie kultúry jednoznačne zostávajú v konaní 

vnúčat. Niekedy však dochádza k čiastočnej inovácii zvykov a tradícii. 

 Neodmysliteľnou súčasťou spoločnosti je striedanie generácií. V súčasnosti sa 

väčšina ľudí umiera v uzatvorenom prostredí nemocníc, mimo kontaktu s príbuznými 

a priateľmi. (Kübler-Rossová, in Gidens, 1999). Vnúčatá vnímajú umieranie starých 

rodičov ako prirodzenú súčasť života, ktorá udržiava kontinuitu spoločnosti. Čo sa s 

názorov na umieranie stretli sme sa vo všetkých prípadoch s negatívnou stránkou, 

strachom a obavami. S toho vyplýva, že vnúčatá sa snažia vyhnúť téme smrti a so starými 

rodičmi sa nerozprávajú, aj v tomto prípade sú respondenti značne diferencovaný, pretože 

niektorí sa so starými rodičmi rozprávajú o smrti, čo bude potom, čo nasleduje. Dochádza 

teda k odtabulizovávaniu umierania. Dieťa si uvedomuje, že starší človek niekedy zoslabne 

a potrebuje pomoc, preto si uvedomuje polaritu medzi narodením a smrťou, prestáva sa 

smrti báť (Hrozenská a kol, 2008). V súvislosti s našim prieskumom, však nemôžeme 

jednoznačne charakterizovať, že sa vnúčatá  prestávajú báť smrti.  
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Odporúčanie pre prax: 

 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, neziskové organizácie by mali posilniť 

poskytovanie pomoci, opory osobám poskytujúcim neformálnu starostlivosť. 

Poskytovať spomínané formy pomoci a opory priamo v ich prirodzenom prostredí, 

je však potrebné aby neformálni opatrovatelia vedeli, že takáto forma pomoci 

v spoločnosti existuje a aby bola prístupná každému jednému opatrovateľovi 

 terénna sociálna práca v obci by mala zjednoduchšiť prístup a zvýšiť význam 

poradenstva pre osoby, ktoré poskytujú neformálnu starostlivosť 

 Vyšší územný celok, obce by mali iniciovať poskytovanie sociálnych služieb 

starším ľuďom, zriaďovanie centier, stacionárov pre seniorov, ktoré by poskytovali 

pomoc rodinám poskytujúcim starostlivosť starnúcim členom rodiny 

 kluby, centrá voľného času by mali podporovať medzigeneračné vzťahy 

prostredníctvom spájania generácií pri realizácii spoločných voľnočasových aktivít 

Odporúčanie pre výskum: 

 zmapovať pomery neformálnej starostlivosti v Slovenských regiónoch, koľko 

rodín, osôb poskytuje starostlivosť svojim starnúcim členom, za akých 

ekonomických a rodinných podmienok, a v akej podobe vplýva na ich kvalitu 

života  

 popísať vplyv spolužitia generácií na kvalitu života a zdravie starších ľudí 

 vymedziť vplyv starých rodičov v budúcom rozhodovaní a konaní vnúčat, na koľko 

vnúčatá v budúcnosti riadia svoje každodenné správanie a konanie radami svojich 

starých rodičov. Do akej miery sa objavuje tendencia u vnúčat konať v zhode 

s konaním starých rodičov a do akej miery je ovplyvnené ich rozhodovanie.  

Následne či sa snažia vnúčatá získané vzorce správania a konanie predávať svojim 

deťom, vnúčatám 

Odporúčanie pre vzdelávanie: 

 zvyšovať povedomie všetkých generácií o význame medzigeneračného spolužitia, 

prostredníctvom informačných materiálov, prezentovaním v masmédiách cez 

články, dokumenty a relácie ktoré by poukazovali na skutočnosť, ako môže zvýšiť 

medzigeneračné spolužitie kvalitu života všetkých generácií. Následne všetky 

prezentované informácie obohatiť, realizovaním besied na školách, v kluboch, 

centrách ktoré združujú spomínané generácie 
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 zvyšovať povedomie verejnosti o medzigeneračnej solidarite a tým podporovať 

vzťahy medzi generáciami prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov  

  podporovať spolupatričnosť generácií už počas predškolskej - elementárnej 

výchovy 
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Záver 

 Medzigeneračné vzťahy sa primárne dotýkajú každého z nás, všetci žijeme 

v spoločnosti, ktorá je tvorená rôznymi generáciami. Každá generácia prináša nové 

sociálne vlákna, z ktorých vyplývajú postoje, názory a hodnoty danej spoločnosti. 

Generácie v každodennom živote participujú na udržaní spoločenského systému, interakcie 

medzi generáciami prinášajú pozitívne, ale aj negatívne skutočnosti. Trendom dnešnej 

doby je selektovať generácie na základe potrebnosti, výkonu. Pritom sme všetci len 

dedičmi toho, čo nám minulé generácie zanechali. Zanechali nám nespočetné množstvo 

kultúrneho, hmotného dedičstva, ktoré sme povinní zveľaďovať a rešpektovať. Jednoducho 

povedané, kráčať po krokoch našich predkov, ktorí predurčili našu existenciu. Súčasným, 

stále skúmaním problémom sa stáva starnutie populácie. Predpokladajú nárast počtu ľudí 

v dôchodkovom veku, tento jav je zapríčinení životnou úrovňou, vyspelým 

zdravotníctvom, na základe dlhodobých výskumov, sú neopomenuteľným faktorom, ktoré 

determinujú kvalitu života každého jedného z nás, dobré a fungujúce vzťahy. Negatívne 

väzby prinášajú do života jednotlivca pocit osamelosti a strachu, čo vplýva na jeho 

psychosociálny život. Potreba medzigeneračných vzťahov nie je len interakciou medzi 

členmi generácie. Hovoríme o štruktúre vzťahov, ktoré sú determinované vzájomnými 

vplyvmi, jedna generácia je závislá na druhej. Chod a výmena generácií prináša inováciu, 

ale jediný fakt nemení, potrebu spomínaných medzigeneračných vzťahov. Dovolíme si 

konštatovať, že medzigeneračné vzťahy budú vždy súčasťou kontinuity ľudstva.  

 Detstvo je v ontogenetickom vývoji vnímané ako prvá etapa života, ktorú často 

spájame s vplyvom starých rodičov. Starí rodičia do nás vštepili zmysel a pravé hodnoty 

života. Najlepším učiteľom je ich skúsenosť, ktorá je založená na prežitých udalostiach. 

Nielen starí rodičia zohrávajú dôležitú úlohu v živote vnúčat, ale aj vnúčatá sú zdrojom 

emócií a pocitu potrebnosti pre starých rodičov. Je ťažké definovať pár slovami význam 

starorodičovstva. Pre nás je to prospešný vzťah dvoch časovo diametrálne odlišných 

generácií, ktoré si navzájom môžu odovzdať toľko vedomostí a zručností, že ich vzťah sa 

stáva nenahraditeľný. Starý rodič je jedinečnou osobnosťou, ktorá aj v našich obrazoch 

zostane naveky zafixovaná, ako tvár, ktorá nás naučila skutočne si vážiť život. Vidieť jeho 

krásy a byť vďačný za každý prežitý deň. Krásne a nezabudnuteľné chvíle sú tie, ktoré 

prežijeme spoločne.  
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ABSTRAKT 

 
BOTKOVÁ, Monika: Názory vybraných cieľových skupín na nechcené tehotenstvá. 

[Študentská vedecká odborná činnosť] – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta 

sociálnych vied a zdravotníctva; Katedra sociálnej práce a sociálnych vied. – Školiteľ: prof. 

PhDr. Martina Mojtová, PhD. -  Nitra : FSVaZ, 2016. 40 s. 
 

Študentská vedecká odborná práca s názvom Názory vybraných cieľových skupín na 

nechcené tehotenstvá, je zameraná práve na problematiku nechcených tehotenstiev. V práci sú 

detailne popísané najdôležitejšie pojmy v tejto tematike, a to plánované rodičovstvo, utajený 

pôrod, hniezdo záchrany, interrupcia, antikoncepcia, a iné. Autorka sa v práci zaoberá 

definíciám interrupcií v rôznych štádiách tehotenstva, rozoberá históriu antikoncepčných 

metód, venuje sa potratom z náboženského hľadiska, a identifikuje tiež postupy pri nájdení 

dieťatka v hniezde záchrany. V prieskumnej časti si autorka stanovila ciele prieskumu, 

rovnako ako prieskumné otázky.  

Vo výsledkoch identifikuje podrobné informácie z prieskumu, ktoré získala pomocou metódy 

dotazníka. Dotazník autorka osobne rozdala na stredných a vysokých školách kde sa prieskum 

uskutočňoval. Následne zozbierané informácie vyhodnotila, a prepracovala v časti Výsledky 

do prehľadných tabuliek. V diskusii sa ďalej podrobnejšie venuje jednotlivým čiastkovým 

cieľom prieskumu. Všetky prieskumné ciele autorka splnila, a zodpovedala taktiež 

prieskumné otázky stanovené v prieskumnej časti práce. V diskusnej časti autorka popisuje 

jednotlivé limity práce, a taktiež odporúčania pre prax. 

 

 

Kľúčové slová: 

Tehotenstvo. Plánované rodičovstvo. Nechcené tehotenstvá. Interrupcia. Alternatívne 

riešenia. Utajený pôrod. Hniezda záchrany.  
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                                            Botková Monika



 

ABSTRACT 

 

BOTKOVÁ, Monika: Views of selected target groups to unwanted pregnancies. [Student 

research training activities] University of Constantine the Philosopher in Nitra-, Faculty of 

Social Sciences and Health Care; Department of Social Work and the Social Sciences.– Tutor: 

prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. -  Nitra : FSVaZ, 2016. 40 s. 

 

Student Scientific work entitled Views of selected target groups to unwanted pregnancy is 

focused precisely on the issue of unwanted pregnancies. The paper described in detail the 

most important concepts in this subject, and family planning, confidential childbirth, baby 

hatches, abortion, contraception, and others. The author of the work deals with the definitions 

of abortions at different stages of pregnancy, discusses the history of the contraceptive 

methods, is dedicated to abortion from a religious point of view, and also identifies the 

procedures for finding a baby in a baby hatch. In the survey, the author of the survey, set 

targets, as well as research questions.  

In the results identifying details from the survey that gathered through the questionnaire 

method. Interview author personally distributed to colleges and universities where the survey 

was conducted. Subsequently collected information to assess and revise the results of the in-

arranged tables. The discussion in more detail on each of the sub-objective survey. All 

exploration targets met author, and also match the issues identified in the review of the 

exploration work. In the discussion section the author describes the different levels of work, 

as well as recommendations for practice. 
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Pregnancy. Planned parenthood. Unwanted pregnancies. Abortion. Alternative solutions. 

Anonymous births. Hatches. 
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„Rozhodnutie mať dieťa je veľmi závažné. Je to rozhodnutie o tom, že vaše srdce navždy 

vypochoduje z vášho tela.“  

Elizabeth Stone 

ÚVOD 

 

Niekedy však tehotenstvo ženy nie je, rozhodnutím dobrovoľným, ale nechceným. Naša práca 

sa zameriava na problematiku nechcených tehotenstiev. Rovnako ako tento pojem, v práci 

rozoberáme aj ostatné dôležité termíny, ktorými sú plánovanie rodičovstva, hniezdo záchrany, 

utajený pôrod, interrupcia, následky interrupcie, a neodmysliteľnou súčasťou našej práce je aj 

pojem sociálny pracovník v problematike nechcených tehotenstiev. Nechcené tehotenstvo 

znamená, že tehotná žena sa nachádza v takej zložitej situácii, ktorá jej bráni tešiť sa 

z najväčšieho daru, akým je dieťatko. Neuvedomuje si, že práve tehotenstvo, môže byť 

riešením aj tej najzložitejšej situácie v živote. Všetko je o uhle pohľadu na túto skutočnosť. 

Ak už sa žena jednoznačne rozhodne, že stav tehotenstva, v ktorom sa nachádza, je pre ňu 

neriešiteľný iným spôsobom, než zbavením sa tohto stavu, jednoznačne zastávame výber 

alternatívnej možnosti interrupcie. Sú nimi hniezdo záchrany, a utajený pôrod. Tieto dva 

pojmy v našej práci detailne rozoberieme. Venujeme sa im v druhej kapitole teoretickej časti 

práce. V prieskumnej časti práce rozoberáme metodiku nášho prieskumu. Cieľovou skupinou 

nášho prieskumu sú študenti stredných a vysokých škôl. Výberovým súborom pre prieskum 

sme si preto zvolili študentov na Strednej zdravotníckej škole v Nitre, Strednej priemyselnej 

školy stavebnej v Nitre, študentov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, a to konkrétne  

odbory Psychológia a Urgentná zdravotná starostlivosť. Metódou pre zber dát pre náš 

prieskum, sme si zvolili kvantitatívnu metódu zberu pomocou dotazníku. Dotazník sme sa 

uvedených školách osobne rozdali, a tým sme mali možnosť študentom osobne vysvetliť, 

prečo zisťované dáta od nich potrebujeme, prečo prieskum realizujeme, ako nám prieskum 

pomôže. Sme toho názoru, že náš prieskum je prínosom v tejto chúlostivej problematike, 

ktorá sa v súčasnosti dostáva viac do popredia. Dôležitosť vidíme hlavne v potrebnosti 

zistenia vedomostí o problematike interrupcií a jej alternatívnych možnostiach medzi 

mladými ľuďmi, ktorí  bezprostredne s touto témou prichádzajú do kontaktu. Ďalším 

dôležitým poznaním, ku ktorému chceme dospieť, pomocou prieskumu, je odpoveď, aké 

názory majú študenti na nechcené tehotenstvá či už všeobecne, alebo konkrétne 

v jednotlivých bodoch. Týmito bodmi myslíme kategórie, ktoré sme si vytýčili kvôli 

špecifikovaniu nášho hlavného cieľa, ktorým je zistiť aké majú názory na nechcené 
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tehotenstvá a ich možné riešenia študenti stredných a vysokých škôl. Špecifikovali sme si 

preto naše čiastkové ciele a to zistiť, či a ako sa názory na nechcené tehotenstvá a ich možné 

riešenia líšia vzhľadom na pohlavie študentov, ďalej vzhľadom na vek študentov, a nakoniec 

vzhľadom na vierovyznanie študentov. Všetky tri kategórie budeme porovnávať, a hľadať 

rozdiely medzi nimi v časti Výsledky, a Diskusia. 
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1 TEHOTENSTVO 

 

Obdobie, kedy je žena pohlavne zrelá, je najdôležitejším a zároveň aj najdlhším obdobím 

života ženy. Trvá približne tridsať rokov, najčastejšie v rozpätí od dvadsiateho do 

päťdesiateho roku veku. Práve v tomto období pracuje u ženy celá sústava žliaz s vnútorným 

vylučovaním vo vzájomnej harmónii s vegetatívnym systémom. Pre obdobie reprodukcie je 

v prvom rade charakteristický pravidelný menštruačný cyklus, kedy dozrievajú vajíčka 

pripravené na oplodnenie. Poslanie materstva si vyžaduje ako telesnú, tak i duševnú prípravu. 

Po pôrode dosahuje organizmus ženy naplnenie jej životného poslania, a taktiež  plný rozvoj 

(Simočková, 2011). Tehotenstvo predstavuje nesmierne významnú etapu v živote dvoch ľudí, 

rodičov, ktorí sa zväčša tešia na príchod svojho potomka (Mojtová, Sedlárová, Šrank, 2013). 

Aby táto radosť bola  čo najčastejšia, existuje pojem plánované rodičovstvo. 

 

1.1 Plánovanie rodičovstva 

Hľadanie spôsobov regulácie plodnosti ženy, sa začali hneď, ako si ľudia uvedomili, že 

existuje vzťah medzi pohlavným stykom a následným tehotenstvom. Dôkazom je aj Eberský 

papyrus z roku 1550 pred našim letopočtom, ktorý je asi prvým lekárskym predpisom na 

antikoncepčný prípravok. Bol ním recept na antikoncepčný tampón, ktorý mal zabrániť 

počatiu počas jedného až troch rokov. Bol vyrobený z lístia agátu a datle zmiešaný s bavlnou, 

spojený medom do podoby tampónu. Pri ľudskej telesnej teplote, a tiež vo vlhkom prostredí 

pošvy vytvoril agát kyselinu mliečnu, ktorá sa aj dnes nachádza v obdobných prípravkoch. 

Arabskí lekári aj starí Egypťania používali miešanie trusu zvierat a medu. Metóda používania 

prezervatívu je taktiež známa už od čias starého Egypta, kde muži používali rôzne blany zo 

zvierat, ako ochranu pred počatím a pred pohlavne prenosnými chorobami. Ďalšími 

predchodcami dnešných pomôcok, boli rôzne hubky nasiaknuté citrónovou šťavou, pesary 

z pálenej hliny, a intracervikálne telieska. O vedecké vysvetlenie procesu a vzťahu medzi 

ovuláciou a následným otehotnením, sa zaslúžil až v roku 1929 rakúsky lekár Knaus, a o rok 

neskôr japonský lekár Ogino. Vďaka ich odhaleniu bol v dvadsiatom storočí rozbehnutý 

rozvoj antikoncepčných metód (Rovňanská a kol., 2007).  

Antikoncepcia je skutočne dôležitým, a aj hlavným prostriedkom umožňujúcim výrazne 

ovplyvňovať, a teda prispievať k znižovaniu neželaných umelých ukončení tehotenstiev 

a zároveň k zachovaniu práva na plánované rodičovstvo. Ľudia, ktorí sa chcú milovať, 

nemusia zákonite chcieť aj dieťa. Preto v súčasnosti existujú metódy plánovaného 
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rodičovstva, ktoré umožňujú párom slobodne sa rozhodnúť o počte svojich potomkov, a tiež 

o čase ich počatia (Rovňanská a kol., 2007). „Dnes majú ľudia k dispozícii široké spektrum 

spoľahlivých antikoncepčných prípravkov. Len od ich slobodného rozhodnutia závisí výber 

toho, ktorý je v súlade s ich poznaním, zdravotným stavom, temperamentom aj 

svetonázorom“ (Rovňanská a kol., 2007, s. 62). Publikácia od Mojtovej, Gažíkovej a Greya 

(ďalej a kol.) z roku 2008, uvádza dva druhy metód plánovania rodičovstva, a to prirodzenú 

a umelú metódu (umelou sa chápe antikoncepcia). Spoľahlivosť takýchto metód sa určuje 

Pearlovým indexom (PI), tzv. tehotenským číslom. Tento index udáva, koľko žien zo sto by 

otehotnelo, ak by danú metódu používalo počas jedného roka. Čím je výsledné číslo nižšie, 

tým je daná metóda účinnejšia, a teda jej spoľahlivosť je vyššia.  

 

1.1.1 Prirodzené metódy plánovaného rodičovstva  

Prirodzené metódy umožňujú zvýšiť šance na otehotnenie pomocou využívania plodných dní, 

a tiež umožňujú vyhnúť sa tehotenstvu vďaka neplodným dňom počas menštruačného cyklu 

ženy. Patria medzi neabortívne metódy, čo znamená že neprichádza k počatiu, a práve to je 

dôvod, prečo sú najvýhodnejšie z etického aj zdravotného hľadiska. Vychádzajú z vedeckých 

poznatkov o schopnosti oplodnenia vajíčka ženy iba v rozmedzí šesť až devätnásť hodín po 

ovulácii, pričom spermie sú schopné prežiť v maternicovom hrdle maximálne dvadsaťštyri až 

štyridsaťosem hodín. Sú vedecky podložené, dostupné, finančne nenáročné, pri správnom 

pochopení a používaní spoľahlivé, a hlavne neškodné. Je však potrebná spolupráca a rešpekt 

oboch partnerov voči sebe navzájom, schopnosť sebaovládania, čo môže byť brané ako 

výhoda a zároveň i nevýhoda týchto metód. Poliaková a kol. (1996) uvádzajú, že okrem 

prerušovanej súlože, poznáme metódy, ktoré využívajú priamo neplodné obdobia 

v menštruačnom cykle. Medzi prirodzené metódy plánovaného rodičovstva patrí : 

1. Onigo- Knausova (kalendárna) metóda, ktorá má skôr len historickú hodnotu. Prvýkrát 

upozornila na periodické striedanie sa kratších plodných období, s dlhšími neplodnými 

obdobiami ženského menštruačného cyklu. Platí len pre ženy, s pravidelným menštruačným 

cyklom, preto je málo spoľahlivá. Jej Pearlov index je dvadsaťštyri.  

2. Meranie bazálnej teploty (termálna metóda) je metóda, ktorá je založená na meraní bazálnej 

teploty, teda po šesť hodinovom nočnom pokoji, a po vylúčení horúčkovitého ochorenia. 

Zostup teploty o 0,4 – 0,7 °C znamená, že v krvi je prítomní progesterón, a teda, že v deň 

predtým prebehla ovulácia. Následne po troch dňoch nastáva neplodné obdobie trvajúce 
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približne dva týždne, až do ďalšieho menštruačného krvácania. Táto metóda má Pearlov index 

jeden až tri. 

3. Bilingsova ovulačná (hlienová) metóda je najmodernejšia metóda prirodzeného plánovania 

rodičovstva, podložená rozsiahlou endokrinologickou a biochemickou štúdiou, ktorá sa 

zakladá na pozorovaní vylučovania cervikálneho sekrétu/ hlienu, ktorý sa periodicky mení 

v celom priebehu cyklu. Neplodné obdobie pred ovuláciou je z hľadiska plodnosti menej 

spoľahlivé. Spoľahlivejšie je obdobie po ovulácii.  Pearlov index tejto metódy je jeden až dva.  

4. Symptotermálna (Rottzerova) metóda je založená na princípe viacnásobnej kontroly, a to 

konkrétne kombinácie termálnej, hlienovej metódy, a stavu krčka maternice. Táto metóda je 

vysoko spoľahlivá, jej Pearlov index je jeden (Mojtová a kol., 2008). 

 

1.1.2 Umelé metódy plánovaného rodičovstva  

Umelé metódy plánovaného rodičovstva sú v publikácii od Mojtovej a kol. (2008) definované 

a rozdelené ako dočasné a trvalé metódy. Svetová zdravotnícka organizácia ďalej rozdelila 

dočasné antikoncepčné metódy podľa spôsobu svojho účinkovania do viacerých skúpín, a to 

na kontraceptívne/ neabortívne metódy, kombinované teda kontraceptívne aj abortívne/ 

potratové metódy, a abortívne/ potratové metódy.  

1. Neabortívne/ kontraceptívne metódy zabraňujú oplodneniu vajíčka, počatiu. Rozdeľujú sa 

na bariérovú/ mechanickú antikoncepciu, čím je kondóm (Pearlov index pre správne 

používanie/ PISP je tri), preušovaná súlož (PISP je osem),  diafragma a krčkový pesar (PISP 

je šesť); a na chemickú antikoncepciu (PISP je šesť), pri ktorej sa pred pohlavným stykom 

zavádza do pošvy spermicídna látka v podobe peny, čípkov, krémov, želé, alebo vaginálnych 

tabliet, minimálne desať minút pred pohlavným stykom. 

2. Kombinácia kontraceptívnej a abortívnej metódy znamená, že žene sa zabráni otehotnieť 

pomocou steroidných hormónov, tým sa predĺži neplodné obdobie na celý cyklus, no 

v niektorých prípadoch, sa nezablokuje ovulácia, ale sa zmení prostredie maternice čo zabráni 

oplodnenému vajíčku zahniezdiť sa, a teda má takáto antikoncepcia abortívny účinok. Medzi 

kombinované umelé metódy zaraďujeme hormonálnu antikoncepciu (PISP je 0,2), 

minipilulku (PISP je dva), a podkožný implantát (PISP je 0,1).  

3. Abortívne/ potratové metódy sú treťou dočasnou umelou metódou plánovaného 

rodičovstva. Tieto metódy vyvolávajú potrat oplodneného vajíčka pomocou 

vnútromaternicového telieska DANA (PISP je dva), ktoré zabraňuje oplodnenému vajíčku, 

a teda počatému človiečikovi uhniezdiť sa v sliznici maternice; alebo „Tabletou po“, ktorá sa 
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nazýva núdzová antikoncepcia, okamžite dostupná v krízových situáciách. Obidve tieto 

metódy však  umožňujú žene nevedome podstúpiť potrat až niekoľkokrát do roka. 

Za trvalú antikoncepciu sa považuje sterilizácia. Je to chirurgický zákrok, ktorým sa vyvolá 

ireverzibilná neplodnosť, kedy sa u muža odstráni časť semenovodu/ vasektomia, a u ženy sa 

preruší alebo podviaže vajcovod. Každá sterilizácia musí byť schválená sterilizačnou 

komisiou (Mojtová a kol., 2008).  

 

1.2 Nechcené tehotenstvo  

Boledovičová a kol. (2010) vo svojej publikácii konštatujú, že každý človek má právo na 

život. Je to najzákladnejšie ľudské právo od ktorého sa následne odvíjajú ostatné ľudské 

práva. Narodením získavame jeden veľký dar, a ním je práve život. Postupne sa vyvíjame, 

rozvíjame a zároveň sa stávame tými, ktorí majú možnosť darovať a dať život ďalšej 

generácii. Nie vždy však žena otehotnie chcene. Vtedy dochádza ku konfliktu medzi 

spomínaným právom, a rozhodnutím rodičov, či darujú dieťatku život. Mojtová, Sedlárová, 

Šrank (ďalej a kol.) v publikácii z roku 2013 popisujú, že v živote sa vyskytujú aj situácie, 

kedy tehotenstvo nie je vítané, a dieťatko sa stáva nechcené. Vtedy sa hľadá spôsob, ako tento 

vzniknutý stav riešiť. Existujú dve možnosti a to dať dieťaťu právo na život, ale zároveň 

získať maximálnu diskrétnosť o tejto udalosti, alebo predčasne ukončiť jeho život. 

 

1.3 Umelé ukončenie tehotenstva  

V našej práci používame termín umelé ukončenie tehotenstva, avšak naša legislatíva tento 

pojem nepozná. Uzákonený je termín umelé prerušenie tehotenstva. S týmto synonymom 

interrupcie sa nestotožňujeme, a odvolávame sa na viaceré publikácie, kde je vysvetlený 

rozdiel medzi prerušením tehotenstva, a ukončením tehotenstva. Príkladom je výrok Mojtovej 

a kol. (2008) ktorí objasňujú, že tento zákrok bol v minulosti označovaný ako interrupcia, teda 

umelé prerušenie tehotenstva. Ak je však tehotenstvo ukončené potratom, je to v skutočnosti 

konečné riešenie. Preto je vhodnejší a výstižnejší termín umelé ukončenie tehotenstva. S 

týmto tvrdením sa stotožňuje tvrdenie Majtána (2010), ktorý hovorí, že pri prerušení 

tehotenstva nie je neskoršia možnosť pokračovania v gravidite. Podľa neho, je pomenovanie 

tohto výkonu ako prerušenie chybné, a domnieva sa, že jeho cieľom je zjemniť to, čo sa za 

tým v skutočnosti skrýva. Je to práve zabitie ľudského jedinca skôr, než je schopný 

samostatného jestvovania.  
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Každý deň sa na svete uskutoční viac ako sto miliónov pohlavných stykov. Z tohto čísla 

vznikne približne deväťstodesaťtisíc počatí, z ktorých sa následne o deväť mesiacov narodí 

približne štyristotisíc detí (Mojtová a kol., 2008). Nie vždy sa počatie dieťatka končí jeho 

privedením na svet. Saudeau (2002) vo svojej publikácii píše, že nikto sa neodvážil 

predstavovať potrat ako čin dobrý sám o sebe, hoci mnoho ľudí koná tak, ako keby potrat bol 

v danej chvíli absolútnym dobrom. Prvým argumentom zástancov liberalizácie potratov bol 

boj proti tajným potratom a rizikám, ktorým sa vystavovali ženy podstupujúce potrat. 

Simočková (2011) rozlišuje potrat samovoľný spontánny, a potrat umelý. Kým spontánny/ 

prirodzený potrat je otázkou komplikácií počas tehotenstva ženy, termín umelé ukončenie 

tehotenstva (ďalej UUT), alebo umelý potrat, je problematika ktorá s prirodzenosťou nemá 

nič spoločné. Mojtová a kol. v publikácii z roku 2008 popisujú spontánny potrat ako 

samovoľné ukončenie tehotenstva pred dosiahnutím životaschopnosti plodu, teda schopnosti 

nezávislého mimomaternicového života. Podľa dĺžky tehotenstva sa klasifikuje buď včasný 

spontánny potrat, ktorý ukončuje tehotenstvo do 12. týždňa, a tvorí osemdesiatpäť percent 

všetkých spontánnych potratov, alebo neskorý spontánny potrat, ktorý ukončuje tehotenstvo 

od 13. týždňa, a tvorí asi pätnásť percent všetkých spontánnych potratov. Ďalej udávajú, že 

umelé ukončenie tehotenstva na rozdiel od spontánneho potratu, je ukončenie tehotenstva 

zámernou činnosťou, ktorá sa už nedá nikdy zvrátiť. UUT rozdeľujeme tak isto na skoré (do 

12. týždňa tehotnosti) a neskoré (do 24.-26. týždňa tehotnosti). Izakovič (2004) vystihuje 

podstatu svojim výrokom, že človek začína svoju existenciu jednobunkovým štádiom, 

v podobe jedinej bunky, splinutím rodičovských pohlavných buniek. Jadro tejto bunky 

obsahuje kompletný súbor chromozómov (dvadsaťtri párov) a v nich v podobe génov úplnú 

výbavu genetickej pamäte, teda akýsi plán všetkých základných znakov a vlastností človeka. 

Človek teda neprichádza na svet až pri narodení, ale už v samotnom momente splodenia. 

Tento biologický poznatok nabáda k nesmiernej úcte voči zárodku, inými slovami plodu, už 

od samého začiatku tehotenstva. Okrem rozdelenia potratu na spontánny a umelý (UUT), 

definuje Majtán (2010) aj iné druhy potratov vykonané z rozličných dôvodov, a nazýva ich 

ako hraničné prípady potratu. Sú nimi sociálny potrat, vykonaný kvôli ekonomickým 

dôvodom, no stotožňujeme sa s jeho názorom, že UUT nemôže byť riešením zlej finančnej 

situácie; terapeutický potrat, ktorý má za cieľ zachrániť matku, alebo sa zistia vrodené 

poškodenia plodu; nepriamy potrat, ku ktorému dochádza pri liečbe chorej ženy, napríklad pri 

ožarovaní maternice v prípade rakoviny; a potrat po znásilnení, kde uvádza, že dieťa je 

nevinné a nemôže byť takto potrestané.  
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1.3.1 Metódy umelého ukončenia tehotenstva  

Potrat sa vykonáva už stovky rokov, za použitia rôznych technológií. Nie je to teda novodobý 

vynález na ukončenie nechceného tehotenstva. Aj Hippokratova prísaha, na ktorú prisahajú 

budúci lekári, obsahuje zmienky o ukončení tehotenstva (Majtán, 2010). Píše sa v nej: 

„Spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich 

ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím. Ani prosbami sa nedám prinútiť na podanie 

smrtiaceho lieku, ani sám nikdy na to nedám podnet. Nijakej žene nepodám prostriedok na 

vyhnanie plodu“ (Majtán, 2010, s. 8). Tu treba podotknúť, že Hippokrates bol v tomto ohľade 

proti potratom kvôli zdraviu ženy, pretože v tej dobe bol potrat vykonávaný primitívnymi 

prostriedkami. Odporúčal vyvolanie potratu násilnými cvikmi, čo svedčí o tom, že asi 

neodsudzoval potrat ako taký (Pekárková a kol., 2000).  

V súčasnosti poznáme viac metód UUT. Majtán (2010) a Mojtová a kol. (2008) zhodne 

popisujú metódy umelého ukončenia tehotenstva, podľa štádia tehotenstva v akom sa žena 

nachádza:  

1. UUT pomocou medikamentov – do 30dní tehotenstva, aplikujú sa lieky s abortívnym 

účinkom, to znamená neuchytenie plodu na stene maternice, alebo usmrtenie a vypudenie 

plodu, 

2. UUT miniinterrupciou – do 8. týždňa tehotenstva, vysatie obsahu dutiny maternice 

pomocou zariadení podobných vysávaču, ktorým je plod silným ťahom roztrhaný na kúsky 

a vysatý do nádoby. Simočková (2011) pre túto metódu uvádza názov vákuumexhauscia, teda 

odsatie embrya, 

3. UUT kyretážou – do 12. týždňa tehotenstva, výškrab dutiny maternice, plod sa vyškrabáva 

kyretou, oceľovým nožom,  

4. Indukované UUT – do 12.-16. týždňa tehotenstva, pomocou prostaglandín aplikovaných 

cez brušnú stenu, a stenu maternice priamo do plodovej vody, alebo lokálne vo forme tabliet, 

gélu do pošvy. V priebehu pár hodín dochádza k dozretiu krčka maternice, nástupu kontrakcií, 

po ktorých sa plod vypudí z dutiny maternice. Tento dej je podobný pôrodu,  ale žena ho 

psychicky oveľa ťažšie znáša, 

5. UUT malým cisárskym rezom – do 24. týždňa tehotenstva, vykonával sa v minulosti 

a zriedka i dnes, je podobný normálnemu cisárskemu rezu, plod sa z dutiny maternice vyberie, 

ponechá sa bez pomoci dokiaľ nenastane smrť, ide o veľmi zriedkavé riešenie, kedy je matka 

v priamom ohrození života, 
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6. UUT pri umelom oplodnení – takzvaná redukcia, kedy sa cez brucho matky do plodového 

vaku, za pomoci ultrazvuku zavedie dlhá ihla, a do sŕdc „nežiadúcich“ plodov sa vstrekne 

silný koncentrát chloridu draselného, ktorý spôsobí zástavu srdca. 

 

1.3.2 Dôvody UUT a jeho následky  

Umelé ukončenie tehotenstva je v skutočnosti ukončenie tehotnosti chirurgickým zákrokom 

alebo chemickou látkou. Ide o zásah, ktorým sa zabráni ďalšiemu vývoju plodu. Naša 

legislatíva umožňuje vykonávanie potratov legálne v súlade so Zákonom 73/1986 Z. z. 

(Simočková, 2011). Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 417/2009 Z. z. definuje umelé 

ukončenie tehotenstva ako zdravotný výkon, ktorým sa ukončuje tehotenstvo, na základe 

písomnej žiadosti ženy. Do konca dvanásteho týždňa sa môže vykonať umelé ukončenie 

tehotenstva bez zdravotnej indikácie. Do konca dvadsiateho štvrtého týždňa na základe 

zdravotnej indikácie (Simočková, 2011). Čech a kol. (1999) dodávajú, že umelé ukončenie 

tehotenstva je možné vykonať buď na vlastnú žiadosť ženy, kedy si táto zákrok uhradí sama, 

alebo na základe zdravotných dôvodov zo strany dieťatka/ matky, kedy je zákrok hradený 

poisťovňou. Dôvodom môže byť vyšetrenie ultrazvukom, ktoré ukáže vrodené vývojové 

chyby, ktoré sú nezlúčiteľné so životom mimo tela ženy. 

Celosvetovo medzi najčastejšie dôvody vedúce k umelému ukončeniu tehotenstva patria: 

naplnený počet detí v rodine, ukončenie tehotenstva kvôli práci alebo škole, nedostatok 

financií, problémy vo vzťahu rodičov, nízky vek budúcej matky, znásilnenie. Tieto dôvody 

však nie sú jediné. Nechceným tehotenstvom označujú niektorí rodičia aj tehotenstvo v 

závislosti od pohlavia dieťatka. Tento jav sa nazýva prenatálna selekcia, a praktizujú ju 

milióny rodičov. Ďalší dôvod je napríklad populačná kontrola ako v Číne, alebo nedostatok 

ochranných prostriedkov pred neželaným otehotnením, či slabá osveta (Mojtová, 2008, 2010). 

Nie vždy sa však rozhodnutie ženy pre umelé ukončenie tehotenstva dá považovať za jej 

slobodné rozhodnutie. Slobodná voľba je v niektorých prípadoch mizivá, a môžu za to nátlak 

zo strany partnera, rodičov, vyhrážanie, násilie, nedostatok podpory okolia, alebo pocit/stav 

finančnej núdze. Dôležitým faktorom pri rozhodovaní je tiež slabá informovanosť 

o vývojovom štádiu dieťaťa, o metódach vykonávania potratu, o možných následkoch 

a komplikáciách zákroku (Mojtová a kol., 2008).  

Existuje niekoľko nepriaznivých následkov na organizmus ženy. Rozoznávame zdravotné 

následky ako poškodenie steny maternice, akútne a chronické zápaly panvových orgánov, 

riziko neschopnosti ďalšieho tehotenstva, donosenia dieťaťa, a psychické následky, ktorými sú 
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depresia s vedomím viny, agresivita voči vlastnej osobe a otcovi dieťaťa, deštruktívny vývoj 

vzťahu medzi mužom a ženou (Majtán, 2010). Mojtová a kol. (2008) rozoznávajú fyzické 

komplikácie a psychologické následky po vykonaní UUT.  

1. Fyzické komplikácie po vykonaní UUT sa delia na okamžité komplikácie spojené 

s anestéziou, krvnými stratami, alebo poškodenie hrdla maternice, poranenie tela maternice, 

poranenie močového mechúra, šok. Včasné komplikácie definujú ako zlyhanie metódy, 

zvyšky po UUT, a zápalové komplikácie. Tretí druh sú neskoré komplikácie, ktoré sa 

vyskytujú najčastejšie, a ich príznaky sa môžu objaviť aj niekoľko rokov po potrate, a súvisia 

hlavne so schopnosťou ženy ďalšieho otehotnenia, so zápalmi vnútorných rodidiel, 

s poruchami menštruačného cyklu, mimomaternicovými tehotenstvami, sterilitou, 

spontánnymi potratmi, predčasnými pôrodmi, maternicovými zrastami, neschopnosťou udržať 

moč, alebo so sexuálnymi zmenami (Mojtová a kol., 2008). Ďalším mimoriadne nebezpečným 

následkom UUT je zvyšujúce sa riziko zhubných nádorov prsníka, predovšetkým u žien, ktoré 

takto ukončili svoje prvé tehotenstvo. Dôvodom sú hormonálne zmeny už na začiatku 

tehotenstva stimulujúce prsnú žľazu k rozmnožovaniu a zreniu buniek. Tento proces 

dozrievania končí pôrodom. Ak sa pri potrate náhle neprirodzene zastaví, v žľaze zostávajú 

nedostatočne vyzreté, ale už vybudené bunky, ktoré sú takzvanou časovanou bombou pre 

vznik zhubného bujnenia.  

2. Psychologické následky UUT sa často označujú ako postaborčný/ popotratový syndróm, 

ktorého príznaky sa objavujú až u osemdesiat percent žien, ako psychologické a citové 

poškodenie po umelom potrate. Rozdeľuje sa na včasný postaborčný syndróm, ktorý 

nastupuje bezprostredne po strate dieťaťa, a prejavuje sa úzkosťou, nespavosťou, smútkom, 

beznádejou, depresívnymi stavmi, pocitom viny, agresivitou voči vlastnej osobe, voči otcovi 

dieťaťa, lekárovi, ktorý zákrok vykonal, aj voči okoliu. Neskorý postaborčný syndróm sa 

prejavuje niekoľko mesiacov, niekedy i rokov po potrate. Často je vyvolaný krízovou 

situáciou v živote ženy, napríklad chorobou, smrťou alebo stratou blízkeho človeka, opustenie 

partnerom, paradoxne ďalším tehotenstvom. Prejaví sa zatrpknutosťou, nedostatkom 

sebaovládania, depresiou, cynizmom, netrpezlivosťou, hlavne stratou úcty voči sebe samej, 

ale i iným, a tým sklony k samovražde (Grey, 2004). „Týmto sa ich problémy iba začali. 

Spomienky na interrupciu sa im často vracajú. Často snívajú o bábätkách. Neraz sa pristihnú, 

že majú sklony k promiskuite alebo k drogovej závislosti. Väčšina žien, ktoré podstúpili 

interrupciu, je nejakým spôsobom prenasledovaná týmito zážitkami do konca života“ 

(Bonacciová, 2004, s. 42). Takto opisuje stav po UUT Bonacciová vo svojej publikácii. 

Súhlasíme, že takéto pocity po interrupcii sú pre ženu neopísateľne ťažké, a depresívne.
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2 ALTERNATÍVNE RIEŠENIA UMELÉHO UKONČENIA 

TEHOTENSTVA 

 

„ Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.“ (Giovanni Melchior Bosco) 

Nemusí byť pravidlom, že žena svoje dieťa ponechá na výchovu iným ľuďom z dôvodu, že 

svoje dieťa nemiluje. Práveže si myslíme, že táto žena svoje dieťa miluje, a práve preto mu 

zabezpečí týmto spôsobom adekvátnu výchovu a život, ktorý by mu v jej momentálnej ťažkej 

situácii ona poskytnúť nevedela. No existujú aj iné ženy, s inými životmi, s inými návykmi 

a s iným postojom ku svojmu tehotenstvu. Nájdené, alebo odložené dieťatko tak prichádza do 

novej rodiny s určitým predošlým životom. Životom v matkinej maternici. Ešte predtým, ako 

sa žena rozhodne pre alternatívnu možnosť riešenia svojho nechceného tehotenstva, 

vychováva svoje dieťa už počas spoločného súžitia.  

Najnovšie výskumy dokazujú, aký je vývoj dieťaťa v maternici dôležitý, a že to nie je len 

bezprostredné plávanie v plodovej vode (Pápayová M., Géciová I., 2015). Zakladateľ 

prenatálnej a perinatálnej psychológie profesor Peter G. Fedor – Freybergh, vo svojej 

publikácii z roku 2008, používa výraz plne kompetentný pasažier maternice. Pasažierom 

myslí dieťatko, ktoré už v rannom štádiu vývoja vníma a načúva, vníma vône, myšlienky 

svojej matky. Preto je zaujímavé zamyslieť sa nad prostredím dieťatka pred narodením. 

Na dieťa má väčší vplyv strach, alebo psychická bolesť matky, ako na ňu samú, 

a prostredníctvom nich môže prísť dieťa o život. A v súvislosti s matkiným odmietavým 

postojom ku nechcenému dieťatku, môže u neho vzniknúť emocionálna deprivácia, takzvaný 

intrauterinný hospitalizmus. Verešová (2007) tiež popisuje, že starch vedomý, aj nevedomý je 

jedným z hlavných symptómov psychologických konfliktných situácií, ktorý sa 

pretransformuje do reči tela, a prejaví sa ako bolesť. Dokonca viaceré štúdie potvrdzujú, že 

deti matiek, ktoré boli dlhšiu dobu vystavené počas tehotenstva silným psychickým stresom, 

alebo chronickému strachu a depresii, majú vyššie percento výskytu retardácie a poruchy 

socializácie. U dieťatka sa takisto môže prejavovať bolesť, kvôli úzkosti a strachu, a to 

z dôvodu odlúčenia od matky, čo bližšie popísali Janosiková E. H. a Daviesová J. L. (1999). 

2.1 Utajený pôrod  

 V súčasnosti na Slovensku existuje zákonná možnosť porodiť dieťatko v akejkoľvek 

nemocnici za podmienok, že identita matky nebude prezradená. Podľa zákona číslo 576/ 2004 

o zdravotnej starostlivosti môže žena s nechceným tehotenstvom požiadať o režim utajeného 
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pôrodu v každej nemocnici na Slovensku. Tento spôsob je bezpečným riešením nechceného 

tehotenstva aj pre dieťatko, aj pre matku. Utajený pôrod ponúka pozitívnu voľbu v zmysle 

príležitosti zachrániť dieťa, dať mu šancu na život s adoptívnymi rodičmi, a absolvovať pôrod 

s odbornou pomocou, a vyhnúť sa tak zdravotným rizikám. Zákon č. 576/ 2004 o zdravotnej 

starostlivosti ďalej uvádza, že žena žiadajúca o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, 

má právo na osobitú ochranu osobných údajov. Ak sa rozhodne pre tento režim, musí 

písomne požiadať o utajený pôrod. O takomto pôrode sa vedie osobitá zdravotná 

dokumentácia. Všetky osobné údaje matky nevyhnutné na jej identifikáciu, sa vedú oddelene 

od tejto zdravotnej dokumentácie. Osobné údaje, písomná žiadosť a zdravotná dokumentácia 

sú zapečatené, a bezpečne archivované na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. 

Až do šiestich týždňov po pôrode, môže žena svoju žiadosť o utajený pôrod prehodnotiť, 

a znova ju písomne stiahnuť. Po vypršaní šiestich týždňov je však jej rozhodnutie nezvratné. 

Najčastejšie využívajú režim utajeného pôrodu veľmi mladé rodičky, alebo študentky, 

o ktorých môžeme tvrdiť, že ešte nevyzreli na tú najdôležitejšiu úlohu ženy, a to byť matkou. 

Ich ďalším dôvodom je, že nemajú stáleho partnera, alebo vytvorené podmienky pre výchovu 

dieťaťa (Mojtová a kol., 2008). 

 

2.2 Hniezda záchrany 

Najvyššou hodnotou, ktorú každý z nás vlastní je bezpochyby ľudský život. Spoločnosť 

a i samotný jedinec ho musia všetkými prostriedkami chrániť. Toto vyplýva z predpisov zo 

Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948 a Dohovoru o právach dieťaťa z roku 1989. 

V Dohovore článku 6 sa hovorí, že každé dieťa má prirodzené právo na život, a štáty, ktoré sú 

zmluvnými stranami tohto Dohovoru, budú v maximálnej miere zabezpečovať zachovanie 

života a tiež rozvoj dieťaťa. Pomocou právnych nástrojov túto ochranu života dieťaťa 

zabezpečuje počas celého vnútromaternicového vývoja, pôrodu, i počas vývinu v detstve 

a jeho dospievaní. Existujú však životné situácie, v ktorých sa matka dieťatka neraz ocitne, 

a hľadá možnosti ako takúto neľahkú udalosť vyriešiť. Jedným z riešení je Hniezdo záchrany, 

ktoré vzniklo vďaka občianskemu združeniu Šanca pre nechcených. Toto združenie sa 

postaralo o vznik verejných inkubátorov umožňujúcich prežitie novorodencov matiek, ktoré 

majú možnosť takto vyriešiť ich krízovú situáciu (Nechcené dieťa z hniezda záchrany, 2011). 

Združenie Šanca pre nechcených dáva šancu konkrétnym ľuďom, lebo len pomoc 

konkrétnemu človeku je efektívna a preukázateľná. Združenie verí, že každý má právo na 

šancu, šancu na život, šancu na lásku, šancu na dôstojné žitie, a aj dožitie. V združení sa 
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venujú rovnako ako hniezdam záchrany, aj utajeným pôrodom, osamelým matkám s deťmi, 

seniorom. Snažia sa pracovať preventívne, preto vykonávajú osvetu a vzdelávanie nielen 

klientov, ale aj širokej verejnosti. Ako uvádzajú na svojej internetovej stránke, je nutné 

odhaľovať príčiny, a nielen riešiť dôsledky. Túto osvetu realizujú pomocou sociálneho 

občasníka ŠANCA, a mediálnej kampane. Realizujú systémové projekty tak, aby na seba 

logicky nadväzovali a pomáhali komplexne, aby boli použiteľné v podobných komunitách. 

Chcú vylepšovať systém ako celok vďaka rozširovaniu dobrej skúsenosti, a sieťovaním 

organizácií (Prečo projekty ŠANCA?, 2016).  

Verejné inkubátory v nemocniciach určené pre nechcené deti, sú od decembra 2004 prístupné 

všetkým matkám po celom Slovensku. Prvé hniezda záchrany sa nachádzali v Bratislave, 

Žiline a Prešove. Cieľom projektu Hniezda záchrany je predovšetkým chrániť životy 

nechcených novorodencov. Detičky zanechané vo verejných inkubátoroch sú najskôr 

umiestnené v dojčenských ústavoch, a neskôr sú ponúkané na adopciu. Postupne sa hniezda 

záchrany vybudovali v nemocniciach v mnohých slovenských mestách (Mojtová a kol., 

2008). V súčasnosti je na Slovensku vybudovaných dvadsať hniezd záchrany a tento počet je 

konečný. Nachádzajú sa v Bratislave- Kramáre a Bratislave- Petržalka, Žiline, Prešove, 

Nových Zámkoch, Nitre, Trnave, Ružomberku, Banskej Bystrici, Košiciach, Rožňave, 

Dolnom Kubíne, Spišskej Novej Vsi, Trenčíne, Čadci, Rimavskej Sobote, Svidníku, Vranove 

nad Topľou, Skalici a Dunajskej Strede (Výročná správa, 2015). Zákon č. 576/2004 Z. z. o 

zdravotnej starostlivosti uvádza, že hniezdo záchrany je verejne prístupný inkubátor, do 

ktorého je možné odložiť novorodenca v rámci riešenia krízovej životnej situácie s cieľom 

zaručiť mu prirodzené právo na život podľa osobitého predpisu. Je to situácia, kedy matka 

dieťatka alebo iná osoba blízka rodičke, odloží krátko po pôrode novorodenca do verejne 

prístupného inkubátora, maximálne dieťatko do dvadsaťosem dní života. V tomto prípade 

matka nepácha trestný čin odloženia dieťaťa. Po spustení alarmu, ktorý oznámi, že inkubátor 

bol použitý, sa do piatich minút dieťatko z neho vyberie, a umiesti sa na novorodeneckom 

pracovisku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti. Transport novorodenca 

z hniezda záchrany na novorodenecké pracovisko, je z pravidla zabezpečený a písomne 

vypracovaný poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má zriadený takýto verejný 

inkubátor. Dieťatku je poskytnutá primeraná zdravotná starostlivosť vrátane klinického 

vyšetrenia, označenia, skríningu, vstupných laboratórnych a kultivačných vyšetrení, 

a zabezpečí sa mu vyšetrenie na hepatitídu typu B, typu C, BWR a HIV pozitivitu. Osobitná 

a dôkladná pozornosť sa venuje hľadaniu príznakov týrania a zneužívania dieťatka. Ďalšia 

zdravotná starostlivosť je poskytovaná primerane podľa klinického stavu novorodenca. 
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V nemocničnom informačnom systéme je dieťatko zapísané ako neznámy/ neznáma, podľa 

pohlavia, v časti dátum narodenia sa uvedie dátum a čas nájdenia v hniezde záchrany, 

kategória bydlisko sa vypíše podľa miesta, kde sa hniezdo záchrany nachádza, a v zdravotnej 

dokumentácii sa eviduje pod označením neznámy/ neznáma až do vystavenia rodného listu. 

Podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky číslo 

09894/02009 OZS o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti novorodencom odloženým vo verejne prístupnom inkubátore sa o dieťatko stará 

odborný personál nemocnice, čím sa myslí lekár, sestra, a sociálny pracovník, ktorí 

spolupracujú s úradom práce, sociálnych vecí sa rodiny, s matričným úradom, a súdom, 

a riešia spolu ďalší osud novorodenca v zmysle platnej legislatívy. Príslušnému úradu práce 

sociálnych vecí a rodiny sa nasledovne nahlási Hlásenie nálezu odloženého dieťaťa, ktoré 

vykonajú zdravotnícky pracovníci vždy v mieste nálezu novorodenca, a to aj v prípade, ak sa 

pri dieťatku nájde rodný list, prepúšťacia správa, alebo zdravotnícky pracovníci novorodenca 

poznajú. Toto hlásenie možno urobiť písomne, elektronicky, alebo faxom. O dieťatku sa vedie 

zdravotná a ošetrovateľská dokumentácia, ako v iných prípadoch hospitalizácie dieťatka. 

Po vykonaní celého základného vyšetrenia a ošetrenia dieťatka z verejne prístupného 

inkubátora, a zaznamenaní údajov do zdravotnej dokumentácie, prijímajúci lekár informuje 

sociálneho pracovníka daného zdravotníckeho zariadenia o dieťatku. Ďalším krokom, ktoré sú 

v tejto súvislosti vykonávané sa venujeme v tretej kapitole teoretickej časti práce. 
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3 MOŽNOSTI POMOCI SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA V OBLASTI 

NECHCENÝCH TEHOTENSTIEV  

 

V dnešnej komercionalizácii života, kde bývajú často prekrútené hodnotové orientácie ľudí, 

dáva sociálny pracovník do popredia, a vyzdvihuje človeka, ako bio-psycho-spirituálno-

sociálnu bytosť (Oláh, 2008). Možnosti jeho pomoci v oblasti nechcených tehotenstiev 

môžeme rozdeliť na dva uhly zamerania takejto pomoci. Jednou z možností je pomoc 

samotnej žene, či už riešenie nechceného tehotenstva, alebo riešenie prevencie, druhá 

možnosť je pomoc zameraná na dieťatko, ktoré sa ocitne v hniezde záchrany, alebo je 

evidované ako utajený pôrod. 

 

3.1 Možnosti pomoci sociálneho pracovníka nechcene tehotnej žene 

Ak sa zameriame na pomoc žene v problematike nechcených tehotenstiev, vynárajú sa tieto 

možnosti pomoci sociálneho pracovníka: 

1. Prevencia. Primárna prevencia- predstavuje celospoločenské pôsobenie vo forme osvety, 

obsahujúcej čo najprístupnejšie informácie. Tak isto zámerné pôsobenie na mladých ľudí 

v kvalitnej príprave na rodičovstvo už od ranného veku, teda v materských a základných 

školách, apelovať na vytvorení si vzťahu k vlastnému telu, jeho funkciám, ochrane, ale 

predovšetkým v období dospievania, pomocou sexuálnej výchovy, náboženskej/ etickej 

výchovy, plánovaného rodičovstva. Sekundárna prevencia- zameraná na rizikové skupiny 

obyvateľstva, dospelých, ale aj deti, a predovšetkým na rizikové  životné situácie. Po ich 

správnom vytipovaní vďaka skríningu, je potom možné programové a cielené pôsobenie. 

Terciárna prevencia- predstavuje pomoc pri prevýchove, a resocializácii, terapii, práci 

s rodinou. Tu sa musia spojiť všetky zúčastnené profesie v synergickom pôsobení, na danú 

sociálnu patológiu. Dôležitú úlohu tu zohrávajú komunity a miestne samosprávy (Viciánová 

a kol., 2000). 

2. Krízová intervencia. Vodáčková (2007) opisuje krízu, ako subjektívne ohrozujúcu situáciu, 

s veľkým dynamickým nábojom a potenciálom zmeny. Bez nej by nebolo možné dosiahnuť 

životný posun.  

Riešenie naliehavého neodkladného problému, životnej krízy, akou pre ženu nechcené 

tehotenstvo môže byť, vyžaduje pomoc sociálneho pracovníka na úrovni krízovej intervencie. 

Hľadá sa možnosť okamžitého riešenia situácie. Jednou z nich je krízové stredisko, ktoré 

podľa zákona číslo 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane dieťaťa a sociálnej kuratele, 
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zabezpečuje vykonávanie opatrení ak sa dieťa, rodina, alebo plnoletá fyzická osoba, 

nachádzajú v krízovej životnej situácii.  

3. Sociálne poradenstvo. Sociálne poradenstvo zahŕňa odbornú pomoc žene, sprevádzanie 

počas tehotenstva, a po pôrode napríklad denná pomoc terénneho sociálneho pracovníka, 

pomoc pri vybavovaní úradných formalít (Mojtová a kol., 2013). 

4. Spolupráca s ďalšími odborníkmi. Sociálny pracovník spolupracuje s organizáciami 

zameranými na túto cieľovú skupinu, spolupracuje s ďalšími odborníkmi ako sú lekár, 

psychológ, psychiater, právnik, a iný, a distribuuje ženu kam je to potrebné (Mojtová a kol., 

2013). 

5. Práca s jednotlivcom, s rodinou, so skupinou.  

6. Svojpomocné skupiny za účasti odborníka. Účasť ženy na terapeutických programoch a na 

stretnutiach svojpomocných skupín je skutočne vhodný druh pomoci v tejto problematike. 

Tento druh pomoci sa špeciálne odporúča pri prekonávaní post aborčného syndrómu. 

Mikološko (2004) tvrdí, že činnosť svojpomocných skupín je na Slovensku málo rozvinutá, 

pre vytváranie takýchto skupín absentuje správny systém podpory na regionálnom princípe. 

My s jeho tvrdením súhlasíme. 

3.2 Možnosti pomoci sociálneho pracovníka nechcenému dieťaťu 

Možnosti pomoci sociálneho pracovníka v problematike nechcených tehotenstiev môžeme 

charakterizovať ako jeho úlohy. V predchádzajúcej kapitole sme sa venovali úlohám, ktoré sú 

vykonávané po nájdení dieťaťa vo verejnom inkubátore. Ako sme už uviedli, po vykonaní 

celého základného vyšetrenia a ošetrenia dieťatka z verejne prístupného inkubátora, a 

zaznamenaní údajov do zdravotnej dokumentácie, prijímajúci lekár informuje sociálneho 

pracovníka daného zdravotníckeho zariadenia o dieťatku. Sociálny pracovník následne 

navštívi neonatologické pracovisko, kde sa dieťa nachádza, a začína v spolupráci s 

prijímajúcim lekárom, alebo vedúcim lekára, konať tieto neodkladné sociálnoprávne kroky: 

• Hlásenie nálezu odloženého novorodenca príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a 

rodiny, oddeleniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

• Matrikár na základe tejto správy, vykoná potrebný zápis do knihy narodení (Zákon č. 

420/ 2006 Z. z. o matrikách).  

• Ďalej sociálny pracovník na základe spolupráce s rezortom zdravotníctva s 

mimovládnymi organizáciami, poskytne buď písomne, telefonicky, alebo elektronicky údaje o 

nájdenom dieťatku vo verejne prístupnom inkubátore, občianskemu združeniu Šanca pre 
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nechcených. Konkrétne sú to údaje o dátume a čase nálezu dieťatka, pohlaví, hmotnosti, 

dĺžke, a názve zdravotníckeho zariadenia (Odborné usmernenie MZ SR č. 09894/ 2009).  

• Podľa Zákona číslo 445/ 2006 Z. z. o mene a priezvisku, následne sociálny pracovník 

komunikuje s príslušnými inštitúciami, a teda s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, s 

matričným úradom, a so súdom, o ďalších sociálnoprávnych krokoch u dieťatka z hniezda 

záchrany.  

O určenie mena a priezviska žiada matričný úrad (v mieste zdravotníckeho zariadenia s 

hniezdom záchrany), príslušný okresný súd, na základe písomného oznámenia o dieťatku z 

hniezda záchrany (Zákon č. 445/ 2006 Z. z.). 

• Termín pojednávania bude vytýčený príslušným súdom. Zúčastňuje sa ho zástupca 

navrhovateľa, v tomto prípade je ním matričný úrad, a kolízny opatrovník dieťaťa, ktorý je 

určený súdom, a je ním zástupca úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Meno a priezvisko 

dieťatka určí súd na základe uznesenia súdu o určení mena a priezviska.  

• Tieto údaje sa zapíšu do knihy narodení, a následne matričný úrad môže vydať rodný 

list dieťatka.  

• Ako náhle má dieťatko rodný list, sociálny pracovník nemocnice, alebo určený 

pracovník úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, podá prihlášku do príslušnej zdravotnej 

poisťovne, a teda sa dieťaťu zabezpečí verejné zdravotné poistenie (Zákon č. 580/ 2004 Z. z. 

o zdravotnom poistení). 

• Zákon číslo 36/ 2005 Z. z. o rodine nariaďuje, aby úrad práce, sociálnych vecí a 

rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, úsek náhradnej rodinnej 

starostlivosti, intenzívne monitoroval tieto právne kroky, a zároveň hľadal pre dieťa budúcich 

osvojiteľov zo zoznamu žiadateľov o osvojenie. Takýto zoznam dané pracovisko vedie.  

• Ak nastane situácia, že sa v zdravotníckom zariadení prihlási žena, ktorá tvrdí, že je 

biologickou matkou nájdeného dieťatka, Zákon číslo 36/ 2005 Z. z. o rodine upravuje postup 

nasledovne, a to podaním žiadosti zo strany matky prostredníctvom úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny, o určenie materstva na príslušný súd. Súd stanovuje podmienky dokazovania 

materstva vykonaním lekárskych vyšetrení, a genetickým dokazovaním. Na základe týchto 

výsledkov rozhodne v prospech, alebo neprospech žiadateľky.  

• Ak sa matka neohlási, na návrh úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný súd 

nakoniec určí dieťatku osvojiteľov, teda adoptívnych rodičov, alebo osvojiteľa, čiže 

adoptívneho rodiča. Nájdené dieťatko bude preložené buď do ústavu sociálnej starostlivosti 

pre deti, alebo bude prepustené zo zdravotníckeho zariadenia do predosvojiteľskej 

starostlivosti náhradných rodičov, ktorí majú za úlohu zabezpečiť podmienky pre rast a 
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zdravý vývoj dieťatka. Zabezpečujú tiež právnu a morálnu ochranu, celkovú starostlivosť, akú 

poskytuje rodič dieťaťu. V rámci predosvojiteľskej starostlivosti sú takýto náhradní rodičia 

monitorovaní úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, kedy je sledované tiež rodinné a 

sociálne  prostredie dieťaťa a jeho vývoj.  

• Podľa tohto zákona, môžu po deviatich mesiacoch podať budúci osvojitelia návrh na 

osvojenie na príslušný súd. Ak sa nezistia vážne prekážky a výhrady úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny, prípadne iných zainteresovaných inštitúcií, ako samosprávne orgány, policajné 

orgány, zdravotnícke zariadenie, súd vydá uznesenie, že dieťa je zverené do starostlivosti 

osvojiteľov. Na základe takéhoto rozhodnutia súdu, môže vykonať matričný súd zápis do 

knihy narodenia, a dieťaťu tak zmení priezvisko na priezvisko osvojiteľov, a je tiež možná aj 

zmena mena na základe súhlasného vyhlásenia osvojiteľov. Následne sa dieťatku vydá nový 

rodný list s menom a priezviskom osvojiteľov a v časti matka a otec dieťaťa sa uvedú mená, 

či už osvojiteľov, alebo osvojiteľa, pretože osvojiť dieťa si môže aj jednotlivec, nie len 

manželský pár. 

Sullivanová vývinová koncepcia nám hovorí, že sebakoncepcia súvisí s pocitmi a potrebou 

sebaúcty. Táto je v indivíduu prítomná už od narodenia. Eriksonová vývinová teória zas tvrdí, 

že novorodenecké obdobie je obdobím predovšetkým senzorickým. Je tiež charakterizované 

stálou a hlavne láskavou starostlivosťou, ktorá je skutočne základom dôvery. Ak je 

starostlivosť necitlivá, vyvoláva následnú nedôveru (Kozierová B., Erbová G., Oliverová R., 

2004). Za normálnych okolností je táto láskavá a stála starostlivosť poskytovaná matkou. 

Dieťatko odložené v hniezde záchrany, toľko šťastia nemá. Má však okolo seba tím 

odborníkov, ktorí sa mu snažia poskytnúť čo najláskavejšiu starostlivosť, ktorá je v rámci ich 

možností. Takýmto odborníkom sa v tejto chvíli stáva tiež sociálny pracovník, ktorý aktívne 

spolupracuje s tímom zdravotníkov. Rovnako ako zdravotnícky personál, poskytuje 

nájdenému dieťatku sociálnu oporu (Tomagová, M., Bóriková, I., a kol., 2008).  
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4 PRIESKUM NÁZOROV VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH SKUPÍN NA 

NECHCENÉ TEHOTENSTVÁ  

 

Prieskum sme sa rozhodli realizovať na základe nesmiernej dôležitosti presadenia 

alternatívnych možností riešenia nechcených tehotenstiev. Cítime potrebu zistiť, ako uvažujú 

dnešní mladí ľudia nad nechceným tehotenstvom, aké alternatívy interrupcie poznajú, a pre 

akú by sa v takomto prípade rozhodli oni. Pomocou prieskumu by sme rady docielili prípadnú 

nápravu postoja mladých ľudí v otázke riešenia nechceného tehotenstva. 

Našou hlavnou motiváciou je záchrana nenarodeného dieťatka, a takisto zachovanie zdravia 

mamičky, ktorá plánuje interrupciu. 

 

4.1 Ciele a otázky prieskumu  

Predmetom diplomovej práce sú názory vybraných cieľových skupín na nechcené 

tehotenstvá. Šípošová I. (2009) konštatuje, že každé dieťatko je dar, je neopakovateľné 

a jedinečné. A to aj také, ktoré bolo počaté neplánovane, a stalo sa opustené, nechcené. Nevie 

sa brániť, nedokáže zastávať svoje práva, a slovne vyjadriť svoje potreby.  

Otázka nechcených tehotenstiev je skutočne chúlostivá. Pri uvažovaní, či budú chcieť 

respondenti vyjadrovať svoj názor v tejto problematike, sme boli spočiatku skeptickí. 

Nevedeli sme, ako bude respondent reagovať na pojmy potrat, adopcia, utajený pôrod, 

hniezdo záchrany, či bude vhodné pýtať sa na ideálny vek počatia dieťatka, či nebude mať 

respondent pocit nátlaku. Prieskum sme však poctivo prepracovali, aby spĺňal náročnosť 

dnešného respondenta, aby bol dostatočne diskrétny, nevtieravý, a aby nevzbudzoval vyčítavý  

dojem, alebo prípadný súhlas/ nesúhlas s danou tematikou. 

Na základe preštudovania dostupnej literatúry a štatistík, ktoré sa v problematike nechcených 

tehotenstiev realizovali, sme stanovili hlavný cieľ prieskumu: Zistiť, aké majú názory na 

nechcené tehotenstvá a ich možné riešenia študenti stredných a vysokých škôl. 

Precizovaním a špecifikovaním hlavného cieľa sme dospeli k nasledovným čiastkovým 

cieľom: 

C1: Zistiť, či a ako sa názory na nechcené tehotenstvá a ich možné riešenia líšia vzhľadom na 

pohlavie študentov. 

C2: Zistiť, či a ako sa názory na nechcené tehotenstvá a ich možné riešenia líšia vzhľadom na 

vek študentov. 
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C3: Zistiť, či a ako sa názory na nechcené tehotenstvá a ich možné riešenia líšia vzhľadom na 

vierovyznanie študentov. 

Keďže v tejto problematike žiaľ neboli vykonané prieskumy, výskumy, ani vyjadrenia, ktoré 

by nám pomohli v kladení hypotéz,  na základe našich čiastkových cieľov, sme sa rozhodli 

stanoviť si prieskumné otázky:  

O1: Aký je rozdiel medzi názorom mužským a ženským, na nechcené tehotenstvo a jeho 

možné riešenie? 

O2: Aký je rozdiel medzi názorom študentov SŠ a študentov VŠ, na nechcené tehotenstvo 

a jeho možné riešenie? 

O3: Ako ovplyvňuje vierovyznanie názor na nechcené tehotenstvo a jeho možné riešenie? 

 

4.2 Metodika prieskumu 

Plánovaniu nášho kvantitatívneho prieskumu sme venovali dostatočne dlhý čas. Uvažovali 

sme akú metódu zvoliť, ako správne vybrať výskumnú vzorku, v akej lokalite prieskum 

realizovať, a na čo sa v prvom rade zamerať. Po stanovení si cieľov prieskumu bola naša 

metodika jasná. 

Výberový súbor 

Ako uvádza publikácia od Verešovej M. a kol. (2010), je potrebné venovať pozornosť výberu 

respondentov, aby bolo možné výsledky zovšeobecniť. Výberový súbor predstavuje 

reprezentatívnu vzorku zo základného súboru (Gavora, 2008). Pre našu prácu sme zvolili 

zámerný výber respondentov, pre jeho výhodu zostavenia si výberového súboru na základe 

určitých vlastností. V našom prípade tvoria výberový súbor študenti stredných a vysokých 

škôl v meste Nitra, v počte stodeväť respondentov. Povolenie na realizáciu prieskumu sme 

dostali na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Nitre, kde sme mali umožnenú realizáciu v 

prvom ročníku v jednej triede, a v druhom ročníku v jednej triede. Ďalej nám povolili 

realizovať prieskum na Strednej zdravotníckej škole v Nitre, kde nám umožnili realizáciu v 

jednej triede, v druhom ročníku štúdia. Vysokoškolské štúdium v tomto prípade zastúpil 

odbor Psychológia prvý ročník štúdia, prvého stupňa, a odbor Psychológia druhý ročník 

štúdia, prvého stupňa. Ako tretia trieda z vysokoškolského prostredia, nám bola umožnená 

realizácia prieskumu v odbore Urgentná zdravotná starostlivosť, tretí ročník štúdia, prvého 

stupňa. Pohlavie študentov je zastúpené rôzne, vek je rôzny, pričom najmladší respondenti 

boli vo veku šestnásť rokov, a najstarší respondent bol vo veku tridsaťštyri rokov, ktorý bol 
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zároveň ojedinelým prípadom. Respondenti sú tiež v rôznom zastúpení z hľadiska 

vierovyznania. Základným kritériom pri výbere výskumnej vzorky, bola lokalizácia, čím bolo 

mesto Nitra, a druhé kritérium bol vyhranený vek stredoškolský a vysokoškolský.  

Metódy 

Metódou nášho prieskumu bol dotazník, vhodný pre obe pohlavia. Podľa Gavoru (2010) 

dotazník patrí medzi jednu z najčastejšie používaných metód vo výskume. Používa sa najmä v 

spoločenských vedách na hromadné a rýchle zisťovanie či už faktov, názorov, postojov, 

preferencií, hodnôt,  motívov, potrieb, záujmov, alebo iných ukazovateľov. 

V našom dotazníku, pomocou ktorého sme zisťovali názory študentov na nechcené 

tehotenstvá, sme uprednostnili väčšie množstvo polouzavretých otázok/ položiek, na základe 

slobody vyjadrenia sa respondenta. Ak mal(a) pocit, že ku svojmu vyjadreniu zakrúžkovaním 

jednej z možností potrebuje uviesť vysvetlenie, mal na to vyhradený priestor. Rozhodli sme sa 

ale pre všetky druhy/ formy položiek, pre skvalitnenie výsledkov prieskumu. Náš 

štruktúrovaný dotazník bol vlastnej konštrukcie, a obsahoval spolu devätnásť otázok, 

z ktorých šesť bolo zatvorených položiek, štyri položky boli otvorené, a deväť polouzavretých 

položiek. V dotazníku sa samozrejme nachádzali aj štyri identifikačné položky, kde 

respondenti uvádzali pohlavie, vek, školu, a vierovyznanie.  

Plán prieskumu 

Dotazník, ktorý sme skonštruovali v januári 2016, sme pilotne overili na vzorke dvadsiatich 

ľudí z blízkeho okolia. Po zistení, že dotazník vyhovuje kritériám pre prieskum, sme následne 

oslovili školy, v ktorých sme plánovali prieskum uskutočniť. Na stretnutí s vedením školy, 

sme po vzájomnej dohode ponechali dotazník na kontrolu  pedagógovi pôsobiacemu na tomto 

pracovisku, ktorý sa zaoberá etikou. V marci 2016 sme zrealizovali prieskum. Osobne, za 

účasti vyučujúcich, sme v triedach rozdali dotazníky, oboznámili študentov s problematikou, 

s dotazníkom, vysvetlili sme pojmy. Zároveň sme študentom ozrejmili dobrovoľnosť 

spolupráce na prieskume. Možno práve vďaka našej osobnej účasti v triedach, bolo ochotných 

participovať na prieskume sto percent oslovených študentov. Z celkového počtu stoštyridsať 

rozdaných dotazníkov, bolo možné použiť stodeväť dotazníkov, čo tvorí sedemdesiatosem 

percent. Tridsaťjeden dotazníkov, ktoré sme vyradili, nebolo možné použiť kvôli 

nezodpovedaným otázkam, ktoré študenti buď prehliadli, alebo na ne odpovedať nechceli. 

Z týchto nepoužiteľných tridsaťjeden dotazníkov, bolo dvadsaťosem mužského pohlavia, 

a zvyšné tri ženského pohlavia.
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5 VÝSLEDKY 

 

Po realizácii prieskumu na školách, sme zahájili zisťovanie výsledkov z dotazníkov. 

Predpokladali sme, že študenti nebudú termíny hniezdo záchrany, a utajený pôrod, poznať 

v takom množstve, aké nám z prieskumu vyšlo. Výsledky dosiahnuté v našom prieskume nás 

však presvedčili, že mladí ľudia majú široké poznatky o tejto problematike, a majú jasno 

vo svojich preferenciách. Kvôli prehľadnosti výsledkov, sme sa rozhodli zistené informácie 

z každej otázky/ položky uvádzať v osobitnej tabuľke, kde porovnáme všetky tri kategórie, 

ktorými sú vek, pohlavie a vierovyznanie študentov. Percentuálne vyjadrenie zodpovedá 

počtu respondentov v kategórii, odpovedajúcich určitým spôsobom, z celkového počtu 

respondentov v danej kategórii.  

Rozhodli sme sa uvádzať tie najzaujímavejšie zistenia z každej položky, a to z dôvodu 

obmedzeného rozsahu. Výsledky následne podrobne rozoberieme z pohľadu našich 

čiastkových cieľov v časti Diskusia. 

Otázka číslo jeden „Aký vek je pre Vás vhodný na počatie dieťatka?“  V tabuľke môžeme 

vidieť, že čím vyšší je vek respondenta, tým mierne stúpa jeho predstava vhodného veku na 

počatie. Označenie veku v tabuľke vyjadruje aritmetický priemer všetkých vekov, ktoré 

označili respondenti za vhodné. Percentuálne vyjadrenie zodpovedá množstvu respondentov v 

danej kategórii, ktorý tento vek označili za vhodný. V prípadoch kde je percento nulové, 

označili študenti za vhodný vek na počatie buď vyšší ako vyšiel priemer, alebo nižší. 

Tab. 1 Vhodný vek na počatie. 

Ženy Muži 

Stredná škola Vysoká škola Stredná škola Vysoká škola 

Veriaci Neveriaci Veriaci Neveriaci Veriaci Neveriaci Veriaci Neveriaci 

25rokov 

(46%) 

25rokov 

(44%) 

24,5roka 

(59%) 

26rokov 

(25%) 

25,5roka    

(20%) 

26rokov   

(0%) 

27rokov 

(56%) 

26rokov  

(0%) 

Otázka číslo dva „Čo je pre Vás najdôležitejšie, aby ste mali skôr, ako počnete dieťa?“ 

V tabuľke sú vyjadrené percentuálne výsledky. V kategórii ženy na vysokej škole uvádzame 

dva parametre z dôvodu rovnakého počtu percent v oboch odpovediach.  
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Tab. 2 Najdôležitejšie kritérium.  

Ženy Muži 

Stredná škola Vysoká škola Stredná škola  Vysoká škola 

Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  

Financie 

(63%)  

Financie 

(78%)  

Financie 

Stály 

partner(82%) 

Financie 

Stály 

partner(100%) 

Stály 

partner 

(47%) 

Financie 

(67%) 

Stály 

partner 

(56%) 

Financie  

(67%) 

Otázka číslo tri „Poznáte iné riešenie pri nechcenom tehotenstve, než interrupciu (potrat)?“ 

priniesla dôležité výsledky. V každej kategórii bolo výrazne vyššie percento odpovedí 

kladných, teda že respondent alternatívnu možnosť pozná. Písmeno A v našej tabuľke 

vyjadruje odpoveď Áno.  

Tab. 3 Kladná vedomosť o alternatívach.  

Ženy Muži 

Stredná škola Vysoká škola Stredná škola  Vysoká škola 

Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  

A 86% A 89% A 100% A 75% A 67% A 100% A 78% A 67% 

 

Otázka číslo štyri „Ak áno, aké?“ Z počtu respondentov, ktorí označili, že poznajú 

alternatívne možnosti interrupcie v otázke číslo tri, sa ukázalo, že všetci poznali jednu 

z možností, alebo obidve. V tabuľke uvádzame percento odpovedí z počtu percent odpovedí 

Áno v otázke číslo tri. V každej kategórii boli v inom počte zastúpené odpovede 

s alternatívnou možnosťou, preto uvádzame výsledok s väčším percentom. V Diskusii 

výsledky bližšie rozoberieme. 

Tab. 4 Hniezdo záchrany, utajený pôrod ako alternatíva. 

Ženy Muži 

Stredná škola Vysoká škola Stredná škola Vysoká škola 

Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  

Hniezdo 

záchrany 

80% 

Utajený 

pôrod 

100% 

Hniezdo 

záchrany 

77% 

Hniezdo 

záchrany 

100% 

Hniezdo 

záchrany 

70% 

Hniezdo 

záchrany 

67% 

Utajený p. 

Hniezdo 

záchrany 

71% 

Hniezdo 

záchrany 

100% 

Otázka číslo päť „Ak by ste Vy/ Vaša partnerka otehotnela v dobe, ktorá by bola pre Vás 

nevhodná, čo by ste urobili?“ vniesla do nášho prieskumu zaujímavý poznatok. V každej 

kategórii respondenti preferovali s najväčším počtom percent možnosť Postaral/a by som sa 

o dieťatko, až na jedinú kategóriu, a to ženy na vysokej škole neveriace, ktoré so sto 

percentnou zhodou odpovedali, že by v takomto prípade podstúpili interrupciu. 
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Tab. 5 Riešenie  možnosťou Postaral/a by som sa o dieťatko. 

Ženy Muži 

Stredná škola Vysoká škola Stredná škola  Vysoká škola  

Veriaci  Neveriaci Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  

83% 44% 91% 0% 

Interrupcia 

100% 

67% 33% 

Adopcia 

33% 

100% 83% 

 

Otázka číslo šesť „Ovplyvnil by niekto/ niečo Váš názor na Vaše/ partnerkine nechcené 

tehotenstvo?“ obsahovala dve možnosti odpovede, Áno, alebo Nie. Z týchto dvoch možností 

bola medzi respondentmi preferovanejšia odpoveď Nie. V nasledujúcej tabuľke uvádzame 

percentuálne vyhodnotenie otázky.  

Tab. 6 Ovplyvnenie názoru na nechcené tehotenstvo. 

Ženy Muži 

Stredná škola Vysoká škola Stredná škola  Vysoká škola  

Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  

Áno 46% 

Nie 54% 

Áno 44% 

Nie 56% 

Áno 41% 

Nie 59% 

Áno 25% 

Nie 75% 

Áno 53% 

Nie 47% 

Áno 44% 

Nie 56% 

Áno 11% 

Nie 89% 

Áno 17% 

Nie 83% 

Otázka číslo sedem „Ak áno, kto/ čo?“  V tabuľke uvádzame percentuálne vyhodnotenie 

najpreferovanejšej možnosti, teda možnosti Rodičia, rodina. Zaujímavosťou sú v tejto položke 

ženy na vysokej škole neveriace, ktoré uviedli možnosť Strach z pôrodu/ rodičovstva v sto 

percentnej prevahe odpovedí. 

Tab. 7 Rodina ovplyvňujúca názor. 

Ženy Muži 

Stredná škola Vysoká škola Stredná škola Vysoká škola  

Veriaci Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  

88% 100% 89% 0% 63% 75% 11% 0% 

 

Otázka číslo osem „Akú rolu by vo Vašom rozhodnutí ponechať si dieťatko zohrávala 

morálka?“ mala za úlohu zmapovať, či respondenti uvažujú o svojich rozhodnutiach, ako 

o správnych nie len pre seba, ale aj z hľadiska verejnej mienky. Odpovede na túto položku sa 

líšia vo všetkých kategóriách. V kategórii muži na strednej škole veriaci a neveriaci, sa 

zhodoval počet percent v dvoch odpovedaných možnostiach. 
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Tab. 8 Morálka pri rozhodovaní. 

Ženy Muži  

Stredná škola Vysoká škola  Stredná škola  Vysoká škola 

Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci Veriaci  Neveriaci  

Veľkú 

46% 

Nie veľkú 

56% 

Veľkú 

41% 

Žiadnu 

50% 

Veľkú  

Nie veľkú 

47% 

Veľkú 

Nie veľkú 

44% 

Nie veľkú 

56% 

Veľkú 

67% 

Otázka číslo deväť „Ak by ste mali pri sebe jediného človeka, ktorý by Vás podporil 

v ponechaní si dieťatka, nechali by ste si ho?“ V tabuľke uvádzame percentuálne vyjadrenie 

súhlasu s ponechaním si dieťatka, za podpory jediného človeka. 

Tab. 9 Podpora, a následné ponechanie si dieťatka. 

Ženy Muži 

Stredná škola Vysoká škola Stredná škola Vysoká škola 

Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  

Áno  89% Áno 

100% 

Áno  95% Áno  50% Áno  80% Áno  33% Áno 

100% 

Áno  67% 

Otázka číslo desať „Ak by tým človekom, bol sociálny pracovník, pôsobiaci v nemocnici, 

alebo vo Vašej škole, na ktorého by ste sa mohli s takýmto problémom obrátiť, využili by ste 

jeho služby?“ ukazuje dôležitosť informovanosti verejnosti o možnostiach pomoci sociálneho 

pracovníka. 

Tab. 10 Spolupráca so sociálnym pracovníkom. 

Ženy Muži 

Stredná škola  Vysoká škola Stredná škola  Vysoká škola  

Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  

Áno 60% 

Nie 40% 

Áno 33% 

Nie 67% 

Áno 73% 

Nie 27% 

Nie 100% Áno 87% 

Nie 13% 

Áno 44% 

Nie 56% 

Áno 67% 

Nie 33% 

Áno 67% 

Nie 33% 

Otázka číslo jedenásť „Ak nie, prečo?“ ukazuje, že mladí ľudia, ktorí označili v otázke číslo 

desať možnosť Nie, v tejto otázke odpovedali v troch hlavných kódoch, ktorými sú Rodina 

(sociálny pracovník je cudzia osoba, obrátil/a by som sa skôr na rodinu), druhým je Sám/a 

(nikto mi nebude pomáhať dvadsaťštyri hodín denne, budem to musieť zvládnuť sám/a, preto 

sa neobrátim na jedno rázovú pomoc sociálneho pracovníka), a tretím kódom je Nedôvera 

(neverím sociálnemu pracovníkovi). Zvyšné percentá patrili odpovediam Neviem, 

a Ponechal/a by som si dieťa. Zaujímavou informáciou sú frekventované odpovede u mužov 

na strednej škole u veriacich aj neveriacich, že nechcené tehotenstvo sa im nestane, a nebudú 

ho musieť riešiť. V tabuľke používame začiatočné písmeno kódu pre percentuálne 

vysvetlenie, a to R ako Rodina, S ako Sám/a,  N ako Nedôvera, kód Nestane sa znamená, že 

348



 

respondenti odpovedali odpoveďami ako: mne sa to nestane, nebudem mať v skorom veku 

dieťa, nebudem musieť nechcené tehotenstvo riešiť. 

Tab. 11 Odmietanie pomoci sociálneho pracovníka. 

Ženy Muži 

Stredná škola Vysoká škola Stredná škola Vysoká škola 

Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  

R 29%  

S 29% 

N 7%  

R 50%  

S 17% 

N 33% 

R 43% 

S 0% 

N 57% 

R 25% 

S 50% 

N 25% 

Nestane 

sa 50% 

S 50% 

Nestane 

sa 33% 

 

S 67% 

N 33% 

 

S 100% 

 

Otázka číslo dvanásť „Je podľa Vás potrebné, aby sa informácie o možných riešeniach 

nechceného tehotenstva viac rozširovali medzi ľudí?“ Vo väčšine prevažovala práve odpoveď 

Áno. V tabuľke uvádzame percentuálne vyjadrenie odpovedí Áno pod kódom A, zvyšok 

odpovedí bol záporný, teda Nie. 

Tab. 12 Súhlas s rozširovaním informácií. 

Ženy Muži 

Stredná škola  Vysoká škola Stredná škola Vysoká škola 

Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  

A 89% A 100% A 95% A 100% A 80% A 78% A 89% A 83% 

 

Otázka číslo trinásť „Poznáte zdravotné riziká pri interrupcii?“ Prieskumom sme zistili, že 

naši respondenti vo väčšine riziká poznajú. Zaujímavosťou je však kategória muži na strednej 

škole veriaci aj neveriaci, ktorí označili, že vo väčšine nepoznajú riziká spojené 

s interrupciou. V tabuľke uvádzame percentuálne vyjadrenie odpovedí pod kódom A, ako 

Áno. 

Tab. 13 Vedomosť o rizikách interrupcie. 

Ženy Muži 

Stredná škola Vysoká škola Stredná škola Vysoká škola 

Veriaci Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci Neveriaci  

A 86% A 78% A 100% A 100% A 40% A 33% A 89% A 83% 

Otázka číslo štrnásť „Ak áno, aké?“ prináša bližšie vyjadrenie ku otázke číslo trinásť. 

Z respondentov, ktorí označili že poznajú riziká pri interrupcii, prevyšovala odpoveď, že 

týmto rizikom je následná neplodnosť ženy. Pre túto odpoveď sme v tabuľke zvolili kód N, 

ako neplodnosť. Ďalšími odpoveďami boli riziká ako poškodenie maternice, jazvy na sliznici, 

krvácanie, infekcie, psychické problémy, depresie a iné, ktorým sa budeme bližšie venovať 

v Diskusii.  
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Tab. 14 Konkrétne riziká interrupcie. 

Ženy Muži 

Stredná škola  Vysoká škola  Stredná škola Vysoká škola 

Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci   Neveriaci  

N 96% N 86% N 95% N 100% N 50% N 67% N 71% N 100% 

 

Otázka číslo pätnásť „ Viete do akého termínu je možné vykonať interrupciu?“ V tabuľke 

uvádzame percentuálne vyjadrenie odpovedí respondentov, ktorí označili správny termín 

UUT, z celkového počtu respondentov ktorí v danej kategórii označili, že ho poznajú, pretože 

nie každý kto označil, že termín pozná, odpovedal správne. 

Tab. 15 Správne odpovede termínu vykonania interrupcie. 

Ženy Muži 

Stredná škola  Vysoká škola Stredná škola  Vysoká škola  

Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci   Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  

100% 100% 83% 50% 100% 0% 67% 33% 

 

Otázka číslo šestnásť „Aký je Váš postoj ku ženám, ktoré podstúpili interrupciu?“ 

zmapovala postoje mladých ľudí k interrupcii. Výsledky prieskumu ukazujú, že respondenti 

vo väčšine ženu, ktorá podstúpila interrupciu buď akceptujú, alebo k nej majú neutrálny 

postoj. V tabuľke uvádzame percentuálne vyjadrenie postoja Akceptujem pod kódom A, 

a Neutrálny postoj pod kódom Neu. 

Tab. 16 Postoj k interrupcii.  

Ženy Muži 

Stredná škola  Vysoká škola Stredná škola Vysoká škola 

Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci Neveriaci Veriaci Neveriaci  

A 31% 

Neu 57% 

A 67% 

Neu 22% 

A 32% 

Neu 64% 

A 100% A 27% 

Neu 73% 

A 11% 

Neu 78% 

A 78% 

Neu 22% 

A 33% 

Neu 67% 

 

Otázka číslo sedemnásť „V akých prípadoch akceptujete/ schvaľujete rozhodnutie ženy 

podstúpiť interrupciu, a kedy neakceptujete/ neschvaľujete toto rozhodnutie?“ Kódom 

A označujeme postoj Akceptujúci, kódom N Neakceptujúci. Z množstva odpovedí v tejto 

tabuľke uvádzame možnosť najpreferovanejšiu v danej kategórii respondentov. Ku ostatným 

možnostiam sa vyjadríme v časti Diskusia.  
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Tab. 17 Akceptácia/ neakceptácia interrupcie. 

Ženy Muži 

Stredná škola Vysoká škola Stredná škola Vysoká škola 

Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  

A:O 37% 

N:F 29% 

A:F 67% 

N:F 33% 

A:Z 73% 

N:R 33% 

A:F 50% 

N:R,P  

25% 

A:V 40% 

N:R 40% 

A:V 67% 

N: F 33% 

A:PD,Z,F 

33% 

N: F 22% 

A: PD,Z 

50% 

N:R 22% 
Legenda: O- ohrozenie života ženy; F- nedostatok financií; Z- znásilnenie; R- rozmar; P- postava; V- vek; PD- 

postihnutie dieťatka. 

 

Otázka číslo osemnásť „Konajú sa na Vašej škole hodiny/ prednášky Plánovaného 

rodičovstva?“ Výsledky ukazujú, že takýchto hodín/ prednášok, majú študenti nedostatok.  

Tab. 18 Prítomnosť prednášok plánovaného rodičovstva. 

Ženy Muži 

Stredná škola Vysoká škola  Stredná škola Vysoká škola 

Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci   Veriaci  Neveriaci  

Áno 54% 

Nie 40% 

Áno 56% 

Nie 44% 

Áno 9% 

Nie 91% 

Áno 0% 

Nie100% 

Áno 20% 

Nie 80% 

Áno 0% 

Nie100% 

Áno 11% 

Nie 89% 

Áno 0% 

Nie100% 

 

Otázka číslo devätnásť „Ak nie, ocenili by ste vo Vašom štúdiu hodiny/ prednášky 

Plánovaného rodičovstva?“ V tabuľke uvádzame percentuálne vyhodnotenie položky, kde 

z počtu respondentov, ktorí označili v otázke číslo osemnásť možnosť Nie, odpovedala 

v položke devätnásť väčšina respondentov za možnosť kladnú, teda Áno. Kód A v našej 

tabuľke predstavuje Áno, ocenil/a by som prednášky, a kód N vyjadruje odpoveď Nie, 

neocenil/a by som prednášky. 

Tab. 19 Záujem o prednášky plánovaného rodičovstva. 

Ženy Muži 

Stredná škola Vysoká škola Stredná škola Vysoká škola 

Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  Veriaci  Neveriaci  

A 79% 

N 21% 

A 75% 

N 25% 

A 95% 

N 5% 

A 75% 

N 25% 

A 67% 

N 33% 

A 67% 

N 33% 

A 63% 

N 37% 

A 67% 

N 33% 

 

Na základe výsledkov hodnotíme, že sme splnili všetky stanovené čiastkové ciele a 

prieskumné otázky nášho prieskumu. 
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6 DISKUSIA 

 

Hlavným cieľom našej práce bolo zistiť, aké majú názory na nechcené tehotenstvá a ich 

možné riešenia študenti stredných a vysokých škôl. Preto našu prieskumnú vzorku tvorili 

študenti na stredných a vysokých školách v meste Nitra, ktorú sme si zvolili zámerným 

výberom. Podmienkou prieskumu bol vek stredoškolský a vysokoškolský, lokalita, teda mesto 

Nitra, zastúpené obidve pohlavia v prieskume, a zastúpenie respondentov s určitým 

vierovyznaním, aj bez neho. Metódou, akou sme zberali dáta pre náš kvantitatívny prieskum 

bol dotazník rozdaný sto štyridsiatim respondentom. Použiť sme z tohto množstva mohli 

stodeväť dotazníkov. Vzhľadom na to, že k danej téme, neboli  zhotovené žiadne prieskumy,  

výskumy, ani vydané žiadne vyhlásenia, nemôžeme sa oprieť o žiadne doteraz zistené 

skutočnosti. Pre lepšie zodpovedanie nášho hlavného cieľa prieskumu, sme si preto 

špecifikovali čiastkové ciele práce, ktorým sa budeme teraz venovať. 

 

Čiastkový cieľ 1. Rozdiel v názoroch na nechcené tehotenstvá a ich možné riešenia 

vzhľadom na pohlavie študentov. 

Rozdiely medzi pohlaviami v tejto problematike boli skutočne viditeľné. Zatiaľ čo ženy 

v otázke číslo jeden určili za vhodný vek priemerne dvadsaťpäť rokov, muži zvolili vek 

dvadsaťšesť rokov. Zaujímavosťou bolo, že ženy uviedli z celkového počtu odpovedí žien, za 

najnižší vhodný vek devätnásť rokov, a najvyšší vek štyridsať rokov, zatiaľ čo muži uviedli 

ohraničenie užšie od dvadsať a viac, do tridsaťpäť rokov. Výnimkou bola jedna odpoveď 

ženy, ktorá uviedla, že pre ňu žiadny vek na počatie dieťatka nie je vhodný. Táto otázka sa  

ukázala ako najpodstatnejšia otázka v našom dotazníku. Bednárová (2014) spomína, že pred 

niekoľkými desiatkami rokov by bolo dvadsaťtri ročné dievča na vydaj staré, možno by malo 

už dve či tri deti. Doba sa však zmenila, takisto ako postavenie ženy vo svete. Naše výsledky 

ukazujú, že čím vyšší je vek respondenta, tým mierne stúpa jeho predstava vhodného veku na 

počatie, čo súvisí či už so štúdiom, alebo vnútorným presvedčením, otázka na dôvody by bola 

vhodná do ďalšieho prieskumu. V otázke číslo dva bol rozdiel menej výrazný, a výsledky 

priniesli odpoveď na otázku číslo jeden. Študenti vnímajú vhodný vek na počatie dieťatka 

rozdielne, kvôli preferenciám rozdielnych cieľov v živote. Základným znakom bolo finančné 

zabezpečenie, ktoré sa ukázalo ako najpreferovanejší parameter Obidve pohlavia zvolili ako 

najdôležitejšiu vec, ktorú musia mať skôr ako počnú dieťatko, financie, a stáleho partnera. 

Ženy v štyridsiatich troch percentách označili aj možnosť ukončeného štúdia, ako dôležitú 
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položku pre počatie dieťatka. Muži takúto možnosť zvolili iba v trinástich percentách. 

Najnepodstatnejšou vecou pre ženy bola kariéra, ktorú zvolili iba v deviatich percentách. Pre 

mužov bola najnepodstatnejšia z možností dosiahnutý určitý vek, ktorý označili iba tri 

percentá mužov. Zaujímavý jav sa vyskytol, keď veriaci muži preferovali možnosť Stály 

partner viac, než iné možnosti. Otázka číslo tri, kde sme zisťovali vedomosti 

o alternatívnych možnostiach interrupcie dopadla z hľadiska pohlaví tiež rozdielne. 

Deväťdesiat percent opýtaných žien pozná alternatívne možnosti interrupcie, zatiaľ čo 

opýtaných mužov pozná tieto alternatívy sedemdesiatsedem percent. Vysvetlením môže byť 

väčší záujem žien o túto problematiku. Aj keď je percento u mužov nižšie, tento výsledok je 

z hľadiska cieľov zaujímavý. Naše očakávania pri tejto otázke boli prvotne nižšie. Keď sme 

sa bližšie pýtali v otázke číslo štyri, na konkrétnu odpoveď, zistili sme, že mladí ľudia majú 

správne poznatky o alternatívach interrupcie, až na minimálne výnimky. V jedinom prípade z 

celkového počtu respondentov (stodeväť), bola označená alternatívna možnosť interrupcie v 

možnosti Iné, ako „objednané donosenie“, čo v Slovenskej republike nie je možné. Všeobecne 

s vyššími percentami skončila možnosť odpovede Hniezdo záchrany. Tieto percentá 

uvádzame v časti výsledky. Rozdiel medzi pohlaviami sme zistili v odpovediach v možnosti 

Iné. Tu ženy v siedmych percentách vpísali odpoveď ako „adopcia; objednané donosenie; 

postará sa rodina; a tabletka PO“. U mužov sa vyskytli v piatich percentách odpovede ako 

„tehotenstvo, pôrod cudzej osoby a osvojenie dieťaťa po dohode; zodpovednosť, prijatie“.  

Rozdiel medzi pohlaviami sme zisťovali aj v otázke číslo päť. Ženy odpovedali, že ak by sa 

museli rozhodnúť pre jednu z možností, zvolili by si možnosť postarať sa o dieťatko sama, a 

to až v sedemdesiatich šiestich percentách, zatiaľ čo muži si túto možnosť zvolili tiež ako 

prvú, ale s nižším počtom percent, a to šesťdesiatdeväť percent. Druhou preferovanou 

možnosťou bola u oboch pohlaví možnosť interrupcie, presnejšie u žien dvadsať percent, 

a u mužov osemnásť percent. Tretie miesto obsadila možnosť adopcie so štyrmi percentami u 

žien, a u mužov s desiatim percentami. Ako štvrtú možnosť v poradí by si respondenti vybrali 

možnosť utajeného pôrodu, a to ženy v troch percentách, a muži v piatich percentách. 

Možnosť využitia hniezda záchrany, by si nevybral ani jeden z respondentov. Táto možnosť 

má nula percent. Je pre nás zaujímavé  poznanie, že respondenti reagovali na otázku výberom 

možnosti postaral/a by som sa o dieťatko. Optimálne by však bolo, aby druhou preferovanou 

možnosťou bola alternatíva interrupcie, a nie samotný potrat. Pýtali sme sa tiež, či by 

respondentov názor niekto/ niečo ovplyvnil. V otázke číslo šesť odpovedalo päťdesiatsedem 

percent možnosťou nie. Zvyšných štyridsaťtri percent odpovedalo áno. Muži odpovedali 

s citeľnou prevahou jasnejšie ako ženy, a to že by ich názor nikto/ nič neovplyvnil 

353



 

v šesťdesiatich štyroch percentách, a zvyšných tridsaťšesť odpovedalo áno. V nasledujúcej 

otázke číslo sedem sme sa pýtali, respondentov, ktorí označili, že by ich názor niekto/ niečo 

zmenil, čo by to bolo. Poradie odpovedaných možností bolo u žien nasledovné: Rodičia, 

rodina s tridsaťsedem percentami; Financie s jedenástimi percentami; Strach z pôrodu/ 

rodičovstva s deviatimi percentami; Vierovyznanie so štyrmi percentami; a Verejná mienka 

s troma percentami. U mužov bolo poradie nasledovné: Rodičia, rodina s dvadsaťtri 

percentami; Financie a Strach z pôrodu/ rodičovstva s rovnakým počtom trinásť percent; 

a Kamaráti s piatimi percentami. V možnosti odpovede Iné, uviedli ženy v jedinom percente 

možnosť Partner, a muži v tejto možnosti uviedli odpoveď Partner; Choroba dieťaťa v piatich 

percentách. Tieto výsledky prinášajú so sebou poznatok, o dôležitosti rodiny a rodinného 

prostredia v živote ženy, partnerov, ktorí sa ocitnú v situácii s nechceným tehotenstvom. 

Výsledky ukazujú, že rodina zohráva nezastupiteľnú úlohu pri rozhodovaní ženy, alebo 

partnerov, v otázke čo ďalej. Morálka by ženy odpovedajúce v otázke číslo osem ovplyvnila 

v rozhodovaní na štyridsaťjeden percent, podobne ako mužov, ktorých by morálka ovplyvnila 

na štyridsaťšesť percent. Morálka a s ňou spojená verejná mienka sa ukazuje ako menej 

dôležitý faktor, pri voľbe možností v problematike nechceného tehotenstva. Jednou 

z najdôležitejších otázok nášho prieskumu, bola práve otázka číslo deväť. Podpora čo i len 

jediného človeka je nesmierne podstatnou veličinou pri rozhodovaní ako ďalej v otázke 

nechceného tehotenstva. Svojimi vysokými percentami v odpovedanej možnosti Áno, sme 

dokázali podstatu problému nechcených tehotenstiev. Ak by bol pri každej žene, ktorá 

nechcene otehotnie, človek, ktorý by túto ženu podporil, podržal, pochopil ju, a pomohol jej 

prekonať ťažké obdobie, pojem nechcené tehotenstvo by nabral iný význam. Počet 

nebezpečných interrupcií by sa znížil. Ako ukazujú čísla, stačí podpora v jedinom človeku, a 

dieťatko by mohlo dostať šancu na život. Odpovede respondentov priniesli výsledky 

podporujúce naše tvrdenie. Rozdiel medzi pohlaviami v tomto prípade nie je podstatný, 

pretože obidve čísla sú pre nás postačujúcim dôkazom. Ženy v tejto otázke odpovedali 

v deväťdesiatich percentách za áno, teda ponechanie si dieťatka s podporou jediného človeka, 

a za rovnakú odpoveď boli muži v sedemdesiatich dvoch percentách. Výsledky z otázky číslo 

desať hovoria, že ženy by využili služby sociálneho pracovníka v päťdesiatich siedmych 

percentách, a muži v šesťdesiatich deviatich percentách. Rozdiel v pohlaví sa v tejto otázke 

nachádza. Táto otázka však priniesla zaujímavý poznatok, že študenti nevedia, že sociálna 

práca v tejto problematike zohráva podstatnú rolu. V kategórii ženy na strednej škole 

neveriace, sa vyskytli odpovede ako „Neverím mu“ a podobne. Práve preto v tejto kategórii 

vyšlo percentuálne vyjadrenie odpovedí v prospech negatívnej odpovede, teda Nie, až sto 
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percent. V ostatných kategóriách sa odpovede líšia. Otázka číslo jedenásť ukázala, že 

respondenti neprechovávajú vieru v sociálnom pracovníkovi, čo je potrebné v budúcnosti 

zmeniť. Odpoveď prečo by sa na sociálneho pracovníka neobrátili, obsahuje odpovede ako 

nedôverujem mu, neverím mu, je to cudzia osoba, obrátim sa radšej na rodinu. Takýchto 

odpovedí bolo u žien sedemdesiat percent, a u mužov dvadsaťpäť percent. Sociálny pracovník 

v tejto problematike nachádza široké spektrum možností pomoci, o ktorých je potrebné aby 

ľudia vedeli.  Výsledky z otázky číslo dvanásť podporujú našu predstavu o rozširovaní 

informácií o alternatívnych riešeniach interrupcie pomocou osvety na školách. Vo výsledkoch 

môžeme vidieť súhlas respondentov s rozširovaním informácií o riešeniach nechceného 

tehotenstva. K tejto možnosti sa prihlásilo deväťdesiattri percent žien, a mužov osemdesiatdva 

percent. Zdravotné riziká spôsobené interrupciou sú mimoriadne nebezpečné pre zdravie 

ženy. V otázke číslo trinásť sme zisťovali, či respondenti poznajú tieto riziká. Je nesmierne 

dôležité, aby mladí ľudia poznali čo najviac rizík vyplývajúcich z vykonávania interrupcie. 

Ženy v tejto položke odpovedali v prevahe deväťdesiat percent, nad mužmi, ktorí uviedli 

vedomosť o rizikách v päťdesiatich šiestich percentách. Rozdiel v pohlaví sa teda v tejto 

otázke prejavil. V nasledujúcej otázke číslo štrnásť sme sa pýtali, aké riziká konkrétne 

respondent pozná. Tieto zistené informácie sú pre nás rovnako dôležité. „Komplikácie môžu 

byť skoré (krvácanie, zápal, poranenie maternice, strata menštruácie) alebo neskoré 

(neplodnosť, sexuálne dysfunkcie, komplikácie v nasledujúcej tehotnosti - nedostatočnosť 

krčka, problémy s placentou)“ (Interrupcia, 2015). Percentá respondentov, ktorí uviedli údaj 

s kódom neplodnosť, udávame v časti Výsledky. Táto odpoveď bola správna. „Neplodnosť 

patrí medzi neskoré komplikácie zákroku. Najčastejšie je spôsobená upchatím vajíčkovodov 

zápalom, zrastami, ktoré sú potom nepriechodné pre spermie a vajíčko“ (Interrupcia, 2016). 

Ďalšie odpovede ako: jazvy na sliznici maternice; poškodenie maternice; psychické problémy; 

depresie; výčitky; sťažený pohlavný styk; mimomaternicové tehotenstvo; sú rovnako všetky 

pravdivé a tvoria štyridsať percent u žien, a tridsaťšesť percent odpovedí u mužov. Krvácanie 

je ďalším skorým následkom, ktoré v odpovediach u žien bolo označené v trinástich 

percentách, a u mužov v štrnástich percentách. „Jednou z najľahších komplikácií je silnejšie 

krvácanie v pooperačnom období. Po niekoľkých dňoch sa môže objaviť krvácanie, neurčité 

bolesti v podbrušku prechádzajúce až do kŕčov s následným vzostupom telesnej teploty. Jedná 

sa o zápal sliznice maternice. Ďalšou komplikáciou, ktorá sa môže prejaviť krvácaním, 

bolesťami alebo aj teplotou, sú reziduá po potrate“ (Interrupcia, 2015).  Otázka číslo pätnásť 

bola vedomostného charakteru, a priniesla pre nás optimálne výsledky. Väčšina mladých ľudí 

odpovedala správne, že interrupciu je možné vykonať do dvanásteho týždňa tehotenstva na 
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základe žiadosti ženy. „Výkon interrupcie sa riadi podľa Zákona číslo 73/1986 Zbierky 

zákonov o umelom prerušení tehotenstva, a príslušnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva. 

Na Slovensku je uzákonená legálna interrupcia do dvanásteho týždňa tehotenstva, ktoré sa 

počíta od prvého dňa poslednej menštruácie“ (Interrupcie, 2016). V tomto prípade sa jedná o 

skoré umelé ukončenie tehotenstva. Zatiaľ čo ženy odpovedali správnou odpoveďou zo 

všetkých ženských odpovedí na túto otázku v deväťdesiatich percentách, muži nezaostali, 

a odpovedali správnou odpoveďou zo všetkých mužských odpovedí v osemdesiatich 

siedmych percentách. Odpovede boli v tvare: dvanásť týždňov, tri mesiace, prvý trimester. 

„Podľa zákona, žena môže požiadať o prerušenie tehotenstva najneskoršie do dvanásť 

týždňov jeho trvania. Pri vážnych  psychiatrických dôvodoch sa môže urobiť výnimka, 

napríklad ak má pacientka samovražedné sklony, alebo je inak ohrozený život jej dieťaťa, 

vtedy je možné zákrok robiť do šestnásteho týždňa gravidity. Z genetických dôvodov možno 

umelo prerušiť tehotenstvo do dvadsaťštyri týždňov jeho trvania“ (Interrupcia, 2015). 

Problematika akceptovateľnosti tohto rozhodnutia ženy, sa riešila v otázke číslo šestnásť. 

Rozdiel medzi pohlaviami je citeľný v odpovediach Neakceptujem. Zatiaľ čo ženy v deviatich 

percentách neakceptujú rozhodnutie ženy podstúpiť interrupciu, muži túto skutočnosť 

neakceptujú len v troch percentách. Nasledujúca otázka číslo sedemnásť prináša zaujímavé 

údaje. Rozdiel v pohlaviach sme sa rozhodli uviesť v tabuľke, pre kvalitnejšie porovnanie 

týchto názorov. Názory sme roztriedili podľa kódov, ktoré boli u respondentov používané. 

V tabuľke písmeno A, znamená názor akceptujúci, písmeno N, neakceptujúci. V každej 

odpovedanej možnosti sú viditeľné rozdiely medzi muži a ženami v počte percent 

zastávajúcich určitý názor. Najväčšia odchýlka v odpovediach sa vyskytla v možnosti Sama 

(žena ostane sama na výchovu), kde ženy označili, že túto možnosť neakceptujú, a to 

v siedmych percentách, ale u mužov je táto možnosť akceptovaná a to v troch percentách. 

Tab. 20 Rozdiel v pohlaví pri vyjadrení názoru akceptácie/ neakceptácie interrupcie. 
Názor  Ženy Muži 

Ohrozenie seba (života matky) A 27%         N 0% A 21%       N 0% 

Nezodpovednosť/nedbanlivosť (nechránenie) A 0%           N 11% A 0%         N 3% 

Postihnutie dieťatka A 33%         N 0% A 21%       N 0% 

Znásilnenie  A 40%         N 0% A 23%       N 0% 

Financie (nepostačujúce) A 33%         N 19% A 23%       N 15% 

Vek (nedostatočný pod 17 rokov) A 31%         N 19% A 36%       N 8% 

Bývanie (vlastné) A 0%           N 1% A 0%         N 0% 

Sama (žena ostane sama na výchovu) A 0%           N 7% A 3%         N 0% 

Škola/ kariéra (uprednostnená) A 0%           N 16% A 0%         N 8% 

Zlé rodinné zázemie, prostredie A 0%           N 6% A 0%         N 8% 

Rozmar, zachovanie postavy A 0%           N 24% A 0%         N 23% 

Prostitúcia A 0%           N 1% A 0%         N 8% 
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Otázka číslo osemnásť nabáda na podporu osvety na predovšetkým stredných, ale aj 

vysokých školách o problematike nechcených tehotenstiev. Takouto osvetou sa nemyslí jedna 

hodina v rámci predmetu biológie s cieľom spoznať ľudské telo, a venovať sa priamo a 

cielene plánovaniu rodičovstva. Na túto otázku nadväzovali výsledky z otázky číslo 

devätnásť, ktorá ukazuje záujem študentov o takúto osvetu. Ukázalo sa, že naši respondenti 

prejavili záujem o realizáciu osvety v oblasti plánovania rodičovstva na školách. Vo 

výsledkoch ženy označili, že by ocenili prednášky/ hodiny Plánovaného rodičovstva 

v sedemdesiatich percentách z celkového počtu žien, kde sa v troch percentách objavila 

odpoveď: Áno, viac. Muži označili, že by ocenili takéto prednášky v päťdesiatich deviatich 

percentách z celkového počtu mužov. 

 

Čiastkový cieľ 2. Rozdiel v názoroch na nechcené tehotenstvá a ich možné riešenia 

vzhľadom na vek študentov. 

Významný rozdiel medzi vekom stredoškolským a vysokoškolským v odpovediach na otázku 

číslo jeden sa neukázal. Existuje ale vzťah, medzi stúpajúcim vekom respondenta a miernym 

stúpaním výberu vhodného veku pre počatie dieťatka. Kým na stredných školách vychádza 

priemer vhodného veku označeného respondentmi v odpovediach na dvadsaťpäť a pol roka, 

na vysokých školách tento vek označili ako dvadsaťšesť rokov. Na rozdiely vo veku 

respondentov sme sa zamerali aj v otázke číslo dva, kde je z výsledkov zrejmý rozdiel. Na 

stredných školách označili za najdôležitejšiu možnosť Financie v šesťdesiatich percentách, 

a za najnepodstatnejšiu možnosť označili možnosť Dosiahnutý určitý vek v siedmych 

percentách. Na vysokých školách označili respondenti za najdôležitejšiu možnosť Stály 

partner, svadba v sedemdesiatich troch percentách, a za najnepodstatnejšiu možnosť určili 

Kariéru s piatimi percentami. V otázke číslo tri sa rozdiel medzi vekom stredoškolským 

a vysokoškolským neukázal, pretože na stredných školách možnosť Áno označilo 

osemdesiatštyri percent respondentov, a na vysokých školách označilo možnosť Áno 

osemdesiatosem percent respondentov, čo je zanedbateľný rozdiel. Otázka číslo štyri 

informuje, o rozdieloch medzi vekom stredoškolským a vysokoškolským vo vedomostiach 

o konkrétnej možnosti riešenia. Tu je rozdiel medzi vekom znova menej výrazný. Skôr sa 

ukazuje, že respondenti celkovo viac poznajú možnosť riešenia nechceného tehotenstva 

alternatívou Hniezd záchrany. Na stredných školách označili respondenti hniezdo záchrany 

v šesťdesiatich troch percentách, a utajený pôrod v päťdesiatich štyroch percentách. Na 

vysokých školách označili možnosť hniezda záchrany v sedemdesiatjeden percentách, 
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a možnosť utajený pôrod v päťdesiatich šiestich percentách. Jav, že sčítanie percent 

nevychádza na sto percent, spôsobuje skutočnosť, že respondenti mali možnosť zakrúžkovať 

obe možnosti, a túto možnosť aj využili. Percentá sú počítané z počtu respondentov, ktorí 

označili, že alternatívnu možnosť poznajú. Ako už je zrejmé z údajov uvádzaných v časti 

Výsledky, a v zisťovaní rozdielov medzi mužmi a ženami, v otázke číslo päť uviedli 

respondenti na stredných aj vysokých školách za alternatívu, ktorú by si vybrali možnosť 

Postaral/a by som sa o dieťatko v najväčšej miere, a to respondenti stredných škôl na 

šesťdesiatosem percent, a respondenti vysokých škôl na osemdesiattri percent. Rozdiel je 

v počte percent viditeľný, čo znamená, že na vysokých školách majú respondenti 

ohraničenejší názor v problematike nechcených tehotenstiev, ako na stredných školách. 

Možnosť, ktorú neoznačil nikto z respondentov ani na strednej, ani na vysokej škole je 

možnosť Hniezdo záchrany, ktorá má nula percent.  Údaje z otázky číslo šesť sú podrobne 

rozpísané v tabuľke v časti Výsledky. Rozdiel vo vekových kategóriách je badateľný 

v rozložení percent medzi odpoveďou Áno a Nie. Zatiaľ čo na stredných školách označili 

odpoveď Áno štyridsať sedem percent respondentov, na vysokých školách bola táto odpoveď 

označená iba v dvadsiatich deviatich percentách. Zvyšné percentá patrili odpovedi Nie, a boli 

teda vo väčšine. Ukazuje tento výsledok, že vysokoškolský študenti už majú pevnejšie 

stanovený svoj názor, a nedajú sa tak ľahko ovplyvniť ako študenti vo veku stredoškolskom? 

Toto je téma pre ďalšie skúmanie. Odpovede z otázky číslo sedem sme sa rozhodli uviesť 

v tabuľke pre jednoduchšie vyjadrenie výsledkov. Respondenti mali možnosť zakrúžkovať 

viac možností, preto súčet percent nie je rovný sto percentám. 

Tab. 21 Rozdiel v odpovediach medzi vekom vysokoškolským a stredoškolským. 
Možnosť  Stredná škola Vysoká škola 

Rodina, rodičia  38% 22% 

Vierovyznanie  3% 2% 

Verejná mienka  3% 0% 

Kamaráti, spolužiaci 1% 2% 

Financie 13% 12% 

Strach z pôrodu/ rodičovstva 13% 5% 

 

V problematike nechceného tehotenstva sa morálka stáva menej výrazným faktorom, ktorý 

ovplyvňuje názory. U našich respondentov, ktorí odpovedali v otázke číslo osem, sa ukázalo, 

že  morálka nie veľmi dôležitá, pretože vo veku stredoškolskom ju označilo za veľmi dôležitú 

iba štyridsaťtri percent, a vo veku vysokoškolskom iba štyridsaťjeden percent. Rozdiel medzi 

vekom a dôležitosti morálky v rozhodovaní, je teda minimálny.  Otázka číslo deväť priniesla 

pre nás subjektívne optimálne výsledky. Aj v kategórii vek respondentov, obsadila odpoveď 
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Áno s veľkou prevahou percent prvé miesto. Respondenti vo veku stredoškolskom ju označili 

v osemdesiat jeden percentách, a respondenti vo veku vysokoškolskom ju označili 

v osemdesiatich ôsmych percentách. Síce percentuálny rozdiel medzi vekovými kategóriami 

nie je veľký, neznižuje to kvalitu zistených informácií. Rozdiel medzi vekom stredoškolským 

a vysokoškolským sa neukázal ani v otázke číslo desať. Tu stredoškoláci odpovedali 

možnosťou Áno v šesťdesiatich percentách, a vysokoškoláci v šesťdesiattri percentách.  

V doplňujúcej otázke číslo jedenásť, sme sa pýtali „Prečo nie“ respondentov, ktorý označili 

možnosť Nie v predchádzajúcej otázke. Respondenti vo veku stredoškolskom označili dôvod 

nedôvery v šesťdesiatich siedmych percentách, a respondenti vo vysokoškolskom veku 

označili tento dôvod v štyridsiatich siedmych percentách. Ukázal sa teda rozdiel vo veku 

respondentov, a ich názorom na odborné poradenstvo sociálneho pracovníka.  Ako pomyselné 

schválenie šírenia osvety medzi ľuďmi o alternatívnych možnostiach riešenia nechceného 

tehotenstva berieme výsledky z otázky číslo dvanásť. Je to síce len náš subjektívny pocit, ale 

vysoké percentá odpovedí kladných v tejto položke, nás podporili v uvažovaní, ako realizovať 

čo najefektívnejšiu osvetu. Rozdiel v odpovediach na túto otázku z hľadiska veku je 

minimálny, pretože respondenti vo veku stredoškolskom odpovedali v osemdesiatsedem 

percentách kladne, a respondenti vo vysokoškolskom veku odpovedali v deväťdesiat tri 

percentách kladne. Jednými z najdôležitejších údajov sú pre nás výsledky z otázky číslo 

trinásť. Rozdiel vo veku respondentov sme identifikovali vo výške percent, kedy vek 

stredoškolský označil v šesťdesiatich ôsmych percentách, že pozná zdravotné riziká 

interrupcie, zatiaľ čo vek vysokoškolský označil, že pozná tieto riziká až v deväťdesiatpäť 

percentách odpovedí. Vek teda v tejto otázke rozhodol o úrovni vedomostí našich 

respondentov. V otázke číslo štrnásť sme sa pýtali na konkretizáciu rizík z predchádzajúcej 

otázky. V odpovediach prevažovala odpoveď s kódom Neplodnosť. Rozdiel medzi vekom 

respondentov sa neukázal, pretože odpovede v stredoškolskom veku pre kód Neplodnosť boli 

osemdesiattri percent, a vo vysokoškolskom veku boli osemdesiatpäť percent, čo je vo 

všeobecnosti rovnaký výsledok o tejto vedomosti. Zvyšok percent sa prerozdelil tiež 

rovnomerne medzi ostatné kódy, nájdené v tejto položke. Dôležitosť ďalšej vedomostnej 

otázky číslo pätnásť v našom prieskume potvrdili odpovede vo výsledkoch. Zo všetkých 

odpovedí v kategórii vek stredoškolský odpovedali títo respondenti správne v štyridsiatich 

deviatich percentách., a v kategórii vek vysokoškolský odpovedali respondenti správne 

v päťdesiatich deviatich percentách. Síce sú odpovede percentuálne blízko seba, rozdiel tu je, 

a to v prospech vyššieho veku, teda vysokoškolského. Ukázala sa však aj druhá skutočnosť, 

že zo sto percent odpovedí je správnych iba približne polovica. Tento poznatok by sme rady 
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v budúcnosti napravili vďaka cielenej osvete. Minimálny rozdiel sa prejavil aj v otázke číslo 

šestnásť, kde za akceptujúci postoj odpovedal vek stredoškolský v tridsiatich dvoch 

percentách, a vek vysokoškolský v tridsiatich štyroch percentách. Rozdiel medzi 

stredoškolským vekom a vysokoškolským vekom sa ukázal v otázke číslo sedemnásť najmä 

v odpovedaných možnostiach s kódom Postihnutie dieťatka a Rozmar/ Postava. Túto 

odpoveď vyjadrilo štyridsaťštyri percent vo veku stredoškolskom, a dvadsaťdeväť percent vo 

veku vysokoškolskom. Otázka číslo osemnásť priniesla výsledky, ktoré síce ukázali, že na 

stredných školách sa prednášky/ hodiny plánovaného rodičovstva realizujú v štyridsiatich 

percentách, je to však podstatne viac ako ukázali výsledky z vysokých škôl, kde sa realizujú 

takéto prednášky v siedmych percentách. Otázka znie, je potrebné aby sa na vysokých školách 

takéto prednášky ešte realizovali? V otázke číslo devätnásť dostávame čiastočnú odpoveď, 

na našu položenú otázku vyššie. Respondenti na strednej škole vyjadrili názor, že by ocenili 

prednášky o plánovaní rodičovstva v šesťdesiatich percentách, zatiaľ čo respondenti na 

vysokej škole vyjadrili svoj názor za takéto prednášky až v sedemdesiatich šiestich 

percentách. 

 

Čiastkový cieľ 3. Rozdiel v názoroch na nechcené tehotenstvá a ich možné riešenia 

vzhľadom na vierovyznanie študentov. 

 

V otázke číslo jeden sme zisťovali rozdiel medzi označením vhodného veku na počatie 

medzi respondentom veriacim, a respondentom neveriacim. Podrobne rozpísaný vhodný vek 

a jeho rozdiely z hľadiska vierovyznania sú podrobne rozpísané v tabuľke číslo jeden v časti 

Výsledky. Môžeme povedať, že z toho hľadiska sme výrazný rozdiel nezistili. Otázka číslo 

dva rovnako nepriniesla výrazný rozdiel v odpovediach respondentov a následného 

porovnania z hľadiska vierovyznania. Veriaci s minimálnymi odchýlkami označovali 

odpovede rovnako, ako respondenti neveriaci. V možnosti odpovede Stály partner, svadba 

sme práve u veriacich respondentov očakávali väčšie percento odpovedí než u neveriacich, no 

výsledky ukázali, že veriaci túto možnosť označili v štyridsiatich štyroch percentách, 

a neveriaci v päťdesiatich percentách, čo je zanedbateľný rozdiel. Otázka číslo tri nás 

presvedčila, že rovnako veriaci, ako aj neveriaci majú poznatky o alternatívach interrupcie. 

Rozdiel v oboch kategóriách je z nášho pohľadu žiadny, a percentuálne vyjadrenie tomu 

nasvedčuje. Zatiaľ čo u veriacich je odpoveď áno poznám zastúpená v osemdesiatich piatich 

percentách, u neveriacich je to o percento viac, teda osemdesiat šesť percent. Otázka číslo 

štyri prináša vyjasnenie vo výsledkoch z otázky číslo tri. Respondenti veriaci označili, že 
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poznajú vo väčšej miere Hniezdo záchrany ako alternatívnu možnosť interrupcie, a to 

v šesťdesiatich piatich percentách. Respondenti neveriaci rovnako označili možnosť Hniezda 

záchrany vo väčšine, a to v šesťdesiatich ôsmych percentách. Rozdiel medzi respondentmi vo 

vierovyznaní sme žiaľ nezistili. Väčší rozdiel vo vyjadreniach respondentov sme zistili 

v otázke číslo päť, kde sa mal respondent vyjadriť, ktorú možnosť by si vybral on, ak by sa 

ocitol v problematickej situácii s nechceným tehotenstvom. Naše skromné a subjektívne 

odhady, sa vo výsledkoch v malom náznaku potvrdili. Veriaci označili že by si vybrali 

možnosť interrupcie iba v štrnástich percentách, zatiaľ čo neveriaci by túto možnosť využili 

v tridsiatich šiestich percentách. Otázka číslo šesť potvrdila rozdiel v názoroch na nechcené 

tehotenstvá medzi veriacimi a neveriacimi iba v malých percentuálnych rozdieloch. Názor 

respondenta by u veriacich ovplyvnil niekto/ niečo iba v štyridsiatich štyroch percentách, 

a u neveriacich v tridsiatich šiestich percentách. Veľkou zaujímavosťou sú výsledky z otázky 

číslo sedem. Už vieme v akom počte percent by respondenti veriaci aj neveriaci zmenili svoj 

názor, z predchádzajúcej otázky. Teraz sme však dospeli k poznaniu, že veriaci respondenti 

by sa vierou nechali ovplyvniť iba v štyroch percentách, čo je zaujímavý poznatok. Viac by sa 

nechali ovplyvniť rodinou a rodičmi, ktorá v ich odpovediach získala sedemdesiatosem 

percent. U neveriacich sa možnosť Vierovyznanie neobjavila ani raz, z pochopiteľných 

dôvodov. Za to rodinou by sa neveriaci nechali ovplyvniť v sedemdesiatich percentách. Akú 

rolu v rozhodnutí ponechať si dieťatko, zohráva u respondentov morálka sme zisťovali 

v otázke číslo osem. Rozdiel medzi vierovyznaním sme nezistili, pretože nie je. Veriaci 

respondenti označili možnosť Žiadnu v devätnástich percentách, a respondenti neveriaci 

v osemnástich percentách. Rozdiel sa ukázal v otázke číslo deväť. Zatiaľ čo veriaci 

respondenti by si ponechali dieťatko s podporou jediného človeka v deväťdesiatich 

percentách, neveriaci respondenti označili možnosť Áno iba v šesťdesiatich štyroch 

percentách. Výsledky z tejto otázky sú zaujímavé hlavne u veriacich respondentov. Je ale 

tento názor spôsobený vierovyznaním, alebo niečím iným? Táto otázka je vhodná pre ďalšie 

skúmanie. Rozdiel väčšieho množstva percent sme zistili v otázke číslo desať. Veriaci v nej 

odpovedali, že služby sociálneho pracovníka by využili v šesťdesiatich deviatich percentách, 

zatiaľ čo neveriaci len v tridsiatich deviatich percentách. Vysvetlenie tohto javu sme zisťovali 

v otázke číslo jedenásť. Veriaci označili odpoveď s kódom Nedôvera iba v trinástich 

percentách, zatiaľ čo neveriaci túto možnosť uviedli až v štyridsiatich piatich percentách. 

Výsledky z tejto otázky, by mali byť rozhodne predmetom ďalšieho skúmania. Otázka číslo 

dvanásť prináša v zistených výsledkoch zhodu percent. Veriaci respondenti označili 

v osemdesiatich deviatich percentách možnosť áno rovnako, ako neveriaci respondenti. Toto 

361



 

percentuálne vyjadrenie je dosť vysoké, a my spolu s respondentmi tento názor zastávame. 

Zdravotné riziká boli predmetom otázky číslo trinásť. O necelých desať percent viac 

respondentov veriacich označilo, že pozná zdravotné riziká spôsobené interrupciou, než 

respondenti neveriaci. Konkrétne percentuálne vyjadrenie je sedemdesiatdeväť percent pre 

veriacich respondentov, a šesťdesiatosem percent pre neveriacich respondentov. V otázke 

číslo štrnásť sme sa pýtali respondentov na konkrétne riziká, o ktorých majú vedomosť. 

Najfrekventovanejší kód Neplodnosť sa u veriacich respondentov objavil v šesťdesiatich 

piatich percentách,  veľmi podobne ako u neveriacich respondentov, kde sa objavil 

v šesťdesiat jeden percentách.  Otázka číslo pätnásť je vedomostného charakteru a prináša 

nám zistenia, či respondenti vedia do akého termínu je možné vykonať interrupciu, a či tento 

termín vedia správne. Z počtu respondentov, ktorí odpovedali, že termín poznajú boli 

u veriacich respondentov správnych  osemdesiat päť percent odpovedí, a u neveriacich 

respondentov osemdesiat tri percent správnych odpovedí. Rozdiel sa v tejto položke medzi 

veriacimi a neveriacimi nepotvrdil. Postoj k ženám, ktoré podstúpili interrupciu sme zisťovali 

v otázke číslo šestnásť. Veriaci v tejto položke označili, že iba v šiestich percentách 

vyjadrujú k takejto žene neakceptujúci postoj, rovnako ako neveriaci, ktorí túto možnosť 

označili iba o jedno percento viackrát, teda neakceptujúci postoj zastávajú v siedmych 

percentách. Zvyšné percentá sú rovnomerne rozdelené medzi pozitívny a neutrálny vzťah ku 

žene, ktorá podstúpila interrupciu. Otázka číslo sedemnásť, bola z hľadiska vyhodnocovania 

zistených výsledkov najťažšia. V tejto položke sme si stanovili kódy pre odpovede 

respondentov. Veriaci respondenti udali v neakceptujúcom postoji kód Verejnej mienky 

v dvoch percentách, rovnako ako kód Prostitúcie. Teda, že interrupciu neakceptujú z dôvodu, 

ak ju žena podstúpi na základe tehotenstva počatého pri prostitúcii, alebo ak interrupciu chce 

podstúpiť kvôli názoru verejnosti na jej tehotenstvo. Tieto dva kódy sme v neakceptujúcom 

postoji neveriacich respondentov nenašli. Naopak neveriaci respondenti v akceptujúcom 

postoji uviedli v siedmych percentách kód Bývanie, ktoré veriaci neuviedli ani raz. Kódom 

bývanie sa myslí, ak žena podstúpi interrupciu z dôvodu absencie strechy nad hlavou. 

Výsledky z otázok číslo osemnásť a devätnásť sme podrobne rozpísali v časti Výsledky. 

Keďže v tejto problematike žiaľ neboli vykonané prieskumy, výskumy, ani vyjadrenia, ktoré 

by nám pomohli s porovnávaním zistených výsledkov, naše zistenia sme preto v tejto časti 

podrobne rozpracovali. Máme za to, že nami zistené informácie sú prospešné pre ďalšie 

pracovanie s touto problematikou. 
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6.1 Limity prieskumu 

Považujeme za dôležité popísať v našej práci limity, s ktorými sme sa počas tvorby prieskumu 

stretli. Jedným z limitov, ktorý nás obmedzil v tvorbe prieskumu, je skutočnosť, že 

problematika interrupcií na Slovensku je veľmi chúlostivou témou. Respondenti, ktorí nám na 

naše otázky v dotazníku odpovedali, boli z nášho pohľadu nesmierne ochotní, pretože sme sa  

počas realizácie prieskumu na školách stretli aj s odmietavým postojom k tejto tematike. Či už 

zo strany vedenia školy, alebo práve študentov. A to aj napriek tomu, že náš dotazník bol 

dômyselne prepracovaný, aby na respondenta nepôsobil nepríjemne, aby mu nezasahoval do 

jeho osobného súkromia. Vedenie nemenovaných škôl nám na naše žiadosti o realizáciu 

prieskumu neodpovedalo. Práve tento jav je naším druhým limitom v tvorbe prieskumu, 

a síce, že prieskum v tejto problematike rôzne školy nepovoľujú. Výber škôl, na ktorých sme 

mali možnosť vykonať prieskum sa následne značne obmedzil. Obmedzením sme tiež chápali 

rozsah práce, ktorý bol stanovený. Kvôli dodržaniu rozsahu, sme v našej práci mohli popísať 

iba tie najzaujímavejšie výsledky z prieskumu, rovnako ako obsah teórie, ktorý sme museli 

značne zredukovať. Výsledky priniesli veľké množstvo zaujímavých informácií z každej 

položky, v každej kategórii. Tieto zistené údaje by sme radi spracovali pre potreby budúceho 

štúdia. Ako posledný z limitov pre náš prieskum, bola absencia zrealizovaných prieskumov 

a štatistík v danej problematike. Táto nám nedovolila porovnať situáciu v súčasnom období, 

a venovať pozornosť rozdielom, ktoré by z porovnania prieskumov vyšli. Aj napriek 

uvedeným limitom, s ktorými sme sa stretli počas realizovania nášho prieskumu, sme sa 

úspešne dopracovali k informáciám, potrebným pre našu prácu. Vďaka získaným 

informáciám sme sa prepracovali k uvedeným výsledkom nášho prieskumu, a tým sme 

dokázali lepšie porozumieť širokej problematike nechcených tehotenstiev. Myslíme si, že 

ďalšie prieskumy, prípadne štatistiky v tejto oblasti sú veľmi potrebné, z hľadiska 

zodpovedania otázok, dôvodov a príčin rôznych zistených javov v našej práci. 

 

6.2 Odporúčania pre prax 

V našom prieskume sme sa dopracovali k odporúčaniam, ktoré by sme radi uviedli. 

 Odporúčame zvýšiť realizáciu osvety v problematike nechcených tehotenstiev. Osveta 

by mala byť zameraná celoplošne prvotne na stredných školách. Mala by sa venovať 

pojmom plánované rodičovstvo, utajený pôrod, hniezdo záchrany, interrupcia, riziká 

s ňou spojené, prečo si vybrať alternatívnu možnosť interrupcie skôr, ako potrat 
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samotný. Osveta by sa mala vykonávať dvakrát ročne na stredných školách 

v Slovenskej republike. Zabezpečovaná by mala byť organizáciami, ktoré sa aktívne 

venujú nechceným tehotenstvám, ktoré na Slovensku existujú. Príkladom je občianske 

združenie Šanca pre nechcených. Financovanie takejto osvety by malo byť 

zabezpečené vďaka sponzorským darom, ktorých v dnešnej dobe pribúda. Ďalšie 

prostriedky by mali byť poskytnuté Ministerstvom školstva, pre podporu zvyšovania 

vedomostí mladých ľudí, v tejto mimoriadne dôležitej otázke. 

 Vďaka vyššie spomenutej osvete, by sa mal tiež dostať do povedomia práve sociálny 

pracovník, ktorý zastáva nezastupiteľnú úlohu v celom procese riešenia problematiky 

nechcených tehotenstiev a plánovaného rodičovstva. Odporúčame vďaka takejto 

osvete ozrejmiť funkcie a právomoci sociálneho pracovníka v danej téme, pretože ako 

je z prieskumu vidieť, mladí ľudia nemajú vedomosti o možnostiach pomoci 

sociálneho pracovníka. 

 Odporúčame tiež zriadiť miesto pre sociálneho pracovníka v inštitúciách kde je to 

nutné, ako vyšlo z prieskumu. Takouto inštitúciou myslíme základné, stredné, 

a vysoké školy, kde sociálny pracovník v súčasnosti absentuje. O zriadenie tohto 

miesta by sa malo postarať Ministerstvo školstva.  

 Mikloško (2004) tvrdí, že činnosť svojpomocných skupín je na Slovensku málo 

rozvinutá, pre vytváranie takýchto skupín absentuje správny systém podpory na 

regionálnom princípe. My s jeho tvrdením súhlasíme. A preto navrhujeme vytvorenie 

svojpomocných skupín pomocou neziskových organizácií, napríklad občianske 

združenie Šanca pre nechcených.  

 Navrhujeme realizáciu nových prieskumov zameraných na nezodpovedané otázky 

v našom prieskume. Tieto informácie budú prospešné pre vyššie uvedené odporúčania, 

ako napríklad pre potreby sociálneho pracovníka, ktorý získa odpovede na často 

kladené otázky v tejto oblasti. Príkladom môže byť odpoveď na otázku „prečo si 

človek, nachádzajúci sa pre neho v neriešiteľnej situácii, vyberá možnosť interrupcie, 

a nie alternatívnu možnosť?“ 
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ZÁVER 

 

V závere našej práce by sme rady skonštatovali, že nami stanovené ciele práce sa nám 

podarilo splniť. Zistili sme rozdiely medzi všetkými troma porovnávanými kategóriami, 

ktorými boli vek respondentov, pohlavie respondentov, a vierovyznanie respondentov. Všetky 

zistené údaje sme poctivo spracovali, prehodnotili do tvaru percent, a zodpovedne prepísali do 

časti Výsledky našej práce. V teoretickej časti sme sa plne venovali celej problematike 

nechcených tehotenstiev, ktorá obsahuje široké spektrum pojmov, ktoré sme v práci rozobrali 

a vysvetlili. Najdôležitejšími termínmi našej práce boli bezpochyby pojmy plánované 

rodičovstvo, nechcené tehotenstvo, antikoncepcia, hniezdo záchrany, utajený pôrod, ale aj 

sociálny pracovník a jeho uplatnenie v tejto problematike. Sociálny pracovník je podľa 

Strieženca (2001) profesionál, ktorý má osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti pre 

sociálnu prácu. Prispieva k zlepšeniu situácie, a pomáha jednotlivcovi, skupine, komunite, či 

spoločnosti k získaniu správnych postojov. Snaží sa eliminovať poruchy, a rôzne demotivačné 

faktory v interakcii s celým sociálnym prostredím, ďalej vedie klienta k zodpovednosti, 

k rozvoju jeho kritického myslenia z hľadiska jeho potrieb, a tiež k účelnému využitiu jeho 

vlastných zdrojov. 

Sme rady, že za metódu zberu dát v nami realizovanom prieskume, sme si zvolili práve 

dotazník. Táto metóda nám pomohla obsiahnuť širokú skupinu mladých ľudí, našich 

respondentov, ktorí sa podieľali na tvorbe prieskumu. Ich odpovede nám pomohli zistiť 

všetky stanovené ciele práce. Sme toho názoru, že náš prieskum je prínosom v tejto 

chúlostivej problematike, ktorá sa v súčasnosti dostáva viac do popredia. Dôležitosť vidíme 

hlavne v zistených vedomostiach respondentov o problematike interrupcií a jej alternatívnych 

možnostiach. Práve naši respondenti sú tí, ktorí  bezprostredne s touto témou prichádzajú do 

kontaktu.  

Jediným nedostatkom pri tvorbe prieskumu, a tým pádom celej našej práce, boli limity, ktoré 

nás v tvorbe obmedzili. Jedným z nich bola práve chúlostivosť našej témy. Nie každý človek 

vie o tejto problematike hovoriť priamo. Niektorých ľudí sa téma interrupcií osobne dotýka, 

a nechcú preto vyjadrovať svoj názor, či už anonymne v tvare dotazníku, alebo verejne. 

Veríme však, že naša práca je prospešná pre celú problematiku nechcených tehotenstiev. 

V časti Diskusia sme preto popísali naše odporúčania pre prax.  
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ABSTRAKT 

BREZINOVÁ, Dominika: Uplatnenie rodinnej terapie Virginie Satirovej v sociálnej 

práci – konflikty v manželstve a partnerstve. [práca ŠVOČ]. Dominika Brezinová. - 

Prešovská univerzita v Prešove. Filozofická fakulta. Inštitút edukológie a sociálnej 

práce. – Školiteľka práce ŠVOČ: prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Prešov: FF PU, 

2016. 80 s.  

 

Tému Uplatnenie rodinnej terapie Virginie Satirovej v sociálnej práci – konflikty 

v manželstve a partnerstve skúmame v teoretickej aj v empirickej rovine. Hlavným 

cieľom práce je teoretická analýza významu rodinnej terapie Virginie Satirovej 

v determinácií na správanie sa partnerov a manželov v kontexte sociálnej práce. 

Teoretický rámec práce pozostáva z troch kapitol, ktoré sú rozdelené na jednotlivé 

podkapitoly. Teoretickú časť práce sme spracovali na základe dostupnej domácej 

a zahraničnej literatúry. V štvrtej kapitole sa venujeme výskumnej časti. Cieľom 

empirickej časti práce bola identifikácia a analýza porúch komunikácie, vzniku 

konfliktov prostredníctvom konštruktov rodinnej terapie Virginie Satirovej, konkrétne 

duplikačného výberu partnera, rodinnej mapy, rodinnej chronológie, a komunikačných 

pozícií v strese s následným návrhom intervencií prostredníctvom meditácie, 

kongruencie, teplomera a modelu rastu. Výskum realizujeme prostredníctvom metódy 

pološtruktúrovaného rozhovoru, zúčastneného pozorovania, metódy audiozáznamu 

a komentovanej transkripcie. Uplatnenie rodinnej terapie Virginie Satirovej v 

kontexte sociálnej práce považujeme za vhodnú metódu pri práci s manželmi, partnermi 

a rodinami. Na základe toho empirickú časť práce zameriavame na aplikovanie 

vybraných konštruktov rodinnej terapie Virginie Satirovej na manželský a partnerský 

pár v ich prirodzenom prostredí.  

 

Kľúčové slová: 

Sociálna práca. Rodinná terapia Virginie Satirovej. Model rastu. Rodinné vzťahy. 

Konflikty v manželstve a partnerstve. Špecializované rodinné poradenstvo. 
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ABSTRACT 

BREZINOVÁ, Dominika: Applying of Family Therapy of Virginia Satir in Social 

Work - Conflicts in Marriage and Partnership. [paper for student scientific conference]. 

Dominika Brezinová. - Prešov University in Prešov. Faculty of Philosophy. Institute of 

Educology and Social Work. - Supervisor: prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. - Prešov: 

FP PU, 2016. 80 p.  

 

We examine the theme of Applying family therapy of Virginia Satir in social work – 

conflicts in marriage and partnership on the theoretical and the empirical level. The 

main objective of this work is to analyze theoretically the importance of family therapy 

of Virginia Satir in determination on the behaviour of partners and spouses in the 

context of social work. The theoretical frame work consists of three chapters, which are 

divided into subchapters. The theoretical part is elaborated on the basis of available 

domestic and foreign literature. In the fourth chapter, we deal with research. The aim of 

the empirical part is the identification and analysis of failures of communication, origin 

of conflicts through the constructs of family therapy of Virginia Satir, namely 

reproducing choice of a spouse, family maps, family chronology, and communicational 

positions in stress with a subsequent proposal of interventions through meditation, 

congruence, thermometer and growth model. Study was conducted by using the method 

of semi-structured interviews, participative observation, audio recording techniques and 

narrative transcription. Applying of family therapy of Virginia Satir in the context of 

social work is considered to be the appropriate method to work with spouses, partners 

and families. Based on this fact, the empirical part is focused on the application of 

selected constructs of Virginia Satir family therapy for married and partner couples in 

their natural habitat. 

 

Key words: 

Social work. Family therapy of Virginia Satir. Growth model. Family relationships. 

Conflicts in marriage and partnership. Specialized family consuelling.  
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ÚVOD 

 

Dôvodom na výber témy Uplatnenie rodinnej terapie Virginie Satirovej 

v sociálnej práci – konflikty v manželstve a partnerstve bolo, že oblasť rodinnej terapie 

považujeme za problematiku, ktorá si vyžaduje pozornosť a to najmä z dôvodu, že ide o 

intervenciu, ktorá sa zameriava na problémy rodín, ale aj manželských alebo 

partnerských dvojíc, ktoré častokrát nevedia svoju situáciu riešiť vlastnými silami 

a potrebujú pomoc od rodinného terapeuta
1
. Na uvedenú problematiku v práci nazeráme 

v teoretickej aj v empirickej rovine. Hlavným cieľom práce je zanalyzovať význam 

rodinnej terapie Virginie Satirovej v determinácií na správanie sa partnerov alebo 

manželov v kontexte sociálnej práce.  

Práca je zložená zo štyroch hlavných kapitol. Predmetom prvej kapitoly je 

identifikovať rodinnú terapiu Virginie Satirovej. V súvislosti s týmto cieľom sa 

zameriavame predovšetkým na metódy terapie a model rastu s jeho benefitmi. Zámerom 

druhej kapitoly je analýza partnerstva a manželstva v aplikácií na terapiu Virginie 

Satirovej. Primárne sa v tejto kapitole sústreďujeme na voľbu partnera a na 

komunikáciu v strese. V tejto kapitole je našim zámerom upriamiť pozornosť na 

objasnenie rodinnej mapy. Tretia kapitola s názvom Konflikty v manželstve  

a partnerstve v aplikácií na terapiu Virginie Satirovej sa zameriava na oblasť vzniku a 

príčin konfliktov v manželstve a partnerstve. Štvrtá kapitola práce je zameraná na 

empirický výskum. Cieľom výskumu je identifikácia a analýza porúch komunikácie, 

vzniku konfliktov prostredníctvom konštruktov rodinnej terapie Virginie Satirovej, 

konkrétne duplikačného výberu partnera, rodinnej mapy, rodinnej chronológie, 

a komunikačných pozícií v strese s následným návrhom intervencií prostredníctvom 

meditácie, kongruencie, teplomera a modelu rastu. Empirická časť práce pozostáva zo 

šiestich podkapitol. Prvá podkapitola sa venuje identifikovaniu výskumného problému, 

druhá cieľu výskumu spolu s čiastkovými cieľmi a operacionalizáciou pojmov. V tretej 

podkapitole popisujeme metodológiu výskumu. Štvrtá podkapitola sa venuje stanoveniu 

výskumnej otázky. V piatej podkapitole rozoberáme analýzu a interpretáciu 

výskumných zistení a posledná šiesta podkapitola zahŕňa závery a odporúčania pre prax. 

                                                           
1
 Pod pojmom klient zároveň chápeme aj klientku, pod výrazom sociálny pracovník rozumieme aj 

sociálnu pracovníčku a pod termínom terapeut ponímame aj terapeutku. 
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1 RODINNÁ TERAPIE VIRGINIE SATIROVEJ 

 

Základná problematika kapitoly sa viaže na rodinnú terapiu Virginie Satirovej, 

ktorá ako prvá založila výcvikový program rodinnej terapie v USA. Rodinná terapia 

Satirovej sa zaraďuje medzi humanistické, systemické a rodinno-terapeutické prístupy 

a obsahuje časť sociálneho konštruktivizmu, fenomenológie, časť determinizmu a 

existencionalizmus (Satirová, Baldwin, 2012).  

Rodinná terapia Virginie Satirovej a jej terapeutická škola, ktorá sa nazýva Model 

rastu sa „zakladá na presvedčení, že ak ľudia úplne využívajú svoj ľudský potenciál a sú 

dobre spojení so svojim Ja, môžu sa ich životy a vzťahy zmeniť a stať sa zdravšími 

a radostnejšími“ (Drgoňová, 2006, s. 13). Satirová svoju terapiu zakladala na narušenej 

komunikácií a interakcií jednotlivých členov rodiny, pričom za hlavné dôvody narušenej 

komunikácie považuje nedostatočný kontakt jednotlivých členov rodiny, zmeny 

v rodinnom systéme, nízke sebahodnotenie a hodnotenie druhých a kladie dôraz na 

rešpektovanie individuality seba a druhých a na toleranciu. Kľúčovým aspektom 

transformačného procesu Modelu rastu je zážitok, kedy klient nielenže o svojej minulosti 

a o sebe v terapii hovorí, ale on dopad minulosti opäť prežíva, čo vedie k pozitívnemu 

ukotveniu dosiahnutých zmien (Banman, In: Satirová, Banmen, Greberová, Gomoriová, 

2005).  

Rodinná terapia Virginie Satirovej je založená na systemickom prístupe. Podľa 

autora Zatloukala (2006) systemický prístup zasadil jednotlivca do jeho interpersonálneho 

kontextu, pričom tvrdil, že zmena sa dotýka všetkých účastníkov. To znamená, že ak sa 

udeje zmena u klienta, má to vplyv na celý rodinný systém.  

Ak uvažujeme o rodinnej terapii v kontexte sociálnej práce
2
, považujeme za 

nevyhnutné poukázať aj na teórie sociálnej práce, kde rodinnú terapiu zaraďujeme do 

humanisticky orientovanej terapie, konkrétne do transakčnej analýzy, ktorú formuloval 

Erik Berne na základe toho, že ako teoretický systém pozostáva zo štyroch častí a to 

štrukturálna analýza, transakčná analýza v užšom slova zmysle, analýza hier a analýza 

scenárov. Na základe tohto rozdelenia považujeme za dôležité poukázať na druhú časť, 

transakčnú analýzu v užšom slova zmysle, ktorá sa zaoberá z pohľadu rodinnej terapie 

                                                           
2
 Sociálna práca podľa Zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých 

odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny je v §2 definovaná ako „odborná činnosť vykonávaná 

sociálnym pracovníkom alebo asistentom sociálnej práce na účel ustanovený osobitným predpisom“. 
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interakciami, ktoré majú členovia rodiny voči ostatným ľuďom. Tieto interakcie môžu byť 

skryté a neuvedomované a práve rodinná terapia môže byť prístup, ktorý pomôže členom 

rodiny začať si uvedomovať tieto skryté významy (Navrátil, 2001).  

Z ohľadom na teórie sociálnej práce považujeme za relevantné poukázať na malé 

paradigmy, ktoré vymedzil Payne (1997), pričom rodinnú terapiu zaraďujeme do 

reflexívne-terapeutického prístupu, reflexívne-terapeutickej paradigmy, ktorá kladie dôraz 

na komunikáciu a vzťahovú väzbu (Navrátil, Matoušek, 2013).  

Zhrňujúc možno konštatovať, že terapia Virginie Satirovej je založená na 

socioterapeutickom prístupe - systémovom prístupe, ktorý zdôrazňuje, že ak má problém 

jeden člen rodiny, odráža sa to v celom rodinnom systéme. Za významný aspekt jej práce 

považujeme Model rastu, ktorý vznikol z praktických skúseností práce s klientom, pretože 

zohľadňuje pozitívne stránky človeka, na ktorých stavia. Satirová kládla dôraz na vzťah 

medzi terapeutom a klientom, pretože práve terapeut je dôležitým prvkom riešenia 

klientových problémov.  

 

 

 1.1 METÓDY RODINNEJ TERAPIE 

 

Metódy a techniky terapie tvoria nevyhnutnú súčasť práce s klientom, ktoré 

využívajú sociálni pracovníci, pričom pri práci s rodinou ide o veľmi širokú paletu rôznych 

metód, prístupov a techník a je na samotnom pracovníkovi, pre ktorý druh intervencie sa 

rozhodne, a ktorý bude najlepšie zodpovedať problémovej situácií klienta. Na základe 

toho, že sa zameriavame na rodinnú terapiu podľa Satirovej, aj väčšina zdrojov, ktoré 

využívame v nasledujúcich podkapitolách budú jej primárne zdroje. 

Satirová využívala nespočetné množstvo metód, ktoré pomáhajú ľuďom pri riešení 

ich problémov. Medzi metódy, ktoré sa využívajú v rodinnej terapii, a ktoré sú relevantné 

pre prácu zaraďujeme: rodinné rekonštrukcie, meditáciu a teplomer (Satirová, Banmen, 

Greberová, Gomoriová, 2005).  

Rodinnými rekonštrukciami označila autorka Satirová „proces, ktorým sa snažila 

vystihnúť podstatu psychologickej intervencie, ktorou by sa človek mohol vrátiť do 

historického a psychologického prostredia svojej pôvodnej rodiny“ (Ščibranyová, 2010). 

Rodinné rekonštrukcie umožňujú Hviezde, klientovi zažiť dôležité rodinné udalosti, ku 

ktorým došlo v živote rodiny počas posledných troch generácií, pričom důležité je stanoviť 
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si ciele. Konečným cieľom rodinných rekonštrukcií je osobná sloboda jednotlivca, stav 

vnútornej integrácie a kongruencie, vnímanie svojho miesta v historicko-psychologickom 

systéme primárnej rodiny a nový vzťah ku členom rodiny (Rainerová, 2012). Domnievame 

sa, že táto metóda je prospešná najmä v rodine, kde dochádza k napätiu medzi dieťaťom 

a rodičmi, pretože pomáha klientovi pozrieť sa iným spôsobom na rodičov a pomáha mu to 

uvedomovať si, že niektoré pocity a správanie sa, si preberá z detstva. 

Meditácia je podľa autorov Satirová, Banmen, Greberová a Gomoriová (2005, s. 

227) metóda, ktorou by sociálni pracovníci mali začínať a končiť semináre aby pomohli 

účastníkom „sústrediť energiu, nahliadnuť do témy nasledujúcej práce, otvoriť afektívne, 

intuitívne zložky osobnosti, utíšiť vnútorný dialóg, byť viac prítomný v prítomnosti, 

otvoriť nové možnosti a voľby, integrovať vnútorné časti a zdroje“. Meditáciu používajú 

sociálni pracovníci ako metódu na pozitívne zmýšľanie o sebe, posilnenie šance uvedomiť 

si lásku k sebe, k stlmeniu toho, čo sa rozpadá, k posilneniu klientovej moci, či spôsob 

spojenia sa s ostatnými ľuďmi s vedomím, že nikto z klientov nie je sám (Satirová, 

Banmen, Greberová, Gomoriová, 2005). Domnievame sa, že túto metódu by sociálni 

pracovníci mali využívať ako podporný mechanizmus, kde si klient môže uvedomiť svoje 

vnútorné zdroje energie a pri terapii ich efektívne využiť. 

Ďalšou metódou je teplomer, ktorý sa podľa autorky Satirovej (1994) využíva na 

objasnenie rodinného citového prostredia a zabezpečuje tak, že komunikačné linky medzi 

členmi rodiny sú otvorené a jasné. Cieľom tejto metódy je, aby sa rodinní členovia naučili 

slovami vyjadriť tie oblasti života, ktoré slovami málokedy vyjadrujú. Je priamo zamerané 

na proces, má päť kategórií a to: 

 ocenenie,  

 starosti, obavy, záhady, 

 sťažnosti s odporúčaním, 

 nové informácie, 

 nádeje a priania
3
. 

                                                           
3
 Prvou kategóriou je ocenenie, ktoré pomáha klientom v tom, že sa cítia dobre, keď môžu svoje ocenenie 

alebo ocenenie druhých zdieľať s ostatnými ľuďmi, keď im vyjadrujú uznanie. Druhá kategória hovorí 

o negatívnych stránkach života, keď klient hovorí o svojich problémoch a mal by navrhnúť spôsoby riešenia. 

Tretia kategória sa týka nejasností, ktoré vznikajú keď je viac ľudí pohromade. Štvrtá kategória sa nazýva 

nové informácie, ktoré vznikajú medzi členmi rodiny a vonkajším svetom, alebo medzi členmi rodiny 

navzájom. Poslednou kategóriou sú nádeje a priania, ktoré majú všetci členovia rodiny, ale mnohokrát o tom 

nechcú hovoriť, pretože sa boja, že by sa nesplnili. Preto je dôležité, aby členovia rodiny hovorili o svojich 

prianiach, pretože si ich navzájom môžu plniť (Satirová, 1994).  
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Teplomer pozdvihuje dôveru a sebaúctu všetkých členov rodiny, pretože sa stále 

o sebe niečo nové dozvedia a tým si môžu byť bližší a cítiť sa slobodnejší (Satirová, 1994). 

Túto metódu vnímam ako najefektívnejšiu, pretože sa môže vykonávať v domácom 

prostredí rodiny a odporúčali by sme ju vykonávať každej rodine, pretože sa domnievame, 

že každý člen rodiny si zaslúži ocenenie a zdôverenie sa so svojimi starosťami, obavami 

a taktiež aj prijímanie nových informácií, ktoré sa v rodine udejú. Taktiež pozitívum 

vnímame v tom, že táto metóda nemá dlhé časové rozpätie, teda môže sa vykonávať 

pravidelne, čo môže rodinu posilňovať.  

Vychádzajúc z doterajších poznatkov sme dospeli k záveru, že je existuje veľké 

množstvo metód, ktoré môžu sociálni pracovníci pri práci s rodinou využiť, či už vo forme 

individuálnej alebo skupinovej práce. Domnievame sa, že to, akú metódu sociálni 

pracovníci pri práci s klientom použijú záleží od problému, s ktorým rodina prichádza, od 

teoretických poznatkov a praktických skúseností pracovať s vybranou metódou a od 

preferovaného spôsobu práce s klientom.  

 

 

1.2 MODEL RASTU A JEHO BENEFITY 

 

V úvode podkapitoly považujeme za dôležité vymedziť Model rastu podľa autorky 

Satirovej, ktorá „...svoj prístup označovala ako validizačný procesový model“ (Satirová, 

Baldwin, 2012, s. 111), ktorý sa častejšie používa pod názvom Model rastu, ktorý 

vychádza z predpokladu, že ľudia majú potenciál k osobnému rastu a k pozitívnej zmene. 

Kladie dôraz na pozitívnu hodnotu človeka, jeho rastové možnosti a zameriava sa na 

procesy ľudského poznania, uvedomenia, prijatia a konania, pričom si vytyčuje tieto 

základné ciele a to: „zvýšiť sebaúctu klienta (jeho presvedčenie o sebe a o vlastnej 

hodnote), umožniť klientovi stať sa tým, kto si volí, kto sa rozhoduje sám za seba, viesť 

klienta k zodpovednosti za svoje rozhodnutia a doviesť klienta ku kongruencii“ (Inštitút 

Virginie Satirovej, 2010).  

Model rastu podľa Satirovej stojí na osobnosti terapeuta a na štyroch 

predpokladoch a to: „spôsob pohybu, tón hlasu, telesný kontakt s klientmi, spôsob kladenia 

otázok“ (Satirová, Baldwin, 2012, s. 112). Ide teda o systematickú prácu, ktorú môžeme 

rozdeliť do troch fáz, ktoré si predstavíme.   
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Prvá fáza je kontakt, ktorý začína momentom stretnutia s rodinou a končí 

v okamihu, keď má sociálny pracovník dostatok informácií o rodine. Je nevyhnutné v tejto 

fáze vytvoriť pocit bezpečia, dôvery, mať aktívny záujem o klienta a aktívne ho počúvať. 

Sociálny pracovník v tomto procese učí rodinu vnímať a hovoriť spôsobom, ktorý nebude 

obviňovať, a to posilňovaním sebareflexie a reflexie správania, viac zamerané na 

prítomnosť. Ďalším krokom je skúmanie motivácie rodiny k terapii a začína sa proces 

intervencie, na základe ktorej rodina získava pocit, že zmena je možná (Satirová, Baldwin, 

2012).  

Druhá fáza, ktorú uvádzajú menovaní autori sa nazýva chaos, kde si členovia 

rodiny odhaľujú skryté pocity, ktoré môžu byť spojené s bolesťou, hanbou či 

zraniteľnosťou. V tejto fáze je nevyhnutná dôvera a otvorenosť, aby terapia bola účinná 

a taktiež zameranie sa na prítomnosť. Posledná fáza sa nazýva integrácia, pre ktorú sú 

charakteristické pocity nádeje, emočnej úľavy a ochoty vyskúšať si nové spôsoby riešenia 

situácie. V tejto fáze je nevyhnutné, aby si sociálny pracovník uvedomil, v ktorej fáze sa 

jednotliví členovia rodiny nachádzajú, pretože každý člen rodiny môže byť v inej fáze 

(Satirová, Baldwin, 2012).  

Vychádzajúc z doterajších poznatkov je možné konštatovať, že  poslanie Modelu 

rastu, ktorý založila autorka Satirová, a ktoré sme popísali v jednotlivých fázach práce 

s rodinou sa môžu navzájom prelínať a sociálny pracovník by ich pri práci s rodinou nemal 

vynechať. Domnievame sa, že jednotlivé fázy Modelu rastu sú obdobné fázam práce 

s rodinou, pri ktorých intervenuje sociálny pracovník či sociálna pracovníčka. 
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2 PARTNERSTVO A MANŽELSTVO V APLIKÁCIÍ  NA  TERAPIU 

VIRGINIE SATIROVEJ 

 

Táto kapitola je venovaná problematike partnerstva a manželstva ako základného 

atribútu vzniku rodiny. Ako každý vzťah, aj partnerstvo a manželstvo je budované na 

základných princípoch, ktoré partneri vyznávajú, a ktoré vzťah upevňujú, posilňujú 

a podporujú. Tieto princípy sú u každého človeka odlišné, ale práve pochopenie 

a akceptovanie týchto princípov môže partnerom pomôcť, aby prekonali konflikty a krízy 

vo vzťahu. Medzi tieto princípy môžeme zaradiť napríklad trávenie voľného času, dôveru, 

vzájomnú pomoc a podporu, úprimnosť, spoločné plány do budúcnosti, spoločné zážitky 

a ďalšie.  

Pre účely práce sa prikláňame k chápaniu partnerstva ako ho definuje autor Janiš 

(2014) ako „duálny vzťah dvoch jedincov, spravidla rozdielneho (heterosexuálneho 

pohlavia)“. Z psychologického hľadiska môžeme partnerský vzťah chápať ako vzťah 

dvoch osôb, preto podľa autora Kiczku (In: Pavluvčíková, 2013, s. 66) definícii partnerstva 

oprávnene predchádza definícia interpersonálneho vzťahu, ktorý chápe ako „vzťah je 

vzájomné pôsobenie medzi dvoma a viacerými osobami, ktorý býva spojený s rozlične 

intenzívnymi a zafarbenými emóciami, pri pozitívnom vzťahu vzájomnou závislosťou 

a zodpovednosťou“.  

Na základe výskumu, ktorý realizovali autori Haubertová a Slaměník (2013), pri 

ktorom zistili, že za najtypickejší znak v partnerských vzťahoch, ktorý sa vyskytol vo 

výskume je dôvera, potom sú to city, láska a sex. Tieto indikátory využijeme v empirickej 

časti práce, pričom zanalyzujeme na výskumnej vzorke aký najtypickejší znak považujú 

partneri vo svojich partnerských vzťahoch.  

Ak sa partneri slobodne a dobrovoľne rozhodnú, môže prerásť partnerský vzťah do 

manželského zväzku. Pre ciele práce považujeme za dôležité objasniť čo je manželstvo
4
. 

Podľa Ústavy Slovenskej republiky v čl. 41 sa uvádza, že „manželstvo je jedinečný zväzok 

medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha 

jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona“. V súčasnom 

postindustriálnom svete, kde sa rozvíjajú rôzne formy kohabitácií aj naďalej ostáva 

                                                           
4
 Z ohľadom na legislatívny rámec, v ktorom je v Zákone o rodine č. 36/2005 Z. z. v § 1 manželstvo 

definované ako „...manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je 

založenie rodiny a riadna výchova detí“. 
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manželstvo orientačným bodom mnohých partnerských spolužití, teda je to akási 

završujúca etapa vzťahu muža a ženy na životnej ceste ich vyzrievania (Kráľová, 1999).  

Reflektujúc môžeme skonštatovať, že v súčasnosti manželský a partnerský vzťah 

spoločnosť akceptuje, ako možnosť spolužitia partnerov či manželov. Rozhodnutie 

uzavrieť manželský zväzok je výlučne na partneroch či sa rozhodnú vstúpiť do manželstva 

alebo budú preferovať kohabitáciu. Za nosnú definíciu manželstva považujeme definíciu 

podľa Ústavy SR, pretože zohľadňuje spoločenský kontext a kontext rovnosti manželov.  

 

 

2.1 VOĽBA PARTNERA 

 

Výber životného partnera je jeden z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré človek musí 

v priebehu života urobiť, aby dosiahol uspokojivý, trvalý a najlepšie celoživotný 

partnerský alebo manželský vzťah. Každý človek má iné očakávania a iné požiadavky od 

partnera alebo partnerského vzťahu, a preto môže byť hľadanie životného partnera pre 

niektorých ľudí náročnejšie.  

Do hľadania životného partnera by sme mali zapojiť samých seba, svoje obrazy 

o sebe, o druhých, naše očakávania od druhého, ale aj od vzťahu, naše pocity z kontaktu, 

blízkosti, zo zážitkov, delenie sa o radosti a žiaľ (Rybáriková, 2012).  

V súčasnosti existuje celý rad teórií, ktoré sa snažia popísať spôsoby výberu 

partnera a staršia duplikačná teória výberu hovorí, že ak sa ľudia pozitívne identifikujú 

s rodičom opačného pohlavia, vyberajú si do manželstva taký typ partnera, ako je jeho 

rodič, avšak, ak sa negatívne identifikujú s rodičom opačného pohlavia, budú si vyberať 

partnera výzorom aj povahou úplne opačného, ako je jeho rodič. Duplikačnú teóriu výberu 

partnera zaradíme do výskumu, pričom pološtruktúrovanými otázkami sa budeme 

dopytovať respondentov na to, ako si oni vyberali partnera, na základe akých znakov 

(Pavluvčíková, 2013).  

Z hľadiska toho, ako si ľudia vyberajú partnera na spoločný život, autorka Satirová 

(2007) hovorí o tom, že jeden partner si vyberá druhého partnera na základe toho, že má 

niečo, čo v partnerovi vzbudilo nádej na naplnenie jeho túžob.  

Zo sociologického a sociálneho hľadiska podáva autor Matoušek (2003) 

komplexnejší pohľad na výber partnera, podľa ktorého zohráva dôležitú úlohu súbor 

očakávaní, ktoré sú rozdielne u mužov a u žien.  
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Zhrňujúc doterajšie poznatky o rôznych teóriách výberu partnera, za 

najefektívnejšiu a zároveň pre výskum aplikovateľnú považujeme staršiu duplikačnú 

teóriu, ktorá zohľadňuje fakt, že partneri si vyberajú svojho partnera podľa identifikácie sa 

s rodičom. V tejto súvislosti môžeme skonštatovať, že ľudia majú svoj vlastný hodnotový 

systém, podľa ktorého sa rozhodujú akého partnera si vyberú.  

 

 

2.2 GENOGRAM – RODINNÁ MAPA 

 

Techník ako pracovať s rodinou sa ponúka viacero a je iba na terapeutovi, ktorý 

spôsob práce vyberie. Jednou z takýchto techník je aj genogram, resp. rodinná mapa, ktorá 

sa v sociálnej práci využíva v rámci posúdenia, prípadovej štúdie alebo kazuistiky. 

Z pohľadu sociálnej práce podľa autora Matouška (2003, s. 203) je genogram „grafickým 

znázornením rodinných medzigeneračných vzťahov a umožňuje prehľadné zachytenie aj 

pomerne zložitých vzťahov, súvislostí a udalostí pomocou jednotných symbolov 

a znakov“, teda každý symbol reprezentuje istý pojem.  

Ako uvádza autorka Schalkwyk (2005) genogram je nástroj, ktorý slúži na 

zmapovanie rodinných systémov s cieľom lepšie pochopiť štruktúru rodiny, rodinnú 

anamnézu, dopad histórie rodiny na súčasnosť a na budúcnosť, poukazuje na silné a slabé 

stránky rodiny a znázorňuje vzťahy v rodine. 

Cieľom rodinných máp je zmena negatívnych vzorcov myslenia, ktoré si klient 

prebral z pôvodnej rodiny, a ktoré môže prenášať do svojej súčasnej rodiny, do 

partnerského alebo manželského života, a taktiež môže poskytnúť obraz o tom, ako je 

rodina vybavená na zvládanie vývinového alebo situačného stresu.  

Každá rodina si vytvára isté pravidlá, ktoré v nej platia, hodnoty, ktoré uznáva, 

mýty a stereotypy, ktoré sa v rodine môžu vyskytnúť a samozrejme sa môžu objaviť aj 

určité tajomstvá alebo tabuizované témy, na základe ktorých môže sociálny pracovník 

zistiť, aké determinanty pôsobia na klienta či na rodinu.  

Aspekt prípravy rodinnej mapy pozostáva zo štyroch krokov, resp. etáp. Vypĺňať 

rodinnú mapu môže jeden člen domácnosti, ktorý sa označuje v mape ako Hviezda alebo 

celá rodina. Medzi základné informácie rodinných máp v prvej etape práce s klientom by 

sme mohli podľa autorov Satirovej Banmen, Greberová a Gomoriová (2005, s. 171) 

zaradiť tieto: „dátum svadby (zoznámenie), mená rodičov, dátumy a miesta narodenia, 

súčasný vek alebo vek smrti, etnický pôvod, zamestnanie, vzdelanie, záľuby 
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a vierovyznanie“. Tieto informácie považujeme za primárne na zostavenie rodinnej mapy, 

pretože nám poskytujú základné údaje o každom členovi rodiny. V druhej etape sa zisťujú 

ďalšie informácie o rodine, medzi ktoré zaraďujeme: tri popisné adjektíva (pozitívne aj 

negatívne) (Satirová, Banmen, Greberová, Gomoriová, 2005).  

V treťom kroku klient doplní do rodinnej mapy všetky deti v rodine od najstaršieho 

po najmladšie a priradí k nim informácie z prvej a druhej etapy a v poslednej etape vytvorí 

tri samostatné mapy, teda mapu matky, otca a mapu svojej vlastnej primárnej rodiny 

a zapisuje do nej informácie o rodinných pravidlách, hodnotách, rodinných mýtoch, 

tajomstvách, tabu a o opakujúcich sa rodinných témach (Satirová, Banmen, Greberová, 

Gomoriová, 2005). Taktiež sa do rodinnej mapy zapisujú aj vzťahy medzi jednotlivými 

členmi rodiny, ktoré môžu mať podobu normálneho vzťahu, silne závislého vzťahu, ako 

napríklad Štokholmský syndróm, búrlivého vzťahu, prerušovaného vzťahu, ako napríklad 

pri rozvode a narušeného vzťahu. Do rodinnej mapy môže klient uviesť aj potrat v rodine, 

či už bol zámerný alebo spontánny alebo ak sa do rodiny narodili dvojčatá či keď dieťa 

bolo osvojené.  

Medzi veľmi významnú súčasť rodinných máp považujeme rodinnú chronológiu, 

pretože prostredníctvom nej sa sociálni pracovníci môžu dozvedieť, čo ovplyvnilo rodinu 

klienta. Rodinná chronológia obsahuje nasledujúce informácie v postupnom časovom 

poradí a  to „dátumy narodenia jednotlivých členov rodiny, dátumy dôležitých rodinných 

udalostí (napr. sťahovanie, svadby, rozvody, smrť, tragédie) a úspechy (promócie, kariérny 

postup), dátumy dôležitých historických udalostí (vojna, prírodné katastrofy, významné 

ekonomické alebo politické zmeny)“ (Satirová, Banmen, Greberová, Gomoriová, 2005, s. 

173).  

Cieľom tejto kapitoly bolo načrtnúť problematiku rodinných máp, ktoré 

považujeme za užitočný nástroj pri uplatňovaní rodinnej terapie v sociálnej práci, pretože 

poskytuje dostatok informácií o klientovi a jeho sociálnom prostredí. Za relevantné 

považujeme vyššie spomínané kroky prípravy rodinnej mapy, ktoré sú nevyhnutnou 

podmienkou pre zostavenie rodinnej mapy, resp. genogramu rodiny. Na základe 

empirických skúseností môžeme skonštatovať, že rodinné mapy odhalia nové, často skryté 

informácie o rodine a umožňujú ľuďom pochopiť dôvody správania a vzťahov v rodine. 
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2.3 KOMUNIKÁCIA V STRESE 

 

Za dôležité považujeme operacionalizovať pojem komunikačné vzorce v rodine, 

ktoré autorka Nemcová (2010) chápe ako „spôsoby, ako ľudia komunikujú sami so sebou a 

medzi sebou. Rodičom často chýbajú nástroje na dobrú komunikáciu. Platí to najmä o 

situáciách v strese a v našej odozve na stres“. Podľa Satirovej sa ľudia prostredníctvom 

komunikácie učia o svete a o tom, kto sme a vytvorila tvrdenie, že „bez ohľadu na to, aké 

drsné alebo ťažké skúsenosti ľudia prežili vo svojich pôvodných rodinách, našli spôsob 

ako ich zvládať a prežiť“ (Ščibranyová, Feketeová, 2012, s. 69). Aby poukázala na spôsob, 

ako ľudia prežívajú tieto vzorce, externalizovala vnútornú skúsenosť členov rodiny 

a z toho rozvinula pozície na zvládanie v strese alebo inak komunikačné pozície v strese, 

ktoré sú nástrojom ku stvárneniu piatich univerzálnych komunikačných vzorcov a to 

obviňovanie, kde človek stojí s jednou rukou v bok, druhú má natiahnutú a mieri 

ukazovákom, pričom má skrivenú tvár, skrútené pery a kričí, kritizuje všetko.  

Obviňovanie vidí všade chyby, je to diktátor, ktorý sa správa povýšene a zároveň 

jeho hlas je drsný, napätý a hlasný. Takýto človek chce predvádzať svoju silu, než aby 

skutočne niečo urobil a dýcha trhavo, pričom jeho svaly sú napäté. Slová, ktoré používa sú 

nesúhlasné ako napríklad „Ty neurobíš nikdy nič dobré“. Jeho telo obviňuje, „Tu som 

pánom ja“ a jeho vnútro vyjadruje „Som opustený a neúspešný“ (Satirová, 1994, s. 83).  

Zmierovanie je pozícia, v ktorom človek kľačí v nepohodlnej polohe, hrbí sa 

a pozerá smerom hore. Zmierovanie hovorí tak, aby sa zapáčil, stále sa ospravedlňuje 

a súhlasí so všetkým čo ostatní ľudia povedia, zároveň sa obviňuje zo všetkého zlého čo sa 

stane, prijíma kritiku a nič nechce pre seba. Slová, ktoré používa sú súhlasné ako napríklad 

„Som tu preto, aby si bol šťastný“, jeho telo chlácholí „Som bezmocný“ – v pozícií obeti 

a jeho vnútro vyjadruje „Cítim sa ako nula“ (Satirová, 1994, s. 81).  

Pri racionalizujúcej komunikácii je človek veľmi korektný, rozumný a neprejavuje 

ani kúsok citu, vyzerá pokojne, chladne a sústredene. Takýto človek používa čo najdlhšie 

slová, aj keď im nemusí rozumieť, pretože znejú inteligentne. Slová, ktoré racionalizujúci 

človek používa sú až príliš rozumné ako napríklad „Keby sa niekto dobre pozeral, asi si by 

všimol, ktoré ruky sú najviac upracované“ Telo sa správa vypočítavo a vnútro hovorí „Som 

zraniteľný“ (Satirová, 1994, s. 85).  

Rušivá alebo vyhýbavá komunikácia, je pozícia, kedy je človek stále v pohybe 

a nevenuje pozornosť tomu, čo sa deje. Jeho vnútorným pocitom je chaos a keď rozpráva 
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tak je komunikácia bez zmyslu. Jeho slová sú neprimerané, teda buď nedávajú zmysel 

alebo sa nedržia témy. Telo je vychýlené a vnútorné pocity sú najmä „Nikto nemá záujem, 

nie je tu pre mňa miesto“ (Satirová, 1994, s. 87).  

Poslednou je kongruentná komunikácia, kde sú všetky časti v súlade. Slová 

zodpovedajú výrazu tváre, pozícií tela aj hlasovému zafarbeniu pričom vzťahy sú slobodné 

a úprimné. Klienti si väčšinou vyskúšajú všetky pozície a zistia, ktorý je ich preferovaný 

komunikačný štýl, aký má vplyv na vzťahy s ostatnými ľuďmi a tieto pozície sú taktiež 

vhodné pre porozumenie rodinnej dynamike (Satirová, Baldwin, 2012).  

Túto techniku považujeme za primárnu techniku práce s klientom pretože to, ako 

rodina spolu komunikuje, či už pri bežnej situácií alebo v strese je nevyhnutným 

predpokladom fungovania rodiny a všetky ostatné techniky sa z väčšej alebo menšej časti 

odvíjajú od týchto komunikačných pozícií. Domnievame sa, že jedine kongruentná 

osobnosť môže riešiť problémy v manželstve a partnerstve efektívne a dokáže si vytvárať 

dobré vzťahy. 
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3 KONFLIKTY V MANŽELSTVE A PARTNERSTVE V APLIKÁCIÍ 

NA TERAPIU V. SATIROVEJ 

 

Základná problematika kapitoly sa viaže na konflikty v manželstve a partnerstve 

v aplikácií na terapiu Virginie Satirovej. V dôsledku zamerania kapitoly na konflikty 

považujeme za relevantné operacionalizovať tento pojem, ktorý autor Křivohlavý (2008, s. 

17) definuje v primárnej rovine ako „vyjadrenie súčasného nároku dvoch, na opačných 

stranách stojacich záujemcov o tú istú vec, ochotný o ňu bojovať. Je to stretnutie dvoch 

alebo viacerých do určitej miery sa vylučujúcich či protichodných snáh, síl a tendencií“. 

Túto definíciu budeme považovať za nosnú, nakoľko zohľadňuje komplexné chápania 

tohto termínu. 

Konflikty sa postupne vyvíjajú a okrem negatívnych konotácií, ktoré častokrát 

vyvolávajú, môžu byť chápané aj v pozitívnom svetle pri „prečistení ovzdušia“.  

K prirodzeným situáciám v živote partnerov alebo manželov patria aj rôzne 

problémy a konflikty. Sme presvedčení o tom, že konflikty prebiehajú vo všetkých 

manželských a partnerských vzťahoch a ako uvádza autor Bolger (In: Wilmot, Hocker, 

2004, s. 16) takmer všetci manželia zažívajú „občasné manželské nezhody“. Niektoré 

manželské alebo partnerské konflikty majú kratšiu epizódu a partneri ich vedia vyriešiť 

v pomerne krátkom časovom intervale, ale sú aj také konflikty, ktoré trvajú niekoľko dní, 

týždňov, ale aj mesiacov a nie vždy ich dokážu riešiť vlastným úsilím.  Domnievame sa, že 

to, ako dlho bude trvať konflikt záleží najmä od partnerov, ako dokážu konštruktívne riešiť 

konflikty.  

Svetovo preslávený autor Gottman (In: Wilmot, Hocker, 2004, s. 16-17), ktorý vyše 

štyridsať rokov vykonával výskum týkajúci sa manželskej stability zistil, že „páry, ktoré 

spolu zostávajú, vstupujú do konfliktu mierumilovne, snažia sa navzájom nezraňovať, 

vyhýbajú sa kritizovaniu a obviňovaniu a vyhýbajú sa aj úderom pod pás. Dokonca aj pri 

konfliktnej interakcii musí byť zachovaná dôvera“. Tento výrok bude predmetom 

empirickej analýzy.  

Na základe toho, že primárnym cieľom kapitoly je aplikácia konfliktov na terapiu 

Virginie Satirovej, považujeme za dôležité vymedziť základné aspekty, ktoré prezentuje 

Gottman (In: Ščibranyová, 2010) za najdôležitejšie v kontexte manželstva a partnerstva, 

pričom je to v zhode s autorkou Satirovou. Aspekty rozdelil do siedmych základných 

princípov. Prvým aspektom je neustále obnovovanie máp lásky, v ktorých je dôležité 
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vytvoriť si „miesto pre partnera“, ktoré pomáha partnerom zostať v spojení aj vtedy, keď 

prežívajú náročné životné situácie. Druhým aspektom je „výživa obdivu a nadšenie“, čo 

znamená udržiavať pozitívnu náklonnosť k partnerovi a je to dôležité pri posilňovaní 

párovej väzby, pri premosťovaní konfliktov medzi partnermi, v chvíľach hnevu, stresu 

a pod. Tretí aspekt, ktorý je pri konfliktoch dôležitý, je vedome sa obrátiť k sebe, namiesto 

od seba, teda hľadať v sebe niečo pre zlepšenie. Ďalším dôležitým aspektom je dosiahnuť 

rovnováhu vo vzájomnom vplyve, teda partneri by sa mali navzájom rešpektovať a robiť 

spoločné rozhodnutia. Významný aspekt, na ktorý poukazujú aj autori Gottman a Satirová 

je zvládanie konfliktných situácií v spolužití, teda je to ochota zvládať riešiteľné situácie. 

Šiestym aspektom je vedieť sa dotýkať a pracovať s prianiami partnera. Posledným 

prezentovaným a podľa nášho názoru najdôležitejším aspektom je vytvárať spoločný 

význam – my, ku ktorým by sme mohli zaradiť vytváranie vlastných rituálov dvojice alebo 

spoločné zážitky.  

Reflektujúc doterajšie poznatky možno konštatovať, že akékoľvek „vybočenie“ 

z aspektov, ktoré uviedli autori Gottman a Satirová môže byť príčinou konfliktov 

v manželstve a partnerstve, preto považujeme za potrebné aby si partneri uvedomili, čo od 

vzťahu očakávajú, pretože častokrát sú to nereálne očakávania s presne nevymedzenými 

rolami, právami a povinnosťami, čo môže spôsobiť vznik konfliktov. 

 

 

3.1 VZNIK KONFLIKTOV V MANŽELSTVE A PARTNERSTVE 

 

Problémy, ktoré vedú ku vzniku konfliktu v manželstve a partnerstve sa vyskytujú 

takmer vo všetkých vzťahoch. Konflikty v manželstve a partnerstve sú komplikovanejšie 

oproti ostatným medziľudským vzťahom na základe toho, že medzi partnermi, či manželmi 

sú silné emócie a láska. Okolnosti vzniku konfliktných situácií sú rozličné a často mávajú 

zložitú podobu.  

„Do situácie konfliktu vstupuje celá rada premenných rôzneho charakteru, ktorý 

ovplyvňuje vznik, priebeh i výsledok konfliktu. Dôležité sú nielen osobnostné vlastnosti 

a schopnosti účastníkov konfliktu, ale i situačný kontext“ (Gillernová, 2001, s. 80). To 

znamená, že každý konflikt medzi partnermi alebo manželmi je iný a súvisí s rôznymi 

aspektmi a pohľadmi na problémovú situáciu. Ako uvádza autorka Rybáriková (2010) 

konflikty v manželstve a partnerstve vznikajú tam, kde chýba úcta, rešpekt, komunikácia 
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a tvorivosť a práve veľké problémy vznikajú z maličkostí ako napríklad nezáujem jedného 

z partnerov o spoločné sledovanie televízie, spoločné nákupy a pod. Medzi partnermi sa 

potom objavuje ticho aj krik, napätie, ľahostajnosť, urážky, osočovanie, konflikty, bitky, 

výčitky a pod. 

Za významný prvok vzniku konfliktných situácií považujeme aj nedostatočné 

prejavovanie citov, nakoľko sa môže partner cítiť osamelý a pre svojho partnera 

nezaujímavý.  

Na záver uvažovania o vzniku konfliktoch medzi manželmi a partnermi súhlasíme 

s názorom autorky Rybárikovej, že častokrát konflikty vznikajú z maličkostí a za dôvod 

takýchto „banálnych“ problémov považujeme nedostatočnú komunikáciu medzi partnermi, 

ktorá podľa nášho názoru tvorí základný konštrukt optimálneho fungovania manželského 

alebo partnerského zväzku.  

 

 

3.2 PRÍČINY KONFLIKTOV V MANŽELSTVE A PARTNERSTVE 

 

Príčin konfliktov v manželstve je nespočetné množstvo, nakoľko to záleží od 

rôznych faktorov a každé konflikty v manželstve alebo partnerstve sú iné, pretože každý 

človek je výnimočná osobnosť. Považujeme za relevantné poukázať na najaktuálnejšie 

konflikty v manželstve a partnerstve, ktoré sú podľa štatistických údajov 

najfrekventovanejšie. 

Presvedčivým argumentom je myšlienka autorky Bakošovej (In: Gežová, 2008, s. 

45), ktorá tvrdí, že „je potrebné si uvedomiť, že právne a štatistické príčiny rozvodov, ako 

je nevera, alkoholizmus, rozdielnosť pováh nie sú skutočnými, ale väčšinou iba 

subjektívne pociťovanými príčinami. Skutočnou príčinou je neschopnosť, nepripravenosť 

manželov vyrovnať sa s takýmito podmienkami“. Myslíme si, že to môže byť spôsobené aj 

tým, že niektoré mladé páry sú rodičmi alebo vyššími autoritami prinútené, aby uzavreli 

manželstvo, najmä v dôsledku budúceho rodičovstva a sami na to ešte nie sú psychicky 

pripravení, a teda zlyhávajú v otázkach riešenia manželských problémov a jediné riešenie 

vidia v rozpade manželstva. 

Autor Kratochvíl v knihe Manželská terapie (2000) rozlišuje vnútorné a vonkajšie 

vplyvy na vzťah, pričom za vnútorné vplyvy považuje rodinné hospodárenie, využitie 

voľného času, výchovu detí a sexuálne spolužitie partnerov a medzi vonkajšie vplyvy 
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považuje sociálne okolie partnerov, teda najmä vplyv rodičov, príbuzných, priateľov, 

známych, susedov, ale aj závažnú príčinu konfliktov v manželstve a partnerstve a to 

neveru.  

Naproti tomu predpokladáme, že jednou z ďalších príčin konfliktov je aj vysoký 

vekový rozdiel partnerov, nakoľko obaja partneri môžu mať odlišné predstavy 

o spoločnom živote, výchove detí, hospodárení a pod. Medzi ďalšie príčiny konfliktov 

v manželstve a partnerstve považujeme ešte workoholizmus, ale aj nezamestnanosť, vzťah 

na diaľku, nedostatočnú komunikáciu medzi partnermi, ktorú považujeme za najdôležitejší 

prvok stabilného a prosperujúceho vzťahu.  

V časopise Sociální práce/Sociálna práca autorka Krakešová (2013) poukazuje za 

najčastejšiu príčinu konfliktov v manželstve alebo v partnerstve, na ktorú nazerá z pohľadu 

prítomnosti, resp. neprítomnosti detí v rodine. Príčinu konfliktov vidí v tom, keď jeden 

z partnerov po dieťati túži a ten druhý ho odmieta alebo keď manželia, partneri dieťa 

plánujú, ale nemôžu ho mať.  

Z hľadiska výskumných zistení, príčiny konfliktov skúmal aj autor Plamínek (2012, 

s. 45-46), ktorý sa nimi zaoberá od roku 1991 a zistil, že „približne 45% ľudí považuje za 

príčinu konfliktov zrážku vecných záujmov, to znamená, že by ich bolo možné riešiť 

racionálne a 35% ľudí považuje hlavnú príčinu konfliktov medziľudské vzťahy a zvyšných 

20% ľudí považuje za príčinu konfliktu medziľudskú komunikáciu“. 

Na základe uvedeného považujeme za adekvátne uviesť, že za najčastejšiu príčinu 

rozvratu manželstiev na Slovensku v roku 2013 bola u mužov aj u žien zhodná odpoveď a 

to rozdielnosť pováh, názorov a záujmov (Štatistický úrad SR, 2014).  

 Poznanie príčin konfliktov v manželstve a partnerstve je dôležité aj pre sociálnych 

pracovníkov a to najmä preto, že dokážu efektívne navrhnúť možnosti intervencie, pre 

konkrétny prípad, konflikt. Samozrejme za primárny prvok považujeme ochotu partnerov, 

manželov riešiť problém a efektívnu komunikáciu, ktorá je častokrát primárnym prvkom 

zlyhania vo vzťahu. Na základe toho vidíme aplikáciu s terapiou Satirovej, ktorá rieši 

najmä komunikačné pozície v strese, kde môžu sociálni pracovníci využívať metódy 

rodinnej terapie.   
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4 VÝSKUM 

 

Problematika konfliktov v manželstve a partnerstve je v našich podmienkach 

dostatočne rozpracovaná, ale aj napriek tejto skutočnosti sme považovali za nevyhnutné 

venovať sa tejto téme, aby sme poukázali na aplikáciu rodinnej terapie Virginie Satirovej 

v kontexte sociálnej práce so zameraním na konflikty. Na základe toho, sme sa zamerali na 

identifikovanie a analyzovanie nami vybraných konštruktov rodinnej terapie na manželský 

a partnerský pár.  

 

 

4.1 VÝSKUMNÝ PROBLÉM 

  

 Základom pre empirické skúmanie je voľba kauzálneho výskumného problému, 

ktorým zisťujeme príčinné vzťahy,  z toho dôvodu, že skúmame konflikty, ktoré viedli 

k narušeným vzťahom v rodine (Gavora, 2008). Hlavným výskumným problémom bola 

identifikácia a analýza porúch komunikácie, vzniku konfliktov prostredníctvom 

konštruktov rodinnej terapie Virginie Satirovej, konkrétne duplikačného výberu partnera, 

rodinnej mapy, rodinnej chronológie, a komunikačných pozícií v strese s následným 

návrhom intervencií prostredníctvom meditácie, kongruencie, teplomera a modelu rastu. 

V empirickej časti sme aplikovali a analyzovali tieto konštrukty: 

 duplikačný výber partnera, 

 analýza rodinnej mapy, 

 analýza rodinnej chronológie, 

 získané komunikačné pozície v strese.  

Identifikáciou a aplikáciou konštruktov rodinnej terapie Virginie Satirovej sme kvalitatívne 

významnejšie pochopili vzťahy v rodine, významné životné udalosti, ktoré rodinu 

a jednotlivých členov rodiny ovplyvnili, ako si partneri a manželia vyberali partnera, a ako 

ich to ovplyvnilo, a akú komunikačnú pozíciu partner/partnerka pri strese využívali.  

Analýza je postavená na predpoklade, že dôvodov prečo vznikajú v manželskom 

alebo partnerskom vzťahu konflikty je nespočetné množstvo, ktoré sme rozoberali 

v teoretickej časti práce. Rodinnú terapiu Virginie Satirovej sme považovali za jednu 

z intervencií, ktorá môže manželom alebo partnerom pomôcť riešiť a prekonať konflikty 

v ich spolužití. Aplikovaním a identifikovaním vybraných konštruktov terapie Virginie 
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Satirovej sme chceli poukázať na poruchy komunikácie, ktoré významne ovplyvňujú vznik 

konfliktov v manželstve a partnerstve, a prostredníctvom ktorých sa tieto konflikty môžu 

riešiť.  

 Riešenie problematiky konfliktov v manželstve a partnerstve by malo byť v našich 

podmienkach kľúčovým, pretože si myslíme, že rodina tvorí základnú inštanciu celej 

spoločnosti a práve riešenie konfliktov môže pomôcť rodinnému systému optimálne 

fungovať.  

 

 

4.2 VÝSKUMNÉ CIELE 

  

V tejto podkapitole sme identifikovali hlavný cieľ výskumu, z ktorého vychádzajú 

čiastkové ciele výskumu, prostredníctvom ktorých sme sa snažili naplniť hlavný cieľ.  

Cieľ výskumu: 

Hlavným výskumným problémom bola identifikácia a analýza porúch 

komunikácie, vzniku konfliktov prostredníctvom konštruktov rodinnej terapie Virginie 

Satirovej, konkrétne duplikačného výberu partnera, rodinnej mapy, rodinnej chronológie, 

a komunikačných pozícií v strese s následným návrhom intervencií prostredníctvom 

meditácie, kongruencie, teplomera a modelu rastu. 

Čiastkové ciele: 

ČC1: Analyzovať výber partnera u partnerov/manželov, ktorí zažívajú konflikty vo vzťahu 

s aplikáciou duplikačnej teórie. 

ČC2: Analyzovať rodinnú mapu každého z partnerov/manželov, ktorí zažívajú konflikty vo 

vzťahu. 

ČC3: Analyzovať rodinnú chronológiu každého z partnerov/manželov, ktorí zažívajú 

konflikty vo vzťahu. 

ČC4: Identifikovať komunikačné pozície v strese u partnerov/manželov, ktorí zažívajú 

konflikty vo vzťahu. 

Operacionalizácia pojmov: 

 voľba partnera 

Staršia duplikačná teória výberu hovorí, že ak sa ľudia pozitívne identifikujú s rodičom 

opačného pohlavia, vyberajú si do manželstva taký typ partnera, ako je jeho rodič, avšak, 
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ak sa negatívne identifikujú s rodičom opačného pohlavia, budú si vyberať partnera 

výzorom aj povahou úplne opačného, ako je jeho rodič (Pavluvčíková, 2013).  

 konflikty   

Pojem konflikt autor Křivohlavý (2008, s. 17) definuje v primárnej rovine ako „vyjadrenie 

súčasného nároku dvoch, na opačných stranách stojacich záujemcov o tú istú vec, ochotný 

o ňu bojovať. Je to stretnutie dvoch alebo viacerých do určitej miery sa vylučujúcich či 

protichodných snáh, síl a tendencií“. 

 rodinná mapa  

Podľa autora Matouška (2003, s. 203) je rodinná mapa „grafickým znázornením rodinných 

medzigeneračných vzťahov a umožňuje prehľadné zachytenie aj pomerne zložitých 

vzťahov, súvislostí a udalostí pomocou jednotných symbolov a znakov“, teda každý 

symbol reprezentuje istý pojem. 

 rodinná chronológia   

Prostredníctvom nej sa sociálni pracovníci a sociálne pracovníčky môžu dozvedieť, čo 

ovplyvnilo rodinu klienta. Rodinná chronológia obsahuje nasledujúce informácie 

v postupnom časovom poradí a  to „dátumy narodenia jednotlivých členov rodiny, dátumy 

dôležitých rodinných udalostí (napr. sťahovanie, svadby, rozvody, smrť, tragédie) 

a úspechy (promócie, kariérny postup), dátumy dôležitých historických udalostí (vojna, 

prírodné katastrofy, významné ekonomické alebo politické zmeny)“ (Satirová, 2005, s. 

173).  

 komunikačné pozície  

Komunikačné vzorce v rodine autorka Nemcová (2010) chápe ako „spôsoby, ako ľudia 

komunikujú sami so sebou a medzi sebou. Rodičom často chýbajú nástroje na dobrú 

komunikáciu. Platí to najmä o situáciách v strese a v našej odozve na stres“. Satirová 

(1994) vymedzila tieto komunikačné pozície: obviňovanie, zmierovanie, racionalizujúca 

komunikácia, rušivá alebo vyhýbavá komunikácia a kongruencia.  

 

 

4.3 METODOLÓGIA VÝSKUMU 

 

Vo výskume využívame kvalitatívny výskum. Autor Creswell (In: Hendl, 2008, s. 

48) definuje kvalitatívny prístup ako „proces hľadania porozumenia založený na rôznych 

metodologických tradíciách skúmaním daného sociálneho alebo ľudského problému. 
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Výskumník vytvára komplexný, holistický obraz, analyzuje rôzne typy textov, informuje 

o názoroch účastníkov výskumu a vykonáva skúmanie v prirodzených podmienkach“. 

Kvalitatívny výskum má v sociálnej praxi svoje nezastupiteľné miesto, na ktoré poukazuje 

autor Gavora (2006, s. 18), ktorý tvrdí, že „úlohou výskumníka v kvalitatívnom výskume 

je predovšetkým odhaliť, ako ľudia interpretujú svet“. 

Za hlavný výskumný nástroj sme zvolili kazuistiku, ktorú autor Švec (In: Balogová, 

2008) označuje ako štúdium prípadu. Autorka Levická (In: Balogová, 2008, s. 56) hovorí, 

že obsahom kazuistiky je „štúdium informácií o konkrétnom sociálnom prípade, jeho 

následné odborné spracovanie s vedeckou analýzou a odborným komentárom, ktorý prípad 

objasňuje a umiestňuje do širšieho kontextu“.  

Výskumné dáta sme zberali prostredníctvom nasledujúcich metód: 

 metóda pološtruktúrovaného rozhovoru, kde má výskumník dopredu pripravený 

obsah rozhovoru, ale otázky prispôsobuje tomu, ako sa vyvíja rozhovor. To 

znamená, že otázky, ktoré sa nehodia nemusí použiť a naopak môže doplniť nové 

otázky (Gavora, 2006). Rozhovor prebiehal osobne v prirodzenom prostredí 

respondentov, 

 metóda zúčastneného pozorovania, kde výskumník sleduje študované javy priamo 

v prostredí, v ktorom sa odohrávajú, ale nezasahuje do situácie (Švaříček, Šeďová, 

2007), 

 metóda audiozáznamu, ktorá nám uľahčila zaznamenať nielen verbálne prejavy, ale 

najmä neverbálne prejavy respondentov, ako napríklad dlhé mlčanie. Na ňu 

nadväzovala metóda transkripcie, 

 metóda komentovanej transkripcie, kde sa pomocou zvláštnych znakov označujú 

pauzy v rozhovore, zdôraznenia, spôsoby reči, smiech a pod. Vybrali sme si systém 

znakov spracovaný podľa Kallmeyera a Schütza (In: Hendl, 2008).  

Pri výskume sme dodržiavali etiku výskumu s ohľadom na tieto oblasti (Punch, 2008):  

 informovaný súhlas - súhlas vybraného manželského a partnerského páru 

s participáciou na výskume a s audionahrávaním rozhovoru. Informovaný súhlas 

sme získali tak, že sme sa na začiatku rozhovoru opýtali respondentov, či súhlasia 

s participáciou na výskume a s nahrávaním rozhovoru. Tiež sme ich oboznámili 

s tým, že kedykoľvek môžu informovaný súhlas zobrať späť, alebo v prípade, ak im 

bola nejaká otázka nepríjemná, nemuseli na ňu odpovedať,  
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 diskrétnosť a anonymita – zabezpečili sme ju tým, že sme dodržiavali ochranu 

osobných údajov pri získavaní a spracovaní údajov, teda nezverejňovali sme 

osobné údaje participantov a vo výsledkoch, ktoré sme prezentovali, ich osobné 

údaje sme pozmenili natoľko, aby nebolo možné identifikovať o koho ide, 

 vlastníctvo dát a výsledkov – závery výskumu sme konzultovali so školiteľkou a po 

spracovaní empirickej časti sme výsledky sprístupnili manželskému a partnerskému 

páru.  

 

 

4.4 VÝSKUMNÁ VZORKA 

 

Výskumná vzorka bola zvolená na základe zámerného výberu, pričom sme si 

zvolili jeden manželský a jeden partnerský pár. Kritériom pre výber výskumnej vzorky 

bolo, aby sa v manželskom a partnerskom páre objavovali konflikty a aby žili spolu 

v jednej domácnosti. S manželmi a partnermi sme viedli rozhovory v ich prirodzenom 

prostredí. Výskumnú vzorku vo výskume tvoril jeden manželský pár, ktorý žije v meste 

Prešov a majú spolu 3 dospelé deti. Manželmi sú 38 rokov a pred manželstvom spolu 

chodili 3 mesiace. Obaja manželia majú 59 rokov. Partnerský pár, žije tiež v meste Prešov 

a sú bezdetní. Partnermi sú 1 rok a pred partnerstvom spolu chodili taktiež 1 rok. Partnerka 

má 24 rokov a jej partner má 32 rokov.  

 

 

4.5 ANALÝZA A INTERPRETÁCIA VÝSKUMNÝCH ZISTENÍ 

 

 Cieľom tejto podkapitoly bola analýza výskumného problému, na ktorú 

nadväzovala interpretácia výskumných zistení. Výskumný problém sme analyzovali za 

pomoci štyroch čiastkových cieľov, ktorými sme naplnili hlavný cieľ empirickej časti 

práce. Analýzu výskumných zistení sme realizovali v štyroch krokoch, ktoré vychádzali 

z čiastkových cieľov práce. Prvým krokom boli anamnézy manželského a partnerského 

partnera, kde sme analyzovali zdravotnú, rodinnú, osobnú a profesionálnu resp. školskú 

anamnézu. Druhým krokom boli analýzy rodinnej mapy a rodinnej chronológie každého 

z manželov a partnerov. Tretím krokom bola analýza výberu partnera každého z partnerov 

a manželov a posledným štvrtým krokom bola identifikácia komunikačných pozícií 
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v strese u partnerov a manželov. Na základe týchto krokov sme dospeli k nasledujúcim 

oblastiam, ktoré sme si kategorizovali na základe čiastkových cieľov a na základe 

pološtruktúrovaného rozhovoru. Ide o tieto oblasti:  

 oblasť rodiny a vzťahov u manželov/partnerov, 

 oblasť významných životných udalostí manželov/partnerov, 

 oblasť konfliktov v manželstve/partnerstve, 

 oblasť komunikácie. 

Vo výskume sme interpretovali oblasti:  

 duplikačná teória výberu partnera, ktorú sme aplikovali na manželský, aj partnerský 

vzťah, 

 výrok autora Gottmana (In: Wilmot, Hocker, 2004, s. 16-17), ktorý tvrdil, že „páry, 

ktoré spolu zostávajú, vstupujú do konfliktu mierumilovne, snažia sa navzájom 

nezraňovať, vyhýbajú sa kritizovaniu a obviňovaniu a vyhýbajú sa aj úderom pod 

pás. Dokonca aj pri konfliktnej interakcii musí byť zachovaná dôvera“. Tento výrok 

sme sledovali v manželskom aj v partnerskom páre, 

 výskum autorov Haubertová a Slaměník (2013), pri ktorom zistili, že za 

najtypickejší znak v partnerských vzťahoch je považovaná dôvera, potom sú to city, 

láska a sex. Tieto indikátory  sme využili v empirickej časti výskumu, pričom sme 

zanalyzovali na výskumnej vzorke aký najtypickejší znak považovali partneri vo 

svojom partnerskom vzťahu. Tento výskum sme aplikovali iba na partnerský pár, 

nakoľko výskum autorov bol zameraný iba na partnerský vzťah.  

 

 

Analýza a interpretácia zistených výskumných dát u pani Márie 

  oblasť rodiny a vzťahov u manželov/partnerov 

Do tejto časti spadala analýza kazuistiky (pozri príloha A) rodinnej mapy (pozri 

príloha B) a duplikačný výber partnera pani Márie. Touto oblasťou sme naplnili 

čiastkový cieľ č. 1 a čiastkový cieľ č. 3.   

Analýzou rodinnej mapy pani Márie sme dospeli k nasledujúcim zisteniam. Pani 

Mária mala so svojím otcom vytvorený tesný, silný vzťah a s matkou normálny vzťah. 

Otca si vážila a mala ho veľmi rada. S mamou sa navštevujú, pretože býva neďaleko od 

nich a vyžaduje starostlivosť. Nakoľko bola najstaršia, po smrti otca sa musela starať spolu 
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so svojou mamou o súrodencov. Jej mama sa po smrti manžela vydala za muža, ktorý mal 

dcéru Renátu. Medzi pani Máriou a nevlastnou sestrou boli konflikty, pretože ako uvádza 

„Ona bola veľmi proti našej rodine“. Avšak po dvanástich rokoch sa rozviedla a vzala si 

druhého manžela. Pani Mária mala s druhým nevlastným otcom dobrý vzťah, aj keď 

uviedla, že ho „veľmi nepoznala, lebo hovorím boli spolu len 4 roky, no a keď sme prišli ku 

nim, tak normálne debata všetko, on bol taký prijateľný, ne žeby bol dajaký násilnícky, abo 

čo, dalo sa s ním porozprávať i zasmiať i všetko“.  

Z rodinnej mapy sme zistili, že so svojimi súrodencami mala pani Mária vytvorené 

normálne vzťahy a stretávajú sa iba príležitostne, na rodinných oslavách pretože ako 

uvádza vo výpovedi „každý žije svojim spôsobom, ne ako, stýkať sa nestýkame, ale ani sa 

nehneváme, ale každý má proste svoje problémy takže..každý žije po svojom“.  

Rodinná mapa ďalej poukazuje na vzťah pani Márie s jej manželom, ktorý môžeme 

definovať ako konfliktný, pretože sa s manželom hádajú ohľadom výchovy prostredného 

syna. Vzťah sme odpozorovali aj pri pozorovaní, keď išla pani Mária za synom a na to sa 

jej manžel ihneď ohradil.  

Z rodinnej mapy môžeme pozorovať aj vzťah pani Márie k svojim deťom. Pani 

Mária mala sedem tehotenstiev, z toho sa jej narodili tri deti, takže mala štyri spontánne 

potraty, ktoré ju veľmi zasiahli. Môžeme to potvrdiť aj jej vyjadrením „Tak najväčšia 

strata bola práve tote potraty čo som mala, to bola veľká strata to som sa s tým zmieriť 

nemohla“ alebo „Aj teraz keď idem do nemocnice, tak nemôžem pozerať ani na tú stranu 

ako je pôrodnica, lebo na mňa nabehuje husia koža keď si pomyslím, čo som tam všetko 

možné prežila, preležala a aj tak sa to neudržalo, odišlo to“. So svojim najstarším synom a 

dcérou má pani Mária normálny vzťah, ale konfliktný vzťah má so svojim prostredným 

synom, pričom použila vydrenia „Mám trochu problém s ním, lebo je svojhlavý, je zaťatý 

a proste presadzuje si svoje..a nepozerá sa na to, proste nepozerá sa čo bude do 

budúcnosti vidí práve tu chvíľu akurát, v ktorej žije a dávam mu aj peniaze, na čo sa 

manžel dosť na mňa hnevá, čiže sa dosť hádame a máme konflikty“.  

 duplikačný výber partnera 

Ako uviedla pani Mária v puberte nemala veľa priateľov, aj keď bol o ňu záujem, 

ale väčšinou s nimi mala problémy. Svojho súčasného manžela spoznala v práci, kde obaja 

pracovali. Ako uviedla v rozhovore „jeho sestra mala ísť do divadla i s manželom, no a ja 

som mala dakedy na starosti, jak, bola som v takej komisii kde mali na starosti také, 
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(pauza), také veci, no, divadlá a koncerty a také, no a pýtal odo mňa lístky, či by som mu 

mohla pozháňať lístky, no a ja som mu tie lístky pozháňala a napokon hovorí, že z toho 

divadla nič nebude, lebo že neprišli, lebo deti sú choré. Tak sme sa rozhodli, že pôjdeme 

my dvaja na to predstavenie a prakticky s tým sme začali aj spolu chodiť, že sme spolu išli 

do toho divadla, on ma potom začal čakať pri robote, keď som mala poobedňajšiu smenu, 

ma odprevádzal domov, a tak sme sa stretávali až 3 mesiace“. Po troch mesiacoch sa 

zosobášili, pričom pani Mária uviedla, že uzavretie manželstva bolo z istej vypočítavosti, 

aby dostali vlastný byt a momentálne sú spolu už 37 rokov. Dupikačný výber partnera sa 

nám u pani Márie potvrdil, nakoľko stratila v pomerne mladom veku svojho otca, ktorého 

mala veľmi rada a bol jej sympatický a na  základe toho, že sa pozitívne identifikovala so 

svojim otcom, tak aj partnera si vyberala na základe sympatií. Môžeme to potvrdiť aj 

vyjadrením „On bol fešák (smiech). Aj teraz neni škaredý, len už je sivý (smiech). Bol 

fešák, za nim sa bláznili všetky dievčatá, to fakt, že som mala šťastie, že sme sa tak 

zobrali“.  

 oblasť významných životných udalostí manželov/partnerov 

Do tejto časti spadala analýza rodinnej chronológie (pozri príloha C) pani Márie. 

Touto oblasťou sme naplnili čiastkový cieľ č. 2.  

Analýzou rodinnej chronológie pani Márie sme dospeli k nasledujúcim zisteniam. 

Pani Máriu najviac ovplyvnili potraty detí, príchod Rusov na územie ČSSR ako uvádza vo 

výpovedi „keď prišli Rusi ku nám a bývali sme na križovatke v bloku no a stále sme len 

pozerali, sme tŕpli, žeby niektorí z nich nezačal strieľať alebo i na tankoch tak všelijak 

prišli“ alebo „keď prišla noc, tak v tých kríkoch, kde boli rodinné domy, tak oni tam 

prespávali, takže dosť, to také bolo...dramatické a báli sme sa“. Ďalšou významnou 

udalosťou, ktorá pani Máriu zasiahla bola smrť jej otca, sobáš jej matky a jej vlastná 

svadba. Taktiež uviedla aj pád komunistického režimu za udalosť, ktorá mala na ňu veľký 

vplyv, pričom použila vyjadrenia „ovplyvnilo to môj život, lebo sa mi narodili deti, Slavo 

a Julka, akurát a ja som mala strach, že čo bude ďalej, žeby dačo sa nestalo“ alebo „Tak ja 

som sa tešila, že odišli Rusi, každý bol plný tej onej, nebudeme utláčaný, budeme si žiť po 

svojom, ale žije sa ešte horšie ako za komunistov, lebo tak nám prakticky rozkazovali. Lebo 

vtedy boli i školy povinné, i vojsko bolo povinné, i všetko bolo povinné, i práca a teraz kto 

chodí ta chodí a kto nechodí tak nechodí, tak i do školy tak i do práce“. Pri otázke, či ju 

ovplyvnila zmena meny na euro, pani Mária uviedla, že sa jej finančná situácia zhoršia. 
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Z rozhovoru sme identifikovali ďalšie oblasti, ktoré považujeme za dôležité pri 

analyzovaní rodinnej chronológie, ako napríklad narodenie súrodencov, narodenie detí, 

rozvod jej matky, úmrtie svokra a svokry a odchod na invalidný dôchodok.  

 oblasť konfliktov v manželstve a partnerstve 

Pani Mária má so svojím manželom konflikty, ktorý vyplývajú najmä z problémov 

s prostredným synom. Ako uvádza vo výpovedi „Máme aj hádky ohľadom prostredného 

syna, s tým sa nemôžeme nijak raz dohodnúť, on si postaví hlavu a tak to musí byť...vždy 

keď sa dá, tak do mňa zapára a kvôli tomu mám aj s manželom problémy, lebo manžel už 

nechce reagovať na neho a ja stále na neho reagujem. Pretože on má doma všetko, full 

service a kvôli tomu sa hádame s manželom“. Tieto konflikty pozoruje za obdobie 

posledných tri až päť rokov, ktoré riešila so svojim psychiatrom a psychologičkou. 

Konflikty, ktoré sa týkajú manželstva rieši s manželom, pretože ako uviedla „nemám s kým 

riešiť, za mamou nepôjdem, hej, lebo má ona dosť svojich problémov zdravotných aj 

takých, svokrovci už nežijú, tak riešime my problémy len tak sami medzi sebou, len proste 

rieši sa to v rodine“. Ak nastanú konflikty v manželstve, tak sa manžel pani Márie s ňou 

nerozpráva a ona je tá, ktorá ide riešiť ten problém.  

 oblasť komunikácie 

Do tejto časti spadala analýza komunikačných pozícií v strese u pani Márie. Touto 

oblasťou sme naplnili čiastkový cieľ č. 4.  

Na základe pozorovania a odpovedí v rozhovore sme u pani Márie identifikovali 

pozíciu zmierovania, pretože aj pri bežných nezhodách s manželom sa stále 

ospravedlňovala a bola vzťahovačná a urážlivá, teda zo všetkého sa obviňovala. Ako 

príklad môžeme uviesť výpoveď „bojím sa, že ma opustí, keď sa stále budem starať do 

Slava, lebo on toho už má dosť a veľmi sa hádame s manželom o ňom. Ja viem, že za to 

môžem ja, že sa s manželom hádame, ja len chcem aby bolo dobre, aby bol manžel 

šťastný“. Pri otázke, ako sa cíti, keď sa s manželom pohádajú uviedla „Ta nedobre...Tak 

mi je úzko, do plaču“.  

Výrok autora Gottmana (1999, in: Wilmot, Hocker 2004), ktorý uvádzame 

v podkapitole 4.5 sa nám v prípade pani Márie potvrdil nasledujúcim tvrdením „snažíme sa 

riešiť problémy pokojne a nezraňovať sa“.  
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Analýza a interpretácia zistených výskumných dát u pána Vladimíra 

 oblasť rodiny a vzťahov u manželov/partnerov 

Do tejto časti spadala analýza kazuistiky (pozri príloha D) rodinnej mapy (pozri 

príloha E) a duplikačný výber partnera pána Vladimíra. Touto oblasťou sme naplnili 

čiastkový cieľ č. 1 a čiastkový cieľ č. 3.   

Analýzou rodinnej mapy pána Vladimíra sme dospeli k nasledujúcim zisteniam. 

Rodičia pána Vladimíra už zomreli, obaja na zlyhanie mozgu, ale z rodinnej mapy 

a rozhovoru sme zistili, že so svojou matkou mal vytvorený tesný, silný vzťah ako uvádza 

nasledujúce tvrdenie „Mama ma veľmi podporovala čo sa týka jazdenia na motorke 

(úsmev), keď mi dochádzali peniaze abo tak, tak mi nejaké dala, bola pre mňa veľkým 

vzorom a oporou“. So svojim otcom mal vytvorený normálny vzťah, rovnako ako so 

svojimi súrodencami, na čo poukazuje nasledujúce vyjadrenie „Čo sa týka súrodencov, 

tak....máme dobré vzťahy, aj po smrti rodičov ich naďalej by som povedal, prehlbujem“. 

Naďalej sa stretáva so svojimi súrodencami a udržiavajú spolu kontakt. Z rozhovoru 

a z rodinnej mapy vyplynulo, že vzťahy medzi rodičmi pána Vladimíra boli harmonické. 

Môžeme to potvrdiť nasledujúcim tvrdením „väčší veliteľ bola mama, ona vlastne 

rozhodovala o závažných a podstatných veciach, avšak po dohovore s otcom, ale väčší 

dôraz alebo rozhodovanie mala mama v našej rodine. Ale oni mali pekný, harmonický 

vzťah by som povedal“.  

Rodinná mapa ďalej poukazuje na vzťah pána Vladimíra s jeho manželkou, ktorý 

môžeme definovať ako konfliktný. Pán Vladimír uviedol, že vzťah s manželkou je na 80% 

v poriadku a zvyšných 20% sa týka konfliktov ohľadom výchovy prostredného syna 

a financií, ktoré s tým súvisia. Ten sme si všimli aj pri pozorovaní, keď prostredný syn 

pána Vladimíra pýtal od neho požičať peniaze a ihneď sa začali hádky ohľadom financií 

a to hlavne viacnásobným opakovaním pána Vladimíra „ty si peniaze vôbec nevážiš 

a rozhadzuješ ich“. Vzťah sme odpozorovali aj pri pozorovaní, keď manželka pána 

Vladimíra išla za synom, na čo sa pán Vladimír ihneď ohradil.  

Z rodinnej mapy môžem pozorovať aj vzťah pána Vladimíra k svojim deťom. 

Manželka pána Vladimíra mala sedem tehotenstiev, z toho sa im narodili iba tri deti. Pán 

Vladimír v rozhovore neuviedol potraty, ale na základe toho, že sme rozhovor realizovali 

aj s jeho manželkou (pani Máriou) pokladali sme za dôležité zaznamenať tento údaj aj do 

rodinnej mapy. So svojim najstarším synom a dcérou má pán Vladimír normálny vzťah, 

ale konfliktný vzťah má so svojim prostredným synom. Ako uviedol vo výpovedi „s deťmi 
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nie sú nejaké výrazné problémy...potrebovali by trošku viacej samostatnosti. Martin je už 

ženatý, tak ten je už úplne samostatný...ten druhý syn by potreboval viacej samostatnosť, 

osamostatniť sa a vlastne začať jak sa hovorí svoj život od piky, aj keď je zamestnaný. 

A dcéra tá ešte študuje, ona si ešte len plánuje budúcnosť“. 

 duplikačný výber partnera 

Ako uviedol pán Vladimír v mladosti mal veľa partneriek, ktoré si vyberal na 

základe sympatií.  So svojou súčasnou manželkou sa spoznal v práci, čo môžeme potvrdiť 

nasledujúcim tvrdením „Poznal som ju už skôr lebo sme robili spolu v jednej firme, učili 

sme sa v jednej firme, lebo v tejto firme sme začínali obidvaja, takže takto z videnia som ju 

poznal a páčila sa mi, bola to taká sympatia, tak som ju pozval do divadla, keď moja sestra 

so švagrom nemohli ísť a potom sme už spolu boli“. Po tri a pol mesiacoch sa zobrali a 

teraz budú spolu s manželkou oslavovať 38. výročie svadby. Dupikačný výber partnera sa 

nám u pána Vladimíra nepotvrdil, nakoľko si svoju manželku vyberal na základe sympatií 

a pri otázke, či mu niekoho nepripomínala jeho manželka uviedol odpoveď „nie, určite 

nie“.  

 oblasť významných životných udalostí manželov/partnerov 

Do tejto časti spadala analýza rodinnej chronológie (pozri príloha F) pána 

Vladimíra. Touto oblasťou sme naplnili čiastkový cieľ č. 2.  

Analyzovaním rodinnej chronológie pána Vladimíra sme dospeli k nasledujúcim 

zisteniam. Pána Vladimíra najviac ovplyvnila smrť jeho kamaráta, s ktorým jazdil na 

motorkách, čo môžeme potvrdiť aj nasledujúcim vyjadrením „zabil ho neznámy vodič, 

ktorý sa nevyšetril ani dodnes kto to bol. Mali sme ísť na výstup na Rysy, išli sme taká 

partia asi tridsiatich motoriek, od nás, avšak na tom zraze sme neboli, nedošli sme tam 

(smútok). A potom som prestal aj ja jazdiť na motorke, porozbíjal som od nervov všetky 

medaily, ocenenia a pod. To bola taká jedna udalosť, ktorá ma dosť ovplyvnila“.  Ďalšou 

významnou udalosťou, ktorá pána Vladimíra ovplyvnila bola povinná základná vojenská 

služba, ktorú absolvoval po dobu dvoch rokov od 19-21, pričom uviedol, že „boli to 

stratené dva roky, nevidel som v tom zmysel a ovplyvnilo to (pauza) vlastne každé dva 

roky, ktoré strávi mladý človek mimo domova ovplyvní to trochu jeho správanie, návyky 

alebo zvyky. Čo sa týka tej zodpovednosti tak možno k lepšiemu ma to ovplyvnilo a čo sa 

týka tých ostatných vecí, tak to boli stratené dva roky“. Taktiež uviedol, že ho ovplyvnila aj 

svadba s jeho manželkou, narodenie jeho detí, úmrtie rodičov a pád komunistického 
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režimu, ktorý považuje za najvýznamnejšiu etapu jeho života. Pri otázke „Prečo považuje 

túto etapu života za najvýznamnejšiu“ uviedol, že „Lebo nemám rád komunistov, nemal 

som rád režim, nemal som rád toto čo hlásal komunizmus, stále som bol proti tomu 

a nechýbalo mi veľa aby som bol za to aj uväznený, takže som bol veľmi rád, keď sa to 

ukončilo“ alebo „bol zásadne proti tomu. Strach som nemal, ale priamo som sa nezapájal 

do toho, ako bol som na námestí protestovať, ale nejako priamo som sa nezapájal“. 

Z rozhovoru sme identifikovali ďalšie oblasti, ktoré považujeme za dôležité pri 

analyzovaní rodinnej chronológie, ako napríklad narodenie brata pána Vladimíra, 

prekonanie zápalu mozgových blán, búranie rodinného domu a následne násilné 

vysťahovanie a ochorenie manželky.   

 oblasť konfliktov v manželstve a partnerstve 

Pán Vladimír má so svojou manželkou konflikty, ako môžeme vidieť aj v rodinnej 

mape, ktoré sú zapríčinené najmä problémami s prostredným synom a následne to vplýva 

aj na financie v rodine. Ako uvádza vo výpovedi „máme s manželkou konflikty ohľadom 

výchovy prostredného syna, lebo ona je veľmi na neho naviazaná a potom sa hádame 

alebo mu dáva peniaze zo spoločného rozpočtu, mne o tom nepovie, pričom on má plat 650 

eur a behom týždňa ich všetky minie“. Tieto konflikty pozoruje za obdobie posledných päť 

rokov, ktoré podľa jeho vyjadrenia vyplynuli z ochorenia jeho manželky. Konflikty, ktoré 

sa týkajú manželstva rieši s manželkou alebo s dcérou, najmä kompromisom ako uvádza 

„...každý má určitý svoj názor na to, tak ale vo väčšine prípadov sa to snažíme riešiť tak 

aby boli obe strany spokojné“ alebo „samozrejme, že každá strana si myslí, že má pravdu, 

to znamená, že aj jedna strana aj druhá strana si myslí že má pravdu a tá pravda je niekde 

uprostred“.  

 oblasť komunikácie 

Do tejto časti spadala analýza komunikačných pozícií v strese u pána Vladimíra. Touto 

oblasťou sme naplnili čiastkový cieľ č. 4.  

Na základe pozorovania a odpovedí v rozhovore sme u pána Vladimíra 

identifikovali pozíciu obviňovania, pretože keď sa pohádali, tak chyby videl najmä na 

strane manželky. Ako príklad môžeme uviesť výpoveď „Myslím si, že ona za to môže, že 

sa hádame, lebo keby nevyťahovala stále Slava tak by bol pokoj. Ona sa ho väčšinou 

zastane a ja sa na to hnevám“. Pri otázke, čo by na svojej manželke zmenil uviedol „No 

zmenil by som jej dobrosrdečnosť, pretože to je jej, aj keď je to dobrá vlastnosť, u nej je to 
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zlá vlastnosť, lebo je až príliš dobrosrdečná, až príliš starostlivá, tak toto by som nie 

zmenil, ale by som obmedzil z tých 100% aspoň na polovicu“. Keď sme sa pána Vladimíra 

opýtali na otázku, prečo by chcel zmeniť dobrosrdečnosť svojej manželky a vo vzťahu ku 

komu odpovedal „Ku všetkému, jak k cudzím ľuďom, tak aj ku svojim vlastným, pretože ak 

človek má úzkostlivú starostlivosť až prehnanú, tak je to až na obtiaž (pauza) ja nemyslel 

som to tak v zlom, aby nebola dobrosrdečná, ale ak to niekto až preháňa tak je príliš cez 

uši“. Taktiež uviedol, že hlavou rodiny je on, čím sa nám potvrdila pozícia obviňovania.  

Výrok autora Gottmana (1999, in: Wilmot, Hocker 2004), ktorý uvádzame 

v podkapitole 4.5 sa nám v prípade pána Vladimíra potvrdil nasledujúcim tvrdením 

„nekričíme po sebe, skôr by som povedal, tak s kľudom to riešime“. 

 

Analýza a interpretácia zistených výskumných dát u pani Petry 

 

 oblasť rodiny a vzťahov u manželov/partnerov 

Do tejto časti spadala analýza kazuistiky (pozri príloha G) rodinnej mapy (pozri 

príloha H) a duplikačný výber partnera pani Petry. Touto oblasťou sme naplnili 

čiastkový cieľ č. 1 a čiastkový cieľ č. 3.  

Analýzou rodinnej mapy pani Petry sme dospeli k nasledujúcim zisteniam. Matka 

pani Petry zomrela pred dvoma rokmi na rakovinu prsníka, ale medzi sebou mali 

vytvorený tesný, silný vzťah, čo môžeme potvrdiť aj nasledujúcim tvrdením „s mamkou 

som mala veľmi dobrý vzťah, boli sme si veľmi blízke, mohla som jej hocičo povedať 

a podporila ma a podržala. Ako detstvo som mala u nej prísne, lebo dbala na vzdelanie, 

ale čo sa týka aj mojich vzťahov a tak, bola veľmi chápavá, chýba mi“. S otcom má pani 

Petra vytvorený normálny vzťah, pomáhajú si najmä čo sa týka starostlivosti o sestru 

a občas sa pohádajú, ale ako uvádza „sú to také bežné veci, na ktorých sa nezhodneme“. 

Vzťahy medzi rodičmi pani Petra identifikovala ako konfliktné, ktoré vznikali najmä kvôli 

financiám. V súčasnosti býva pani Petra spolu so svojim otcom, mladšou sestrou 

a partnerom v jednej domácnosti. 

Rodinná mapa ďalej poukazuje na vzťah pani Petry s jej mladšou sestrou, ktorú po 

smrti matky vychováva spolu s otcom. Ako uviedla pani Petra so svojou sestrou 

vychádzajú spolu ako „pes a mačka“. Konkretizovala to nasledujúcim výrokom „Tak ja ju 

vychovávam, snažím sa teda, lebo ona sa nechce. A to pes a mačka znamená, že ma berie 

ako svoju sestru, aj keď zastupujem aj mamu, čiže preto, ale inak ju mám veľmi rada 
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a neviem si bez nej predstaviť už svoj život. Chodí teraz do druhej triedy na základnej 

škole, častokrát preberá zodpovednosť za seba, robí mi nervy (smiech), je dobrá v tom 

prípade keď niečo chce, je veľmi neporiadna, neuvedomuje si následky svojich činov, 

nerozlišuje dobro a zlo“ alebo „je to ťažké starať sa a hlavne vychovávať tak malé decko. 

A aj na nej to zanechalo dosť dôsledky, lebo mamka jej dovolila všetko čo len pípla aby od 

nej mala pokoj...a ona si na to zvykla a to prevychovať je už ťažko“. Ďalej uviedla, že 

správanie jej sestry je podmienené vekom, lebo má iba osem rokov.  

 Z rodinnej mapy vyplynulo, že vzťah medzi pani Petrou a jej partnerom je 

konfliktný, kvôli nadmernému požívaniu alkoholu. Z pozorovania sme si všimli, že keď 

partner pani Petry prišiel domov v podnapitom stave, sa na neho nahnevala, vyhodila ho z 

izby a prestala sa s ním rozprávať až do druhého dňa, keď sa jej prišiel osobne 

ospravedlniť.  

Na základe toho, že partner pani Petry býva v spoločnej domácnosti s jej otcom 

a sestrou považovali sme za dôležité zahrnúť do rodinnej mapy aj vzťah jej partnera 

s octom a sestrou, ktoré by sme mohli identifikovať ako normálne vzťahy. Môžeme to 

potvrdiť aj nasledujúcim výrokom „Tak s otcom si veľmi dobre rozumejú, niekedy ešte 

lepšie ako ja s ním (smiech) a čo sa týka Alexandry, tak s ňou je to ťažšie, ako nemajú 

nejaké konflikty alebo tak, ale on na ňu nemá nervy, keďže to nechápe, lebo nemá deti 

a tak“.  

 duplikačný výber partnera 

Pani Petra v puberte nemala veľa vzťahov, ako uvádza „reálnych dlhodobých, 

možno nejakých 3, 4 neviem ani, tak sa to pohybuje asi...ani jedno nebolo dobrá skúsenosť, 

čiže veľmi negatívne som ich vnímala“. Taktiež uviedla, že jej predchádzajúci partneri mali 

problém s alkoholom a ubližovali jej fyzicky aj psychicky. Svojho súčasného partnera si 

vybrala na základe sympatií, ktoré postupne vyvrcholili v partnerstvo. Chodili spolu iba 

mesiac a v súčasnosti sú spolu dva roky, z toho rok spolu žijú v spoločnej domácnosti. 

Dupikačný výber partnera sa nám u pani Petry potvrdil, nakoľko sa identifikovala so 

svojím otcom, aj keď v negatívnom zmysle, pretože si nevedome vyberá partnerov, ktorí 

majú problém s alkoholom ako jej otec. Pri otázke, či sa v niečom podobá jej súčasný 

partner s jej otcom odpovedala „Tak oni sú dosť podobný, hlavne čo sa týka toho, že sú 

obaja uzatvorený, nepovedia mi narovinu veci a držia si odstup...a potom ešte čo sa týka 

bežných vecí, tak oni dvaja sa zhodnú a ja ne (úsmev)“.  
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 oblasť významných životných udalostí 

Do tejto časti spadala analýza rodinnej chronológie (pozri príloha CH) pani Petry. 

Touto oblasťou sme naplnili čiastkový cieľ č. 2.  

Analyzovaním rodinnej chronológie pani Petry sme dospeli k nasledujúcim 

zisteniam. Pani Petru najviac ovplyvnila smrť jej matky, ktorá zomrela pred dvoma rokmi 

na rakovinu prsníka. Ako uvádza pani Petra „to ma veľmi zasiahlo a doteraz mi je z toho 

ťažko a asi aj dlho ešte bude“. Ďalšou významnou udalosťou, ktorá pani Petru ovplyvnila 

bolo narodenie jej sestry pred ôsmimi rokmi, skončenie vysokej školy pred dvoma rokmi 

a zasnúbenie sa s partnerom pred 3 mesiacmi. Zmena meny na euro ju ovplyvnila tak, že 

považuje všetko za drahšie, ako to bolo počas Slovenskej koruny. 

Z rozhovoru sme identifikovali ďalšie oblasti, ktoré považujeme za dôležité pri 

analyzovaní rodinnej chronológie, ako napríklad spoznanie partnera a vybudovanie 

spoločnej domácnosti s partnerom. 

 oblasť konfliktov v manželstve a partnerstve 

Pani Petra má so svojím partnerom konflikty ohľadom nadmerného užívania 

alkoholu zo strany partnera, čo vplýva aj na komunikáciu. Ako uvádza vo výpovedi 

„niekedy to preženie s alkoholom a nevie sa potom správať. Keď sa opije, tak je voči mne 

hnusný, to znamená, že mi hovorí veci, ktoré by mi nemal hovoriť alebo mi naopak 

nehovorí to, čo by mi mohol povedať ale iným spôsobom, ale jemnejšie, ale tým, že sa opije 

tak mi to povie takto na rovinu. Za triezva mi to nepovie tak hnusne, ako keď je opitý“. 

Tieto problémy výrazne ovplyvňujú ich vzťah. Pani Petra si ich začala všímať po pár 

mesiacoch chodenia. Keď sa pohádajú, tak jej partner je väčšinou ten, kto príde 

a ospravedlní sa za svoje správanie. Konflikty riešia sami, ako uvádza „snažíme si to 

nejako spoločne vydiskutovať a vlastne nájsť nejaké riešenia aby sme sa tomu vyhli do 

budúcnosti“. Keď sa s partnerom poháda tak sa cíti na jednej strane dobre, lebo jej to 

pomôže uvoľniť všetku zlosť zo seba a na druhej strane je jej to ľúto, lebo ako povedala 

„nie je to príjemná situácia“.  

 oblasť komunikácie 

Do tejto časti spadala analýza komunikačných pozícií v strese u pani Petry. Touto oblasťou 

sme naplnili čiastkový cieľ č. 4.  

Na základe pozorovania a odpovedí v rozhovore sme u pani Petry identifikovali 

pozíciu obviňovania, pretože chyby vidí iba na strane partnera. Ako príklad môžeme 
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uviesť výpoveď „Myslím si, že je to jeho vina prečo sa hádame, lebo keby nebolo alkoholu, 

tak by sme mali dobrý vzťah, lebo aj tá komunikácia by som povedala, že asi je problém“. 

Problém v komunikácií na strane partnera vidí v tom, že jej partner v minulých vzťahoch 

nebol otvorene komunikovať, čo sa prenieslo aj do ich vzťahu. Pri otázke, čo by na svojom 

partnerovi zmenila uviedla pani Petra „Tak určite by som zmenila to, že má na všetko čas, 

to má brutálne rozčuľuje a privádza do šialenstva, lebo ja všetko riešim hneď a on má na 

všetko čas a potom to tak aj vyzerá, že nič nestíha a to má rozčuľuje...aby bol viac 

dynamickejší a ne taký spomalený“.  

Výskum autorov Haubertová a Slaměník (2013), ktorý uvádzame v podkapitole 4.5 

sa nám v prípade pani Petry nepotvrdil, pretože ona považuje za najtypickejší znak 

v partnerských vzťahoch úprimnosť, komunikáciu a spoločné smerovanie alebo spoločný 

cieľ.  

 

Analýza a interpretácia zistených výskumných dát u pána Pavla  

 oblasť rodiny a vzťahov u manželov/partnerov 

Do tejto časti spadala analýza kazuistiky (pozri príloha I) rodinnej mapy (pozri 

príloha J) a duplikačný výber partnera pána Pavla. Touto oblasťou sme naplnili 

čiastkový cieľ č. 1 a čiastkový cieľ č. 3 

Analýzou rodinnej mapy pána Pavla sme dospeli k nasledujúcim zisteniam. Rodičia 

pána Pavla už zomreli, matka pred štyrmi rokmi na cirhózu pečene a otec pred troma rokmi 

na zlyhanie srdca. Vzťah medzi pánom Pavlom a rodičmi môžeme definovať ako 

harmonický, normálny. Ako uviedol pán Pavol jeho matka bola viac prístupná, čo sa týka 

vo vzťahu k deťom. Môžeme po potvrdiť aj nasledujúcim vyjadrením „som si všimol že aj 

sestra, keď dačo chcela, tak sme šli za mamou skôr teda, hej...možno aj mala také väčšie 

slovo doma asi. Ako dobrý vzťah som mal“. Vzťahy medzi rodičmi pána Pavla boli 

harmonické, ako uvádza „Naši sa hádali minimálne, fakt minimálne, môj oco bol viac 

menej flegmatik a mama zasa bola taká viac komunikatívna, čo sa nás týka, oco menej 

hej“. 

Rodinná mapa ďalej poukazuje na vzťah pána Pavla s jeho súrodencami. Pán Pavol 

má dvoch starších bratov, s ktorými má normálny vzťah. Môžeme to potvrdiť aj 

nasledujúcim výrokom „čo sa vzťahov týka, s bratmi tak ako chlapci doma sme mali 

(pauza) ako žiadne bitky, ale tak ja som mal s jedným z nich izbu spoločnú do nejakých 

mojich 17 rokov, takže proste, vzťahy fajn, nič také zvláštne, ani sme sa nijako nehádali, 
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tak maximálne, že som mu bral veci, ako mladší súrodenci, lebo on mal cool veci a potom 

jak ma vymákol v meste, tak že „čo máš na sebe“ (smiech), ale tieto veci si myslím, že sú 

normálne všade, to je bežná vec“. Taktiež má pán Pavol aj mladšiu sestru s ktorou má tiež 

normálne vzťahy.  

Z rodinnej mapy vyplynulo, že vzťah medzi pánom Pavlom a jeho partnerkou je 

konfliktný na základe nadmerného požívania alkoholu zo strany pána Pavla. Z pozorovania 

sme zistili, že keď prišiel pán Pavol domov v podnapitom stave, tak sa na svoju partnerku 

nahneval, keď mu vyčítala, že je opitý, pričom požil slová „hneď mi pár pív vyčítaš“.  

Do rodinnej mapy sme zahrnuli aj vzťah pána Pavla s partnerkiným otcom a sestrou 

na základe toho, že bývajú v spoločnej domácnosti. Vzťah pána Pavla s partnerkiným 

otcom je normálny, ako môžeme uviesť aj vo výpovedi „S otcom v pohode, tam ako som si 

nevšimol ani z jednej strany nejaké konfliktné stavy hej alebo čo“ a s partnerkinou sestrou 

vychádza tiež normálne, aj keď uviedol, že „so sestrou je to kus inak...je to decko, 

nepočúva asi ako všetky deti a dakedy vytáča i mňa, ale zasa ja sa do výchovy nestarám, 

ale moje budem triskac za také veci, ale vážne, toto nebudú robiť“. Pri otázke, či sa aj on 

zapája do starostlivosti o partnerkinu sestru uviedol „No jasné (smiech). Nie, tak napríklad 

keď nie sú oni doma, tak som tu ja...takto to nejak vykrývame, aj to je jeden z tých dôvodov 

kvôli čomu sme tu všetci vlastne“. 

 duplikačný výber partnera 

Pán Pavol mal v mladosti viac partneriek ako uvádza „Ako ja som mal vždy vzťah 

ku ženám dobrý, tam nebolo zasa hej, mal som dosť partneriek, ale nie všetky skončili, 

alebo sa dopracovali do istého štádia...no v tom čase, v tom veku, boli také skrátka 

krátkodobé vzťahy, nič vážne, aj fyzicky myslím nič vážne, ne jak dnešné dzeci (smiech)“. 

Svoju súčasnú partnerku spoznal v bare cez ich spoločnú známu a vybral si ju na základe 

sympatií. Chodili spolu iba mesiac a po roku stretávania sa rozhodli, že budú spolu žiť 

v jednej domácnosti. Dupikačný výber partnera sa nám u pána Pavla nepotvrdil, nakoľko si 

svoju súčasnú partnerku vybral na základe sympatií. Pri otázke, či sa podobala v niečom 

jeho matka so súčasnou partnerkou odpovedal „(pauza) niekedy mám ten taký pocit, ale ani 

nie že sa v niečom podobali, ale skôr keď vidím ju jak ku Saši je, jak taká mama, 

skrátka..jednak že proste musí, bohužiaľ a jednak to má zrejme v sebe. Tak všeobecne by 

som povedal, materstvo“.  
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 oblasť významných životných udalostí 

Do tejto časti spadala analýza rodinnej chronológie (pozri príloha K) pána Pavla. 

Touto oblasťou sme naplnili čiastkový cieľ č. 2.  

Analyzovaním rodinnej chronológie pána Pavla sme dospeli k nasledujúcim 

zisteniam. Pána Pavla najviac ovplyvnila smrť jeho rodičov, ktorú môžeme potvrdiť 

vyhlásením „to bolo také trošku, zasa, ale ja si myslím, že všetko sa dá zvládnuť, i keď toto 

chcelo čas, taký bol divný rok skrátka po tom, ale dalo sa to hej, si zvyknúť na to, že už 

mám ísť len ja sám svojou cestou, asi toto“. Ďalšou udalosťou, ktorá pána Pavla ovplyvnila 

bol odchod do Anglicka za prácou, kde sa naučil cudzí jazyk. Z dobových vecí ho trochu 

ovplyvnil pád komunizmu ako uviedol „potom sme začali chodiť do kostola každú nedeľu, 

po páde komunizmu, lebo mama bola učiteľka na základnej škole a ona nemohla mať 

s vierou nič spoločné, predtým. Vlastne oni mali aj cirkevný sobáš v noci“. Zmena meny na 

euro pána Pavla ovplyvnila v tom, že sa mu zhoršila finančná situácia, pretože viac peňazí 

minie odkedy máme euro.  

 Z rozhovoru sme identifikovali ďalšie oblasti, ktoré považujeme za dôležité pri 

analyzovaní rodinnej chronológie, ako napríklad narodenie sestry, ukončenie stredných 

škôl a spoločné bývanie s partnerkou.  

 oblasť konfliktov v manželstve a partnerstve 

Pán Pavol má so svojou partnerkou konflikty ohľadom nadmerného užívania 

alkoholu z jeho strany, čo negatívne vplýva aj na komunikáciu. Ako uvádza vo výpovedi 

„Konflikty, problémy máme a týkali sa mojej chyby, chľastu, tak asi to...na tom sa najviac 

hádame, aj naposledy, to už bolo trošku veľa aj na mňa keď som od nej odišiel a nepovedal 

som ani dôvod ani nič, len som zdrhol“ alebo „Tak niekedy mám hlúpe reči, fyzicky akože 

neublížim, ja na také nie som, ale skrátka hlúpe reči alebo sa zbalím a zmiznem domov..ani 

ja sám tomu nechápem, že čo vlastne, prečo to bolo“. Tieto konflikty negatívne vplývajú aj 

na vzťah s jeho partnerkou. Môžeme to potvrdiť nasledujúcim vyjadrením „ona je 

sklamaná zo mňa, mňa to mrzí (pauza) nás to viac vzdiali od seba“. Pri otázke, či sa snažil 

riešiť tieto problémy s alkoholom odpovedal, že sa obmedzuje. Pán Pavol je väčšinou ten, 

kto príde za partnerkou a rieši tieto problémy. 

 oblasť komunikácie 

Do tejto časti spadala analýza komunikačných pozícií v strese u pána Pavla. Touto 

oblasťou sme naplnili čiastkový cieľ č. 4.  
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Na základe pozorovania a odpovedí v rozhovore sme u pána Pavla identifikovali 

pozíciu zmierovania, pretože sa obviňuje zo všetkých chýb, ktoré sa v partnerstve udejú. 

Ako príklad môžeme uviesť výpoveď „väčšina tých konfliktov, neže väčšina, ale všetky 

vznikli kvôli chľastu, kvôli môjmu, kvôli tomu jak sa v tomto stave správam.  Chcem aby 

bola šťastná, no tým chľastom to všetko kazím“. Taktiež pán Pavol vidí problém aj 

v komunikácií s partnerkou. Môžeme to potvrdiť vyjadrením „ja som dosť uzavretý 

a potom keď sa opijem, tak jej to poviem tak narovinu alebo dosť hrubo, čo za triezva by 

som jej tak nepovedal (,) a potom chodím za ňou a sa ospravedlňujem“. Pozíciu 

zmierovania sme videli aj pri pozorovaní, keď sa pán Pavol prišiel ospravedlniť za svoje 

správanie, doniesol partnerke kyticu kvetov a povedal „je to všetko moja vina, ja to kazím, 

prepáč mi“.  

Výskum autorov Haubertová a Slaměník (2013), ktorý uvádzame v podkapitole 4.5 

sa nám v prípade pána Pavla z časti potvrdil, pretože za najtypickejší znak v partnerských 

vzťahoch považuje dôveru, rovnako ako spomínaní autori výskumu, potom úprimnosť 

a vernosť.  

 

 

4.6 ZÁVERY A ODPORÚČANIA PRE PRAX 

 

Vo výskume sme uplatnili štyri konštrukty rodinnej terapie Virginie Satirovej na 

jeden manželský a jeden partnerský pár. Hlavný cieľ výskumu sme naplnili 

prostredníctvom čiastkových cieľov výskumu s využitím metódy pološtruktúrovaného 

rozhovoru, zúčastneného pozorovania, audiozáznamu a komentovanej transkripcie.  

Z analýzy a interpretácie dát bolo pozorovateľné, že údaje o manželoch 

a partneroch boli obdobné, nakoľko išlo o partnerov, ktorí spolu žijú v spoločnej 

domácnosti. Podobnosti sme identifikovali v oblasti rodiny a vzťahov, teda pri vytváraní 

rodinnej mapy a pri oblasti konfliktov medzi manželmi/partnermi. Rozdiely sme zistili pri 

duplikačnom výbere partnera, v oblasti rodinnej chronológie a v oblasti komunikačných 

pozícií v strese.   

Z výsledkov pozorovania a z rozhovorov nám vyplynulo, že vzťahy medzi 

manželmi a partnermi sú do značnej miery narušené konfliktami, ktoré sa v spolužití 

objavujú. Manželia majú konflikty najmä ohľadom prostredného syna, čo sa následne 

prejavuje aj na ich vzťahu, ktorý môžeme definovať ako konfliktný. Konflikty medzi 
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manželmi vznikajú najmä kvôli tomu, že pani Mária sa svojho syna stále zastane a dáva 

mu peniaze zo spoločného rozpočtu, čo jej manželovi, pánovi Vladimírovi prekáža. 

Partneri sa hádajú najmä ohľadom nadmerného užívania alkoholu zo strany partnera, pána 

Pavla, ktorý výrazne ovplyvňuje stabilitu a harmóniu partnerského vzťahu. Na základe 

týchto zistení, môžeme konštatovať, že manželský aj partnerský pár je narušený 

konfliktami.  

Čo sa týka duplikačného výberu partnera, tak ten sa nám potvrdil u pani Márie, 

ktorá sa pozitívne identifikovala so svojim otcom, ktorého stratila v pomerne mladom veku 

a na základe sympatií si vyberala aj svojho súčasného manžela. U jej manžela, pána 

Vladimíra sa nám duplikačný výber nepotvrdil, nakoľko si svoju partnerku vyberal na 

základe sympatií. Taktiež sa nám duplikačný výber partnera potvrdil aj u pani Petry, ktorá 

sa síce nevedome a negatívne identifikovala so svojim otcom, ktorý má problém 

s nadmerným užívaním alkoholu, ale na základe toho si nevedome vybrala aj svojho 

súčasného partnera, ktorý má taký istý problém. U jej partnera, pána Pavla sa nám 

duplikačný výber nepotvrdil.  

Pri rodinnej chronológií sme zistili isté podobnosti z ohľadom na celospoločenský 

kontext. Pána Vladimíra a pani Máriu do značnej miery ovplyvnil príchod Rusov na 

územie ČSSR a taktiež aj pád komunizmu, ktorý ovplyvnil aj pána Pavla. Z osobného 

kontextu ovplyvnila pani Máriu, pána Vladimíra, pani Petru a aj pána Pavla najmä smrť ich 

rodičov, ktorú považujú za jednu z udalostí, ktorá mala na ich život a život ich rodiny 

najväčší vplyv. Odlišnosti v rodinnej chronológií vidíme najmä v jednotlivých životných 

udalostiach, ktoré sa participantom udiali.  

V oblasti komunikačných pozícií sa nám ukázalo, že pani Mária a pán Pavol si 

osvojili pozíciu zmierovania na zvládanie stresu. Častokrát sa svojim partnerom 

ospravedlňovali a chybu hľadali v sebe. Pán Vladimír a pani Petra si osvojili pozíciu 

obviňovania na zvládanie stresových situácií, čo sa nám ukázalo pri pozorovaní a pri 

rozhovoroch, keď svojich partnerov za všetko obviňovali, omyly videli iba na svojich 

partneroch a vždy očakávali od nich ospravedlnenie.  

 Na základe zistených informácií z výskumu navrhujeme adresne pre  manželov a 

partnerov nasledujúce odporúčania pre prax:  

 pre pani Máriu a pána Pavla by sme odporúčali rodinnú terapiu Virginie Satirovej, 

konkrétne metódu meditácie na základe toho, že si osvojili pozíciu zmierovania, 

aby sa naučili pozitívne zmýšľať o sebe, uvedomiť si lásku k sebe, aby spoločne so 
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sociálnym pracovníkom dospeli ku kongruencii. Rodinnú terapiu Satirovej 

odporúčame realizovať v rámci poradne špecializovaného poradenstva buď v rámci 

druhého alebo tretieho sektora, 

 pre pána Vladimíra a pani Petru by sme tiež odporúčali rodinnú terapiu Satirovej, 

najmä Model rastu, pretože si osvojili pozíciu obviňovania a na základe Modelu 

rastu sa naučia vnímať a hovoriť so svojim partnerom bez obviňovania 

prostredníctvom vlastnej sebareflexie, uvedomia si, že aj oni majú problémy 

a chyby, dospejú tak ku kongruencii. Rovnako by sme odporúčali realizovať 

rodinnú terapiu v rámci poradne špecializovaného poradenstva buď v rámci 

druhého alebo tretieho sektora alebo v rámci súkromnej poradne, 

 metódu teplomera by sme odporúčali jednak manželskému, ale aj partnerskému 

páru, pretože majú konflikty vo vzťahu a prostredníctvom tejto metódy by si mohli 

objasniť rodinné vzťahy a zefektívniť komunikáciu. Taktiež si myslíme, že je táto 

metóda vhodná pre partnerov a manželov z toho dôvodu, že sa vykonáva 

v prirodzenom prostredí, 

 pracovať na zlepšovaní vzťahu medzi pani Máriou, pánom Vladimírom a ich 

 prostredným synom Slavomírom, prostredníctvom metódy teplomera, aby každý 

z nich mohol vyjadriť svoje túžby, očakávania a jeden druhého oceniť, 

 navrhnúť pánovi Pavlovi zúčastňovať sa na stretnutiach svojpomocných skupín 

alebo v rámci poradne špecializovaného poradenstva na základe toho, že má 

problémy s alkoholom. 
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ZÁVER 

 

V práci sme sa venovali špecifickej cieľovej skupine, a to manželským 

a partnerským párom, ktoré zažívajú konflikty vo vzťahu. Hlavným cieľom práce bolo 

uplatnenie rodinnej terapie Virginie Satirovej vo vzťahu k manželskému a partnerskému 

páru, kde sme chceli zistiť ako vplývajú konflikty na vzťahy medzi manželmi.  

Generalizovane môžeme konštatovať, že cieľ práce sa podarilo naplniť a to tým, že 

rodinná terapia Virginie Satirovej je významným teoretickým konceptom, na základe 

ktorého sme poukázali na nevhodné komunikačné pozície a konflikty v manželstve a 

partnerstve. V teoretickej časti práce sme identifikovali špecifiká a ciele rodinnej terapie 

Virginie Satirovej, metódy a techniky práce a Model rastu s jeho benefitmi. Následne sme 

vybrané konštrukty rodinnej terapie Virginie Satirovej aplikovali na partnerstvo 

a manželstvo a v poslednej kapitole teoretickej práce sme sa venovali konfliktom 

v manželstve a partnerstve, teda ich vzniku a príčinám.  

V empirickej časti sme aplikovali, analyzovali a identifikovali vybrané konštrukty 

rodinnej terapie Virginie Satirovej. Konkrétne išlo o analýzu duplikačného výberu 

partnerov, konštrukty vytvárania rodinnej mapy, rodinnej chronológie a identifikovanie 

komunikačných pozícií v strese u manželov a partnerov.  

V kontexte diskusie máme aj porovnateľné výskumy. Na základe výskumu, ktorý 

vykonal autor Gottman (In: Ščibranyová 2010), ktorý zistil, že partneri a manželia by si 

mali navzájom uvedomovať pozitívne aspekty svojho partnera, čo sa nám aj v empirickej 

časti práce potvrdilo, keď sme sa respondentov pýtali na to, čo si na partnerovi vážia. 

Taktiež vo výskume zistil, že v strese dvojici najviac škodia „záchranné reakcie“ alebo 

komunikačné pozície v strese, čo sa nám vo výskume taktiež potvrdilo, pretože respondenti 

používali najmä pozície obviňovania a zmierovania pri reakciách v strese. Rozdiel medzi 

Gottmanovým výskumom a empirickým výskumom, ktorý sme realizovali je v tom, že 

autor Gottman sa zameral na pozitívne aspekty vo vzťahu a vo výskume, ktorý sme 

realizovali sa nám objavili aj negatívne aspekty vo vzťahoch ako napríklad konflikty, 

narušená komunikácia a závislosť na alkohole.  

Medzi odporúčania pre sociálnu prácu by sme navrhovali: 

 aby sociálni pracovníci a pracovníčky využívali na riešenie manželských 

a partnerských konfliktov metódy a techniky rodinnej terapie Virginie Satirovej 
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v predmanželských a manželských poradniach cez špecializované sociálne 

poradenstvo v súkromných alebo verejných inštitúciách,  

 v kontexte terapeutickej paradigmy podľa Payna (1997) by sme navrhovali 

využívať meditáciu a Model rastu pri riešení konfliktov v manželstve a partnerstve, 

aby partneri zlepšili svoje sociálne fungovanie, čím by  dospeli k psychosociálnej 

pohode, prostredníctvom efektívnej komunikácie a budovania vzťahu a to v rámci 

poradne špecializovaného poradenstva buď vo sfére druhého alebo tretieho sektora 

alebo v  súkromnej poradni,  

 považujeme za dôležité zdôrazňovať, že aj sociálni pracovníci a sociálne 

pracovníčky, ktorí skončili vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v sociálnej práci 

môžu byť kompetentní pri výkone socioterapie, konkrétne rodinnej terapie Virginie 

Satirovej v kontexte manželských a partnerských problémov v  poradniach 

špecializovaného poradenstva, vo sfére druhého a tretieho sektora alebo 

v súkromných poradniach.  
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ABSTRAKT 

 

CEBECAUER, Tomáš: Syndróm vyhorenia u vykonávateľov pomáhajúcich profesií 

v prostredí Zboru väzenskej a justičnej stráže. [práca ŠVOČ] / Tomáš Cebecauer – 

Katolícka univerzita v Ruţ omberku. Pedagogická fakulta; Katedra sociálnej práce. – 

Školiteľ : PhDr. Angela Almašiová, PhD.  – Ruţ omberok : PF, 2016. Počet s. 53 

 

Práca ŠVOČ opisuje syndróm vyhorenia u príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráţ e, 

participujúcich na penitenciárnom zaobchádzaní s osobami vo výkone väzby a vo výkone 

trestu odňatia slobody. Práca charakterizuje miesto pôsobenia a pomáhajúcich profesií, 

popisuje vykonávanú činnosť s osobami vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia 

slobody. Práca sa zaoberá charakteristikou syndrómu vyhorenia, priebehom a prevenciou.  

V práci je realizovaný kvantitatívny výskum s cieľom zistenia miery syndrómu vyhorenia  

v oblasti emočného vyhorenia, depersonalizácie a osobného uspokojenia u pomáhajúcich 

profesií v rámci ZVJS. 

 

 

Kľúčové slová: Depersonalizácia. Emočné vyhorenie. Osobné uspokojenie. Syndróm 

vyhorenia. Zbor väzenskej a justičnej stráţ e. 
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Syndróm vyhorenia u vykonávateľov pomáhajúcich profesií 
            v prostredí Zboru väzenskej a justičnej stráže 
                                            Cebecauer Tomáš



 

 

ABSTRACT 

 

CEBECAUER, Tomáš: Burnout syndrome by the executors of helping profesions in 

enviroment of Prison and Court Guard. [ŠVOČ thesis] / Tomáš Cebecauer – Catholic 

University in Ruţ omberok. Faculty of Education; Department of Social Work. – 

Supervisor : PhDr. Angela Almašiová, PhD. –Ruţ omberok : FoE, 2016. Number of pages 

53. 

 

 

A work describes a burnout syndrome among officers of the Prison and Court Guard, 

participating in the penitentiary treatment of persons in custody or serving a prison 

sentence. The work characterizes a site of action and helping professions, describes the 

activities carried out with persons serving the sentence of imprisonment and serving a 

sentence. The work deals with the characteristics of burnout syndrome, its course and 

prevention. There is implement quantitative research in the work with a target to 

determining an extent of burnout syndrome in emotional burnout, depersonalization and 

personal satisfaction by helping professions in the Corps of Prison and Court Guard. 

 

Key words: Burnout syndrome. Corps of Prison and Court Guard.  Depersonalization. 

Emotional burnout. Personal satisfaction.  
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ÚVOD 

 

 

„Nil minus quam irasci punientem decet.“ Seneca 

Nič nectí trestajúceho menej ako hnev, tak znie heslo, s ktorým prichádzajú v sluţ be do 

kontaktu príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráţ e (ďalej len ZVJS). Motto navodzuje 

atmosféru, ţ e aj keď sa aplikuje zákon voči porušovateľom, treba ho uplatňovať bez 

negatívnych emócií a naopak viesť príslušníkov a zamestnancov Zboru k tomu aby 

vykonávali svoje povolanie s rozvahou a pokojom. Ak teda musíš trestať, pripomeň si, ţ e 

nemá to byť v hneve, alebo v afekte. 

Príslušníci ZVJS sú kaţ dodenne vystavovaní konfliktným situáciám, ktoré na nich 

zanechávajú vedome, či nevedome stopy. Záverečná práca pomenúva zdroje týchto 

problémov, ich diagnostikovanie a ponúka ich riešenia. Jedným z takýchto riešení je 

ponúknuť argumenty o potrebe supervízie pre pomáhajúce profesie v prostredí ZVJS. 

„Supervízia patrí k najúčinnejším nástrojom podpory a pomoci sociálnym poradcom, 

sociálnym pracovníkom a cez nich samotným klientom. Na Slovensku patrí k dôleţ itým 

štandardom kvality sociálnych sluţ ieb“ (Mátel, 2010, s. 49). Supervízia formuje priestor 

pre znovunájdenie vlastných rezerv, pohľad do situácie z vonku, zmenu pohľadu na 

problém. Hľadá riešenia, bez nariaďovania, moralizovania, neodsudzuje a nevystavuje 

súdy.  

Cieľom práce je zmapovať syndróm vyhorenia u príslušníkov ZVJS, participujúcich na 

penitenciárnom zaobchádzaní s osobami vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia 

slobody. Práca opisuje miesto pôsobenia a samotné pomáhajúce profesie. V práci je 

realizovaný kvantitatívny výskum s cieľom zistenia miery syndrómu vyhorenia  v oblasti 

emočného vyhorenia, depersonalizácie a osobného uspokojenia u pomáhajúcich profesií v 

rámci ZVJS. 
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1 ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŢE SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY A PRÍSLUŠNÍCI PARTICIPUJÚCI NA 

PENITENCIÁRNOM ZAOBCHÁDZANÍ  

 

 

Zbor väzenskej a justičnej stráţ e (ďalej len ZVJS) je zriadený podľa Zákona NR SR 

č.4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráţ e (ďalej len zákon o ZVJS). Spomínaný 

zákon definuje ZVJS nasledovne: „Zbor väzenskej a justičnej stáže je ozbrojený 

bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy na úseku: 

a) výkonu väzby, 

b) výkonu trestu odňatia slobody, 

c) ochrany a stráženia objektov zboru, objektov detekčného ústavu a v ich blízkosti, 

d) ochrany poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch a objektoch prokuratúry.“ 

 

Príslušníci a zamestnanci ZVJS sú neoddeliteľnou súčasťou tejto vojensky organizovanej 

organizácie. „Plnenie sluţ obných úloh v zbore zabezpečovalo v roku 2014 priemere 

4516,28 príslušníka a 697,44 zamestnancov zboru. Skutočný počet príslušníkov zboru k 

31.12.2014 bol 4 524 príslušníkov a 691 zamestnancov“ (Ročenka ZVJS 2014, 2015, s.30). 

 

1.1 Pôsobnosť zboru          

ZVJS zabezpečuje najmä výkon väzby (ďalej len VV), výkon trestu odňatia slobody (ďalej 

len VTOS), ochranu a stráţ enie objektov zboru najmä väzníc, ako aj iných objektov 

patriacich zboru, ministerstvo, alebo vyplývajúcich z mimorezortných dohôd. Pátra po 

utečencoch z VV a z VTOS. Zabezpečuje penitenciárnu starostlivosť pre obvinených 

(ďalej len obv.) a odsúdených (ďalej len ods.) vo VTOS. Zbor vytvára podmienky na 

zamestnávanie väzňov, ich individuálny rozvoj a nápravu. Zbor zabezpečuje ochranu 

poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu a prokuratúry a verejného poriadku v blízkosti 

stráţ ených objektov.  
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1.2 Systém riadenia a  organizačné členenie zboru  

Zbor väzenskej a justičnej stráţ e je tvorený Generálnym riaditeľstvom (ďalej len GR 

ZVJS), ústavmi na výkon väzby (ďalej len ÚVV), ústavmi na výkon trestu odňatia, 

slobody (ďalej len ÚVTOS), ústavom na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, 

nemocnicou pre obvinených  a odsúdených (ďalej len nemocnica) a príslušníkmi Zboru. 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len MS SR) zriaďuje a zrušuje 

Generálne riaditeľstvo a ústavy (Zákon NR SR č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej 

a justičnej stráţ e v znení neskorších predpisov v právoplatnom znení). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 Systém riadenia v ZVJS 

 

Generálne riaditeľstvo ZVJS 

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráţ e je priamo podriadené MS SR. GR 

ZVJS je najvyšším riadiacim orgánom v oblasti väzenstva, ktoré aj centrálne riadi, 

metodicky usmerňuje a kontroluje (Justová, 2009). Generálne riaditeľstvo je komplex 

odborov, útvarov, samostatných  úsekov a referátov, ktorých cieľom je kontrolovať, riadiť 

samotné subjekty ZVJS v zmysle platnej legislatívy.  

Štatutárnym zástupcom zboru je generálny riaditeľ ZVJS. Najuţ šie vedenie GR ZVJS 

dopĺňajú námestník pre sluţ obné veci a námestník pre ekonomické veci. Generálny 

riaditeľ vymenúva a odvoláva z funkcie riaditeľov subjektov ZVJS. Generálne riaditeľstvo 

plní úlohy v zbore platnej legislatívy (Zákon NR SR č. 4/2001 Z. z. o ZVJS)  a agendu 

uloţ enú ministrom spravodlivosti (Rozkaz ministra spravodlivosti č. 15/2015, ktorým sa 

GR ZVJS 

Účelové 

zariadenia ÚVTOS ÚVV a 

ÚVTOS 

ÚVV 

Ministerstvo spravodlivosti 
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vydáva Organizačný poriadok Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej 

stráţ e). 

Subjekty Zboru väzenskej a justičnej stráţe 

Vykonávajú činnosti v súlade s legislatívou platnou v Slovenskej republike. Pod pojmom 

subjekty ZVJS rozumieme ústavy na výkon väzby a ústavy na výkon trestu odňatia 

slobody, detenčný ústav a účelové zariadenia zboru. Momentálne je  zriadených 18 

zariadení poskytujúcich penitenciárnu starostlivosť v rôznych diferenciačných skupinách. 

Ţiaľ, ku dňu 31.12. 2014 nebol zriadený detenčný ústav. VV, alebo VTOS sú vykonávané 

spravidla v zmysle Zákona NR SR č. 221/2006 o výkone väzby (ďalej len Zákon o VV) 

a podľa zákona NR SR č.475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o VTOS) ustanovujúcich spôsob výkonu 

trestu, práva a povinnosti odsúdených a dozor a kontrolu nad výkonom trestu.  

 

 

Tabuľka 1 Zoznam subjektov ZVJS a ich kapacita ku 21.12. 2014 

Zariadenie Kapacita Zariadenie Kapacita 

ÚVTOS Hrnčiarovce nad 
Parnou 1462 ÚVV a ÚVTOS Banská 

Bystrica 412 

ÚVTOS Dubnica nad Váhom 516 ÚVV a ÚVTOS Bratislava 740 
ÚVTOS Sučany 510 ÚVV a ÚVTOS Leopoldov 1418 
ÚVTOS Košice – Šaca 790 ÚVV a ÚVTOS Košice 756 
ÚVTOS Nitra – Chrenová 295 ÚVV a ÚVTOS Prešov 735 
ÚVTOS Banská Bys.- Kráľová 749 ÚVV a ÚVTOS Nitra 426 
ÚVTOS Ţeliezovce 759 ÚVV a ÚVTOS Ilava 770 
ÚVTOS Ruţ omberok 375 ÚVV Ţilina 291 
ÚVTOS Levoča 112 Nemocnica Trenčín 183 
Zdroj: Ročenka ZVJS 2014 

 

 

Ako ilustruje obrázok 4, zariadenia sú dislokované rovnomerne po celom území 

Slovenskej republiky. Ako uvádza Fábry (2009), uţ   v roku 1856 za Rakúsko -Uhorska tu 

exitovali väznice Ilava a Leopoldov, známe aj dnes laickej verejnosti, ako tie najprísnejšie 

stráţ ené. 
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Zdroj: Ročenka ZVJS 2014 

Obrázok 2 Dislokácia väzníc na území SR 

 

Účelové zariadenia zboru 

Pod pojmom účelové zariadenie zboru rozumieme súbor väzenských objektov, ktoré 

vykonávajú činnosti podľa zákona o ZVJS. Slúţ ia ako podporné inštitúcie s rôznym 

portfóliom činností. Vyberáme niektoré na ilustráciu:  

 Liečebno-rehabilitačné stredisko Kováčová,  

 Liečebno-rehabilitačné stredisko Omšenie, 

  RS Santovka, 

  Inštitút vzdelávania v ZVJS so sídlom v Nitre, 

  Tlačiareň ZVJS,  

 Archív ZVJS,  

 Ústredný sklad Liptovská Štiavnica, 

 Kynologické stredisko ZVJS,  

 Servisno-spojovacie stredisko ZVJS, 

 Centrálna ústredňa ZVJS,  

 Iné zariadenia. 
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1.3 Príslušníci zboru participujúci na penitenciárnom zaobchádzaní  

 

„Väzenie je represia. Človeka však vychováva prevencia. Formácia strachom je dočasná a 

má za následok recidívu, avšak formácia pozitívnou motiváciou je dlhodobá, stabilná. 

Represia má za následok zväčšovanie psychických aj fyzických škôd, pretoţ e vyvoláva 

nenávisť a túţ bu po pomste“ (Justová, 2005, s.18). S progresom spoločnosti prichádzajú aj 

stále nové reformy v penitenciárnom zaobchádzaní. Tieto zmeny majú veľmi dôleţ itý 

význam aj v praxi pomáhajúcich profesií v podmienkach ZVJS. Pod pojmom pomáhajúca 

profesia rozumieme akúkoľvek profesiu zameranú na pomoc človeku. V penitenciárnej 

praxi spolupôsobia na obvinených a odsúdených počas obmedzenia ich práv viacerí 

odborníci rôznymi metódami. Balko a Földeši (2004) uvádzajú nasledovné metódy práce 

s osobami vo VV a ÚVTOS: 

a) Protektívne metódy (bezpečnostné) sú charakterizované pojmami ako je stráţ enie, 

eskortovanie, osobné prehliadky, donucovacie postupy.  

b) Formatívne metódy (pedagogické a psychologické) sú určené na elimináciu 

asociálnych a antisociálnych postojov, zvykov, konania a súčasne sa zameriavajú na  

formovanie spoločensky akceptovateľného správania obvinených a odsúdených. Na 

aplikáciu formatívnych metód sa vyuţ ívajú, poznatky z oblasti iných vedných 

odborov akými sú: psychológia, pedagogika, sociálnej práca  a iné. Prienikom týchto 

vedeckých disciplín, vzniká obrovská variabilita moţ ností pôsobenia na osoby vo 

VV a VTOS.  

c) Liečebné metódy zaoberajú sa odstraňovaním zdravotných ťaţ kostí, vykonávajú 

liečby alkoholikov, toxikomanov a sexuálnych delikventov. Medzi nástroje 

zaraďujeme: medikamentózne, psychologické, psychoterapeutické a liečebno-

pedagogické postupy. 

 

1.3.1 Úsek reţimových činností 

Vyššie v práci sme uviedli, ţ e na penitenciárnom zaobchádzaní participujú viacerí 

odborníci. Všetci vykonávajú štátnu sluţ bu v sluţ obnom pomere príslušníka ZVJS. Medzi 

tieto osoby zaraďujeme: referentov reţ imu, samostatných referentov, samostatných 
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referentov reţ imu, pedagógov, sociálnych pracovníkov, psychológov, duchovnú činnosť 

reprezentovanú katolíckou a evanjelickou cirkvou auburgského vyznania, zdravotnícky 

personál. 

Pôsobenie referenta reţimu a samostatného referenta 

„Ďalším prostriedkom penitenciárneho zaobchádzania je tzv. reţ im. Je to stanovený 

poriadok a disciplína v ústave na výkon trestu, ktorému sa odsúdení musia podriadiť. Jeho 

cieľom je najmä privykanie odsúdených na normy spoločenského ţ ivota a učenie 

sebadisciplíne“ (Justová, 2009, s.38). Hlavným vykonávateľom reţ imu je referent reţ imu ( 

ďalej len RR) a samostatný referent (ďalej len SR). Jedná sa o ťaţ iskové pozície 

v penitenciárnych podmienkach. Ťaţ iskové preto, lebo prichádzajú do kontaktu s klientmi 

počas celého dňa a nesú na pleciach podstatnú časť represívnej zloţ ky VV a VTOS. Na 

základe ich podnetu, často krát vykonávajú svoju činnosť iní odborníci, najmä pedagóg, 

psychológ a sociálny pracovník. Hlavným dôvodom týchto podnetov je fakt, ţ e RR a SR 

majú najlepšiu miestnu znalosť klientely. Ďalej sledujú dianie na oddieloch, komunikujú 

s klientmi, fungujú ako sprostredkovatelia informácií, pokynov a nariadení. Pre ilustráciu 

uvádzame vybrané činnosti, ktoré zabezpečujú: dohľad nad dodrţ iavaním reţ imu, 

vychádzky, výmenu bielizne/prádla, predvádzanie pred lekára, zubára, orgány činné 

v trestnom konaní, advokáta, znalcov, návštevy, výdaj balíkov, výdaj stravy. Dôleţ itou 

súčasťou práce s obvinenými a odsúdenými je zaraďovanie do práce. RR zabezpečujú 

dohľad, dozor a stráţ enie osôb, ktoré boli zaradené do práce. Bohuţ iaľ v praxi platí, ţ e 

spomínané pozície nie sú pre príslušníkov z iných oddelení príliš atraktívne, preto väčšinu 

novoprijatých RR a SR tvoria príslušníci juniori čakatelia1, čo má celkový vplyv na kvalitu 

práce s klientmi. 

1.3.2 Úsek pedagogicko – psychologických činností 

Pôsobenie samostatného referenta reţimu a pedagóga 

Pozícia samostatného referenta reţ imu (ďalej len SRR) je ekvivalentom funkcií pedagóga 

a referenta reţ imu v výkone trestu odňatia slobody, preto v tejto časti budeme hlavne 

opisovať činnosť pedagóga. Úspešné zaradenie odsúdených resp. obvinených do 

občianskeho ţ ivota svojou činnosťou a kompetenciami ovplyvňuje pedagóg oddelenia 

                                                   
1 Jedná sa o príslušníkov ZVJS sluţ obnom pomere do pol roka 
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výkonu trestu a samostatný referent oddelenia výkonu väzby. Vplývanie na klienta je tým 

najdôleţ itejší faktorom a impulzom na prehodnotenie a zmenu doterajšieho správania. 

Pedagóg svojou činnosťou zodpovedá za realizáciu práv a povinností odsúdených 

zaradených do jeho priameho pôsobenia. Spôsob výkonu jeho činností priamo ovplyvňuje 

aktuálny stav odsúdeného. Etika a morálka ich práce je predpokladom úspešného prerodu 

klienta. Mátel (2010) morálku a etiku zlučuje s profesionálnymi hodnotami, ako hlavný 

predpoklad úspešnosti vo svojej profesii. Súhlasíme s autorom a dopĺňame, ţ e pri 

penitenciárnom zaobchádzaní je veľmi dôleţ ité vystupovania a prístup príslušníkov ZVJS 

participujúcich na zaobchádzaní s cieľovou skupinou. Vo VTOS rozpoznávame dva typy 

pedagógov. Štandardný pedagóg a špecializovaný pedagóg. Podstatný rozdiel je len v tom, 

ţ e špeciálny pedagóg je zaradený na oddiel, kde sú uplatňované špecifické metódy 

pôsobenia. Pod pojmom zaobchádzanie rozumieme súbor metód a aktivít s cieľom 

pozitívneho pôsobenia na osobnosť klienta, pôsobením poznatkov z oblasti pedagogiky, 

psychológie a sociálnej práce (www.zvjs.sk). Rozkaz generálneho riaditeľa č. 46/2006 

o zriaďovaní špeciálnych oddielov definuje nasledovné špecializované oddiely: „nástupný 

oddiel, oddiel doţ ivotných trestov, oddiel špecializovaného zaobchádzania, oddiel s 

bezpečnostným reţ imom, osobitný oddiel, uzavretý oddiel, oddiel odsúdených so 

zdravotným postihnutím a výstupný oddiel“. V nich  pôsobí špecializovaný pedagóg. 

Pedagóg vypracuje program zaobchádzania a zákonom určených intervaloch ho 

prehodnocuje. Plnenie respektíve neplnenie programu zaobchádzania môţ e odsúdeným 

pomôcť k podmienečnému prepusteniu, alebo v rámci vnútornej diferenciácie preradeniu 

do inej diferenciačnej podskupine2. Významným nástrojom penitenciárneho zaobchádzania 

v práci pedagóga je disciplinárne právomoc, ktorú upravuje zákon o výkone trestu odňatia 

slobody. 

Pôsobenie psychológa 

Pozícia psychológov vo VTOS a ÚVV má veľmi dôleţ ité miesto v procese zaobchádzania 

s obv. a ods.. Uţ  pri vzatí osoby do väzby psychológ vypracováva psychologický profil 

stíhaného. Výsledky slúţ ia na odhalenie: osobnosti, psychických problémov, hodnoty IQ. 

Zo získaných dát následne ostatní erudovaní príslušníci vychádzajú v ďalšom pôsobení na 

                                                   
2 Vo VTOS rozpoznávame diferenciačné podskupiny A, B, C, kaţ dá z nich znamená väčšie obmedzenie práv 
odsúdených 
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klienta. Vo väzení je jeho hlavnou úlohou ventilácia napätých situácií a dekompenzácia 

psychického stavu odsúdených. 

1.3.3 Referát konzultačných činností a duchovná činnosť 

Pôsobenie sociálneho pracovníka 

Matoušek (1995) tvrdí, ţ e sociálny pracovník počas výkonu trestu odňatia slobody 

vykonáva aktivity s cieľom udrţ iavania kontaktov s okolím a po prepustení pomáha 

klientovi v pokusoch o nájdenie uplatnenia, ktoré by zredukovalo prípadné recidívne 

konanie. Sociálny pracovník je jediný, ktorého zaraďujeme do postpenitenciárnej sociálnej 

správe v podmienkach ZVJS. Kaţ dý ústav zriaďuje pozíciu sociálneho pracovníka. „Jedná 

sa o vysokoškolsky vzdelanú osobu, ktorá absolvovala štúdium v odbore sociálna práca, 

alebo v inom príbuznom odbore, dokáţ e vyuţ ívať metódy sociálnej práce, jej vystupovanie 

je na primeranej úrovni“ (Cebecauer, 2013, s.27). Hlavnou úlohou sociálneho pracovníka 

je spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, mimovládnymi organizáciami a tým  

napomáha klientele pri integrácii  do občianskeho ţ ivota (www.zvjs.sk). V rámci sociálnej 

práce je dôleţ itá schopnosť komunikácie s inými erudovanými odborníkmi, s rodinou, 

z hľadiska profesionality a stanovenia správnej diagnózy (Strieţ enec, 1999). Dôleţ itosť 

pozície sociálneho pracovníka je významný determinant resocializácie. 

Pôsobenie duchovnej činnosti 

Spiritualita patrí taktieţ  k moţ ným prostriedkom pôsobenia na osobnosť osoby. „Účasť 

odsúdených na činnostiach cirkevných organizácií nie je povinná, je postavená na báze 

dobrovoľnosti. Kaţ dopádne však zamestnanci ústavov vnímajú túto činnosť ako jeden z 

prostriedkov, ktorý môţ e mať pozitívny vplyv na prevýchovu odsúdených“ (Papšo, 2011, 

s.49). Myšlienka odpustenia je hlavným učením rímskokatolíckej Cirkvi a preto mu patrí 

miesto v resocializácii. 
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2 SYNDRÓM VYHORENIA 

 

 

V odbornej literatúre sa výraz syndróm vyhorenia začína objavovať v sedemdesiatych 

rokoch minulého storočia, kedy bol tento jav pomenovaný. Tento stav je charakterizovaný, 

ako celkové vyčerpanie organizmu hlavne po fyzickej, psychickej a duševnej stránku. 

Pojem syndróm vyhorenie „po prvýkrát použil psychológ H. J. Freudenberger vo svojej 

knižke Burnout: The Cost of High Achievement, kde syndróm definoval ako vyhasnutie 

motivácie a stimulujúcich podnetov v situácií, kde starostlivosť o jedinca a neuspokojivý 

vzťah sú príčinou, že práca neprináša očakávané výsledky“ (Jeklová, Reitmayerová, 2006, 

s. 7). V dnešnej dobe, keď sme neustále vystavovaní rôznym stresujúcim faktorom, 

napätiu, záťaţ i a vplyvom okolia na našu osobnosť je téma syndrómu vyhorenia veľmi 

aktuálna, čo dokazujú aj nasledovné fakty. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia  

mohlo byť postihnutých syndrómom vyhorenia okolo 15% populácie v strednej Európe, 

dnes na začiatku 21. storočia sa odhaduje, ţ e zasiahnutých syndrómom vyhorenia je okolo 

20 aţ  25% (Kypta, 2011). Stock (2010)  tvrdí, ţ e syndróm vyhorenia si nevyberá, ale 

vieme s ním účinne bojovať.  

 

2.1 Charakteristika syndrómu vyhorenia 

 

Výraz burn out má svoj pôvod v anglickom slovese „to burn“, čo znamená horieť.  

Spojenie slov burn out, následne prekladáme ako dohorieť, vyhorieť, vyprahnúť a 

vyhasnúť. Pojem je trefnou metaforou. Na začiatku horiaci oheň, ktorý symbolizuje silnú 

motiváciu a zanietenie, sa u osoby postihnutej syndrómom vyhorenia postupne mení vo 

vyhasnutie, dohorieva a pôvodne horiace plamene sa teraz pribliţ ujú k úplnému vyhasnutiu 

(Kebza, 2005). Syndróm vyhorenia bol definovaný viacerými odborníkmi. Pre účely 

záverečnej práce vyberáme definície niektorých autorov.  

Drotárová (2006, s. 89) ho definuje ako „stav vyčerpania, ktorý je reakciou na emocionálne 

preťaţ enie súvisiace so špecifickou záťaţ ou, ku ktorej dochádza v emočne exponovaných 

profesiách“.  
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Schmidbauer (2008, s. 217) vysvetľuje burn out príkladom: „Medzi motorkármi je 

vyhorenie opotrebenie plášťa, kedy sa pri brzdení prednou brzdou zadné koleso pretáča a 

pneumatika sa tak silne zahrieva, ţ e začne čmudiť, alebo dokonca horieť. Takto je moţ né 

pneumatiku  ojazdiť v priebehu niekoľkých minút bez toho, aby sa jazdec dostal len o 

meter ďalej“. Príklad vysvetľujeme nasledovne: v zamestnaní často krát vynakladáme 

všetky svoje sily bez výsledku, čo vyúsťuje do straty sebavedomia, podlomenia psychickej 

odolnosti a následne to môţ e byť predispozícia k syndrómu vyhorenia. 

Kallwass (2007) zdôrazňuje, ţ e burn out patrí na zoznam Medzinárodnej klasifikácie 

chorôb (MKCH10) pod kódom diagnózy Z730, ale aj napriek tomu je málokedy riešený 

prostredníctvom ambulancií a kliník. 

Nemecký autor Burisch (2014) hovorí o syndróme vyhorenia vtedy, keď sú splnené tri 

faktory:   

1. Jedná sa o neštandardnú záťaţ , 

2. Problémy trvávajú viac ako pol roka,  

3. Dominancia pocitov únavy a vyčerpania. 

Momentálne neexistuje jednotná definícia syndrómu vyhorenia. Vyššie uvedení autori sa 

snaţ ia priblíţ iť  tento celospoločenský problém, pričom kaţ dý z nich vyuţ íva svoje 

poznatky v danej problematike. Konsenzus autorov následne vytvára všeobecné tvrdenie, 

ţ e syndróm vyhorenie je stav, pri ktorom klesá fyzická a psychická aktivita, ktorá je 

hlavným atribútom syndrómu vyhorenia. 

 

2.2 Rizikové faktory vzniku syndrómu vyhorenia 

 

Faktorov, ktoré sa spolupodieľajú na vzniku syndrómu vyhorenia je mnoho. Jeklová a 

Reitmayerová (2006) ich rozdeľujú na:  

a) Interné faktory: osobnostné a povahové predpoklady, temperament, 

b) Externé faktory: zamestnanie, podmienky v zamestnaní, rodina a okolie pacienta. 

Křivohlavý (2003) hovorí o subjektívnych a objektívnych faktoroch syndrómu vyhorenia. 

Medzi subjektívne faktory zaraďuje: veľkú únavu, zníţ ené sebaocenenie a sebareflexiu, 
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prameniacu z pocitov profesionálneho uplatnenia. Medzi objektívne patrí: dlhodobý 

zníţ ený pracovný výkon.  

Křivohlavý (1998), kategorizuje profesie, ktoré majú výraznú náchylnosť k vyhoreniu 

nasledovne: 

 Sociálni pracovníci vo všetkých oblastiach pôsobenia, 

 Lekári, hlavne tí, ktorí vykonávajú svoje povolanie v miestach tragických ţ ivotných 

osudov pacientov (onkológia, jednotky intenzívnej starostlivosti, psychiatrie), 

 Zdravotný personál,  

 Pedagógovia všetkých typov škôl, 

 Psychológovia, 

 Policajti a príslušníci iných ozbrojených zloţ iek, 

 Pracovníci väzenských sluţ ieb, 

 Politici, manaţ éri, 

 Obchodníci, podnikatelia 

 Kňazi a rádové sestry 

 Umelci a špičkoví športovci 

 Právnici, prokurátori a sudcovia 

Z predloţ eného zoznamu je evidentné, ţ e väzenský personál je jedným z najrizikovejších 

povolaní, na ktoré má potenciálny vplyv syndróm vyhorenia. Keď si k tomu pripočítame 

špecifiká sluţ obných zaradení3, hovoríme o nahromadení viacerých faktorov vzniku 

syndrómu vyhorenia. Gabura (2005) uvádza faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku 

syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov:  

1. Mnoţ stvo klientov a následný nedostatočný priestor na jedného klienta,   

2. Pretrvávajúce obavy z moţ ných chýb či nesprávneho postupu pri riešení klientovej 

situácie,  

3. Nedostatočná spoluparticipácia  v otázkach fungovania zariadeniach,  kde pracovník    

pracuje,  

4. Dlhá pracovná doba a neprimeraný štýl organizácie,  

5. Manaţ ment riadenia pracovníkov,  

                                                   
3 V podkapitole 2.1 aţ  2.3  sa autor bliţ šie venuje pôsobnosti jednotlivých profesií v penitenciárnom 
prostredí 
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6. Nedostatočná psychohygiena, 

7. Demotivácia a finančné ohodnotenie. 

Jeden zo zakladateľov výskumov syndrómu vyhorenia Feudenberger (In Křivohlavý, 

1998) konkretizoval typy pracovníkov, na ktorých má burnout markantný vplyv. Podľa 

autora sú to pracovníci, ktorí sú: oddaní svojej práci, nadšení svojím zamestnaním, 

pracujúci veľmi usilovne, energickí, sebavedomí, vzdávajúci sa svojich záujmov 

v prospech svojej profesie, bez záujmov a záľub mimo zamestnania.  

Drotárová (2006) opisuje ďalšie predispozície k vyhoreniu z hľadiska prístupu 

k zamestnaniu v ktorých dominujú nasledovné vlastnosti: perfekcionizmus, 

workoholizmus, kreativita, pracovitosť, idealizácia zamestnania, spoľahlivosť, výkonnosť, 

angaţ ovanosť rôznych pracovných aktivitách, bezcitnosť (city schovávajú pod vrstvou 

činorodosti, horlivosti) a neúspech preţ ívajú ako osobnú poráţ ku. 

Pomáhajúce profesie sú neustále konfrontované rizikovými faktormi vzniku syndrómu 

vyhorenia. Dnes uţ  vieme presne identifikovať zdroje týchto hrozieb, predispozície a preto 

by mala byť prevencia hlavným nástrojom boja proti vyhoreniu.  

 

2.3 Priebeh syndrómu vyhorenia  

 

Aktuálny stav jedinca má samozrejme závaţ ný vplyv na priebeh syndrómu vyhorenia. 

V tejto časti opäť nastáva búrlivá diskusia odborníkov, ktorý z priebehov burnoutu je ten 

najcharakteristickejší a dá sa komplexne aplikovať na kaţ dú situáciu. Syndróm sa rozvíja 

postupne, počas niekoľkých mesiacov aţ  rokov, pričom priebeh jednotlivých štádií nie je 

presne intervalovo rozdelený. Tento dynamický proces sa vyvíja aţ  k poslednému štádiu, 

ktorým je samotné vyhorenie. Tak ako je rozpracovaná terminológia problému, existuje 

veľké mnoţ stvo modelov, ktoré popisujú samotný priebeh syndrómu vyhorenia. Niektorí 

autori sa zmeňujú o štádiách, iní pouţ ívajú pojem fáza. Význam slov zostáva nezmenený. 

Priekopníci skúmania syndrómu vyhorenia Freudenberger a Richelsonová (1980) 

pomenúvajú dve fázy a dvanásť štádií vyhorenia. Prvá fáza je emocionálne vnímaná, 

obsahujúca chronickú únavu, cynizmus, ľahostajnosť a snahu o vyrovnanie sa so svojou 
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situáciou. Druhá fáza  je nepociťovanie a nevnímanie, charakterizované nedočkavosťou, 

psychosomatickými problémami. 

Tabuľka 2 Štádiá syndrómu vyhorenia 

1. Potreba dokázať si  7. Stiahnutie do pasivity  
2. Zvýšené nasadenie 8. Pozorovateľné zmeny v správaní  
3. Subtílne zanedbanie svojich potrieb 9. Depersonalizácia  
4. Potlačenie konfliktov a potrieb 10. Vnútorná prázdnota 
5. Predefinovanie hodnôt 11. Depresia 
6. Silné zamlčanie konfliktov 12. Vyhorenie 
Zdroj: Freudenberger a Richelson, 1980,  s. 88 

Henning a Keller (in Baštecká, 2003) päť fáz priebehu syndrómu vyhorenia, pričom autori 

prízvukujú nemoţ nosť zmeniť tento stav a odporúčajú zmenu zamestnania, alebo odboru 

jedinca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3 Priebeh ochorenia podľa Henninga a Kellera 

 

Emeritná profesorka psychológie C. Maslach z univerzity Stanford (In Křivohlavý, 1998) 

proces vyhorenia delí na štyri fázy: 

1. Idealistické nadšenie a preťaţ ovanie sa, 

2. Citové a telesné vyčerpanie, 

3. Dehumanizácia druhých ľudí - obranný mechanizmus, 

Vyhorenie 

Stagnácia 

Nadšenie 

Apatia 

Frustrácia 
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4. Terminálna fáza (konečná): odpor smerovaný na seba a druhých – šírenie vyhorenia 

v plnej sile.  

Autorka tvrdí, ţ e väčšina týchto fáz prameni zo zlého vedenia - riadenia organizácie a teda 

je zásadnou manaţ érskou chybou.  V kombinácii s inými rizikovými faktormi dochádza 

k ţ ivému prostrediu vzniku burnout syndrómu. 

2.4 Prevencia vzniku syndrómu vyhorenia 

 

Osoba, ktorá prechádza fázami syndrómu vyhorenia musí hlavne vedieť, ţ e na zmenu jeho 

stavu neexistuje medikamentózna liečba. Celý proces regenerácie je časovo, materiálne aj 

finančne náročný. Prevencia vzniku burnoutu, by mala byť absolútnou prioritou všetkých 

osôb zaradených medzi pomáhajúce profesie. „Pod pojmom prevencia rozumieme v 

sociálnej oblasti predovšetkým úsilie o predchádzanie sociálnopatologických javov u 

jednotlivcov, skupín a celej spoločnosti. Jej význam pri syndróme vyhorenia spočíva 

hlavne vo využití prostriedkov a techník, ktoré pomáhajú sociálnemu poradcovi vykonávať 

čo najefektívnejšie svoje povolanie“ (Schavel, Oláh, 2010, s. 164). Uvedení autori (2010) 

zdôrazňujú  zodpovednosť nielen k pacientovi, ale aj k sebe samému, čo vysvetľujú najmä 

dodrţ iavaním pravidiel psychohygieny, tréningov a rôznych výcvikov v oblasti supervízie, 

ktorých hlavným účelom je ochrana pred syndrómom vyhorenia. 

Samotná prevencia nemôţ e fungovať bez teoretického zvládnutia problematiky burnout 

syndrómu. Ľudia by mali vo svojom záujme sledovať správanie spolupracovníkov, 

podriadených, kamarátov a blízkych, s cieľom spozorovania akýchkoľvek zmien 

v správaní. Zacharová (2008) odporúča desať rád na predchádzanie vzniku burn outu: 

1. Viesť zmysluplný ţ ivot – stanoviť si ţ ivotné ciele a postupne sa k nim dopracovať, 

2. Preţ ívať pozitívne emócie – minimalizovanie pudového správania pri konfliktoch, 

regulácia vnútornej rovnováhy, 

3. Sebaúcta – prijať zodpovednosť za svoje konanie, uvedomenie si, ţ e nikto nie je 

dokonalý, 

4. Vedieť relaxovať – vedieť odpočívať, mať svoje hobby a záujmy, 

5. Vytvorenie citovej opory – pestovať lásku k blíţ nemu, k partnerovi, 

6. Nemať strach z odmietnutia – vyuţ ívanie asertivity (vedieť povedať NIE), 
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7. Aktivita pri vytváraní pracovného prostredia – pracovať na dobrých kolegiálnych 

vzťahoch, budovaní teamspiritu, 

8. Bojovať s manipuláciou, 

9. Byť nápomocný druhým – radovať sa z vlastnej práce. 

 

Pri práci vznikajú vţ dy nejaké komplikácie, ale ich zvládnutie spočíva v správne zvolenom 

spôsobe ich riešenia. Prevencia burnoutu spočíva vo vytvorení zdravého pracovného 

prostredia, kde je vytvorený dostatočný priestor na regeneráciu fyzických a duševných síl.  

Dnes uţ  niektoré organizácie zabezpečujú supervíziu. Supervíziu opisuje Ţilová (2005, 

s.55) nasledovne: ,,metóda kontinuálneho zvyšovania kompetencie poradcu, vedie 

pracovníka k samostatnému vykonávaniu profesie, chráni klienta pred nekompetentnými a 

intervenciami poradcu a súčasne chráni status profesie alebo profesijnej skupiny“. 

Supervíziu jednoducho vysvetľuje Úleha (2007, In Vaska, 2014, s. 28) ako: „nadhľad, 

ktorý pracovník nutne potrebuje, aby dokázal spracovať všetky prichádzajúce podnety 

a informácie“. Supervízori patria práve k tým najefektívnejším preventistom v oblasti 

syndrómu vyhorenia. Supervízia je prospešná nie len pre normálne fungovanie jednotlivca, 

ale pre komplexné fungovanie organizácie. V Slovenskej legislatíve má supervízia oporu 

v Zákone NR SR č. 305/2005 Z.z. o Sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

a v Zákone NR SR č. 448/2008 Z.z. o Sociálnych sluţ bách. Obe právne normy ukladajú 

povinnosť zriaďovateľovi sociálnej sluţ by uskutočňovať program supervízie na účely 

zlepšovania kvalít poskytovaných sluţ ieb. Bohuţ iaľ pôsobnosť týchto právnych noriem 

nezastrešuje komplexne celú sociálnu sféru. V penitenciárnych zaradeniach participujú na 

zaobchádzaní s obv. a ods.  viaceré pomáhajúce profesie. Je veľkou škodou a nedostatkom, 

ţ e v tomto systéme neexistuje legislatíva, ktorá by ukladala povinnosť kaţ dému subjektu 

ZVJS uskutočňovať program supervízie s príslušníkmi uvedenými v druhej kapitole 

záverečnej práce. Kompetentní by si mali uvedomiť, ţ e pokiaľ  nie je v poriadku väzenský 

personál, tak nie je moţ né plne resocializovať určenú cieľovú skupinu.   
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3 EMPIRICKÁ ČASŤ 

 

 

Predmet výskumu: Syndróm vyhorenia u príslušníkov ZVJS 

Cieľ výskumu: Zmapovať výskyt syndrómu vyhorenia u príslušníkov  ZVJS 

participujúcich na penitenciárnom zaobchádzaní s osobami vo výkone väzby a vo výkone 

trestu odňatia slobody a identifikovať prípadné determinanty syndrómu vyhorenia.  

Čiastkové ciele výskumu 1 

Zistiť a popísať demografické charakteristiky príslušníkov ZVJS participujúcich na 

penitenciárnom zaobchádzaní. 

Čiastkové ciele výskumu 2 

Zistiť vplyv vybraných faktorov na syndróm vyhorenia v oblastiach emočného vyhorenia, 

depersonalizácie a osobného uspokojenia: 

 Vek respondenta 

 Pohlavie respondenta 

 Najvyššie dosiahnuté vzdelanie respondenta 

 Sluţ obné zaradenie respondenta 

 Počet odslúţ ených rokov v ozbrojených zloţ kách 

 

 

Tabuľka 3 Faktory skúmania v dotazníku MBI 

FAKTOR POLOŢKY 

emočné vyhorenie EE 18, 19, 20, 23, 25, 30, 31, 33, 37 

osobné uspokojenie PA 21, 24, 26, 29, 34, 35, 36, 38 

depersonalizácia DP 22, 27, 28, 32, 39 

Zdroj:Páleniková, 2002 
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Tabuľka 4 Systém vyhodnocovania dotazníka MBI 

Subškály MBI Nízka úroveň Stredná úroveň Vysoká úroveň 

emočné vyhorenie EE 0 -  16 17 - 26 27 a viac 

osobné uspokojenie PA 0 – 31 32 - 38 39  a viac 

depersonalizácia DP 0 – 6 7 - 12 13  a viac 

Zdroj:Páleniková, 2002 

 

Objekt výskumu 

Príslušníci ZVJS zaradení na pozície s pomáhajúcim charakterom – referenti reţ imu, 

samostatný referenti, samostatný referenti reţ imu, pedagógovia, psychológovia, sociálni 

pracovníci, duchovná činnosť, lekári a zdravotné sestry. Prieskumný súbor tvorili aktívne 

slúţ iace príslušníčky a slúţ iaci príslušníci, v celkovom počte 322 respondentov. Výber 

respondentov bol zámerný, pričom kľúčovým kritériom bolo zaradenie respondentov na 

funkcii s pomáhajúcim charakterom. 

Výskumné otázky výskumu 

V1 Aké sú demografické charakteristiky príslušníkov ZVJS participujúcich na 

penitenciárnom zaobchádzaní? 

V2 Existuje štatisticky významná súvislosť medzi vekom respondentov a mierou 

vyhorenia sýtiacu oblasť emočného vyhorenia, depersonalizácie a osobnostného 

uspokojenia? 

V3 Ovplyvňuje pohlavie respondenta mieru vyhorenia vo faktoroch emočného vyhorenia, 

depersonalizácie a osobnostného uspokojenia? 

V4 Existuje štatisticky významná súvislosť medzi najvyšším dosiahnutým vzdelaním 

respondentov a mierou vyhorenia sýtiacu oblasť emočného vyhorenia, depersonalizácie 

a osobnostného uspokojenia? 

V5 Ovplyvňuje sluţ obné zaradenie respondenta mieru vyhorenia vo faktoroch emočného 

vyhorenia, depersonalizácie a osobnostného uspokojenia? 
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V6 Existuje štatisticky významná súvislosť medzi počtom odslúţ ených rokov 

respondentov a mierou vyhorenia sýtiacu oblasť emočného vyhorenia, depersonalizácie 

a osobnostného uspokojenia? 

Hypotézy výskumu: 

H1 Predpokladáme, ţ e existuje štatisticky významná závislosť medzi vekom respondentov 

a mierou vyhorenia v oblasti emočného vyhorenia. 

H2 Predpokladáme, ţ e existuje štatisticky významná závislosť medzi pohlavím  

respondentov a mierou vyhorenia v oblasti emočného vyhorenia. 

H3 Predpokladáme, ţ e existuje štatisticky významná závislosť medzi vzdelaním   

respondentov a mierou vyhorenia v oblasti emočného vyhorenia. 

H4 Predpokladáme, ţ e existuje štatisticky významná závislosť medzi sluţ obným 

zaradením respondentov a mierou vyhorenia v oblasti emočného vyhorenia. 

H5 Predpokladáme, ţ e existuje štatisticky významná závislosť medzi počtom odslúţ ených 

rokov  respondentov a mierou vyhorenia v oblasti emočného vyhorenia. 

H6 Predpokladáme, ţ e existuje štatisticky významná závislosť medzi vekom respondentov 

a mierou vyhorenia v oblasti depersonalizácie. 

H7 Predpokladáme, ţ e existuje štatisticky významná závislosť medzi pohlavím  

respondentov a mierou vyhorenia v oblasti depersonalizácie. 

H8 Predpokladáme, ţ e existuje štatisticky významná závislosť medzi vzdelaním   

respondentov a mierou vyhorenia v oblasti depersonalizácie. 

H9 Predpokladáme, ţ e existuje štatisticky významná závislosť medzi sluţ obným 

zaradením respondentov a mierou vyhorenia v oblasti depersonalizácie. 

H10 Predpokladáme, ţ e existuje štatisticky významná závislosť medzi počtom 

odslúţ ených rokov  respondentov a mierou vyhorenia v oblasti depersonalizácie. 

H11 Predpokladáme, ţ e existuje štatisticky významná závislosť medzi vekom 

respondentov a mierou vyhorenia v oblasti osobného uspokojenia. 

H12 Predpokladáme, ţ e existuje štatisticky významná závislosť medzi pohlavím  

respondentov a mierou vyhorenia v oblasti osobnostného výkonu. 
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H13 Predpokladáme, ţ e existuje štatisticky významná závislosť medzi vzdelaním   

respondentov a mierou vyhorenia v oblasti osobného uspokojenia. 

H14 Predpokladáme, ţ e existuje štatisticky významná závislosť medzi sluţ obným 

zaradením respondentov a mierou vyhorenia v oblasti osobného uspokojenia. 

H15 Predpokladáme, ţ e existuje štatisticky významná závislosť medzi počtom 

odslúţ ených rokov  respondentov a mierou vyhorenia v oblasti osobného uspokojenia.   

Metodika a realizácia výskumu 

Na získanie relevantných údajov ohľadom miery vyhorenia u pomáhajúcich profesií 

v prostredí Zboru väzenskej a justičnej stráţ e SR v podmienkach Zboru väzenskej 

a justičnej stráţ e bola pouţ itá metóda empirického výskumu – dotazník. Pri realizácii 

výskumu sme vyuţ ívali anonymný dotazník v printovej, ale hlavne v elektronickej forme. 

Prvá časť dotazníka bola konštruovaná neštandardizovane, v druhej časti sme vyuţ ili jeden 

z najcitovanejších diagnostických nástrojov uţ ívaných v mnohých krajinách celého sveta k 

detekcii a diagnóze syndrómu vyhorenia - dotazník MBI (Maslach Burnout Inventory).   

Dotazník obsahuje 40 poloţ iek. Z celkového počtu poloţ iek bolo 15 zatvorených, 1 

polootvorená, 3 otvorené a 22 poloţ iek štandardizovaného dotazníka. Zber empirických 

údajov bol uskutočnený v období od 30. júna aţ  15. októbra 2015 vo všetkých sluţ obných 

úradoch ZVJS (18). Pri realizácii prieskumu bolo rozdaných, alebo rozposlaných 876  

dotazníkov. Návratnosť predstavovala 322 dotazníkov čo predstavuje 36,8%. Pre analýzu 

výsledkov boli pouţ ité všetky vyplnené dotazníky. Výsledky výskumu boli spracované 

počítačom v programe IBM SPSS Statistics version 21.   

 

3.1 Deskripcia získaných dát 

 

3.1.1 Veková štruktúra respondentov 

Priemerný vek respondenta je 37,3 roka, čo takmer presne reflektuje štatistiky uverejnené 

v Ročenke ZVJS 2014, ktorá uvádza priemerný vek slúţ iacich príslušníkov na úrovni 38,7 

roka. Najčastejšie odpovedajúcim bol príslušník ZVJS vo veku 33 rokov. Rozdiel medzi 
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najmladším a najstarším zúčastneným bol 40 rokov, pričom najmladší respondent mal 20 

rokov a najstarší vek 60 rokov. 

Tabuľka 5 Štruktúra respondentov podľa veku 

celkový počet respondentov 322 

aritmetický priemer 37,3 

medián 37 

modus 33 

minimum 20 

maximum 60 

 

3.1.2 Štruktúra respondentov podľa pohlavia 

Z analýzy získaných dát vyplynulo, ţ e pri výskume dominujú muţ i s počtom 239 

respondentov, čo predstavuje 74,2%. Na druhej strane ţ ien bolo 83. Tieto informácie, len 

potvrdzujú fakt, ţ e práca v ozbrojených zloţ kách je stále viacej doménou muţ ov ako ţ ien. 

 
Graf 1 Štruktúra respondentov podľa pohlavia 

 

3.1.3  Vzdelanostná štruktúra respondentov 

Najpočetnejšiu skupinu zastupujú respondenti s vysokoškolským vzdelaním. Z celkového 

počtu oslovených príslušníkov má vysokoškolské vzdelanie 64,3%. Graf 2 znázorňuje 
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vzdelanostnú úroveň respondentov. Z celkového počtu oslovených malo 115 respondentov 

stredoškolské vzdelanie s maturitou, čo predstavuje 35,7%. 

 

 

Graf 2 Štruktúra respondentov podľa pohlavia 

 

 

 

3.1.4  Sluţobné zaradenie respondentov 

V tejto časti dotazníka sme zisťovali sluţ obné zaradenie respondentov. Prvé pozície 

takmer rovnako obsadili referenti reţ imu a pedagógovia. Spolu tieto ťaţ iskové pozície vo 

výkone trestu odňatia slobody tvoria viac ako polovicu opýtaných a to 51%. Nasledovali 

obdobné výsledky aj pri výkone väzby, kde funkčné zaradenia samostatný referent 

a samostatný referent reţ imu suplujú a sú ekvivalentom pozícii referenta reţ imu 

a pedagóga vo VTOS. Samostatných referentov a samostatných referentov reţ imu sa vo 

výskume zúčastnilo 21,1%. Ostatné zastúpené pozície tvorili 27,9% zúčastnených. Presné 

rozloţ enie funkčných zaradení respondentov ilustruje graf 4. 
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Graf 3 Štruktúra respondentov podľa sluţ obného zaradenia 

 

 

 

 

3.1.5 Počet odslúţených rokov v ozbrojených zloţkách 

Najpočetnejšou skupinou vo výskume boli respondenti s odslúţ enými rokmi v rozmedzí 5 

aţ  14 rokov, ktorých je 177, čo predstavuje 55% opýtaných. Nasledovala kategória 15 aţ  

25 rokov s 68 (21,1%) zúčastnenými, kategória 0 aţ  4 roky 53 (16,5%) respondentov 

a najmenšiu skupinu tvorili príslušníci s 26 a viac odslúţ enými rokmi, ktorých sa vo 

výskume zúčastnili celkovo v počte 24, čo predstavuje 7,5%. 
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Graf 4 Štruktúra respondentov podľa počtu odslúţ ených rokov 

 

 
 
 

3.2 Vyhodnotenie Maslach Burnout Inventory (MBI) dotazníka 

a verifikovanie hypotéz  

 

Pri realizácii časti výskumu ohľadom zistenia syndrómu vyhorenia u pomáhajúcich 

profesií v prostredí Zboru väzenskej a justičnej stráţ e SR sme vyuţ ili najrozšírenejší a 

jeden z najcitovanejších diagnostických nástrojov uţ ívaných v mnohých krajinách celého 

sveta k detekcii a diagnóze syndrómu vyhorenia. Dotazník obsahuje 22 poloţ iek, ktoré 

sýtia tri faktory. Prvým z nich je faktor emočného vyhorenia (Emotional Exhaustion), 

ktorý obsahuje 9 poloţ iek4. Ďalším je faktor osobnostného výkonu (Personal 

Accomplishment) s 8 poloţ kami a faktor depersonalizácie (Depersonalization), ktorý 

saturuje 5 poloţ iek. Kaţ dý z týchto faktorov sa hodnotí na škále nízkeho, stredného a 

vysokého stupňa, podľa skórovania v dotazníku. No na rozdiel od faktoru emočného a 

                                                   
4 Niektorí autori ešte uvádzajú aj faktor fyzického vyčerpania (Physical Exhaustion), obsahujúci 4 poloţ ky, 
ktoré sa započítavajú do emočného vyhorenia. 
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depersonalizácie, faktor osobnostného výkonu (PA) sa hodnotí opačným pólovaním. 

Respondenti hodnotili jednotlivé poloţ ky prostredníctvom sedem stupňovej škály, pričom 

0 znamenala nikdy sa tak necítim a 6 cítim sa tak kaţ dý deň. Kvôli ďalším analýzam boli 

jednotlivé poloţ ky vo faktoroch spočítané a bol vypočítaný priemer,  ktorý bol porovný so 

subškálami MBI, ako je uvedené v tabuľke 8. 

 

 

3.2.1 Emočné vyhorenie u príslušníkov 

Z analýzy získaných dát, ktorými sme zisťovali emočné vyčerpanie, vyplynula vysoká 

úroveň vyčerpania u 182 (56,5%) príslušníkov, stredná úroveň u 91 (28,3%) respondentov 

a nízka úroveň  u 49 (15,2%) opýtaných. 

Tabuľka 6 Štruktúra emočného vyhorenia 

aritmetický priemer bodov 27,8  

medián 28 

modus 25 

minimum 2 

maximum 54 

 

 
Graf 5 Úrovne emočného vyhorenia u respondentov 
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V rámci ďalších analýz nás zaujímal potenciálny vplyv niektorých vybraných premenných 

na faktor emočné vyhorenie. Vplyv jednotlivých premenných sme skúmali 

prostredníctvom štatistických testov, ktorý sme vybrali v závislosti od typu jednotlivých 

premenných.  

 

H1 Predpokladáme, ţe existuje štatisticky významná závislosť medzi vekom 

respondentov a mierou vyhorenia v oblasti emočného vyhorenia. 

Tabuľka 7 Štatistické overenie H1 

SPEARMANOV  koeficient 

  VEK Emočné vyhorenie 

VEK 

Korelačný koeficient 1,000 -0,030 

Sig.(dvojstranná) 0,0 0,590 

N 322 322 

EE 

Korelačný koeficient -0,030 1,00 

Sig.(dvojstranná) 0,590 0,0 

N 322 322 

    

 
 
 

 
Graf 6 Vplyv veku na emočné vyhorenie 
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Na základe uvedených výsledkov testu korelačného koeficientu Spearmanovo rho môţ eme 

skonštatovať, ţ e vek5 respondenta nemá signifikantný vplyv na emocionálne vyhorenie. 

Hypotéza 1 sa nepotvrdila. 

 

H2 Predpokladáme, ţe existuje štatisticky významná závislosť medzi pohlavím  

respondentov a mierou vyhorenia v oblasti emočného vyhorenia. 

 

 
Graf 7 Vplyv pohlavia na emočné vyhorenie 

 
 
 

Tabuľka 8 Štatistické overenie H2 

Em
o

čn
é

 v
yh

o
re

n
ie

   
Levenov test rovnosti rozdielov 

  

F Sig. 

Predpokladaná rovnosť rozdielov 6,311 0,012 

Nepredpokladaná rovnosť rozdielov 

 
  

  

T – TEST 

T  DF Sig.(dvojstranná) 

Predpokladaná rovnosť rozdielov 2,477 320 0,014 

Nepredpokladaná rovnosť rozdielov 2,298 126,311 0,023 

                                                   
5 Na overenie štatistickej významnosti rozdielov bol pouţ itý koeficient poradovej korelácie – Spearrmanov 
koeficient na hladine významnosti p>0,05  
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Na základe realizácie Studentovho T-testu sa ukázalo, ţ e pohlavie6 má signifikantný vplyv 

na emočné vyhorenie. Hypotéza 2 sa potvrdila. 

 

H3 Predpokladáme, ţe existuje štatisticky významná závislosť medzi vzdelaním   

respondentov a mierou vyhorenia v oblasti emočného vyhorenia. 

 

 
Graf 8 Vplyv vzdelania na emočné vyhorenie 

Tabuľka 9 Štatistické overenie H3 

  EE 

X- kvadrát  10,756 

DF 3 

Asym. Sig. 0,013 

 

                                                   
6 Na overenie štatistickej významnosti rozdielov bol pouţ itý Studentov T – test  hladine významnosti p>0,05. 
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Na základe realizácie Kruskal – Wallis testu  sa ukázalo, ţ e vzdelanie7 má signifikantný 

vplyv na emočné vyhorenie. Hypotéza 3 sa potvrdila. 

H4 Predpokladáme, ţe existuje štatisticky významná závislosť medzi sluţobným 

zaradením respondentov a mierou vyhorenia v oblasti emočného vyhorenia. 

 

 

Tabuľka 10 Vplyv sluţ obného zaradenie na  úroveň emočného vyhorenia 

  
Nízka 

úroveň 
Stredná 
úroveň 

Vysoká 
úroveň Spolu 

Sl
u

žo
b

n
é 

za
ra

d
en

ie
 

Referent režimu 
Počet 9 22 52 83 

% 10,8% 26,5% 62,7% 100,0% 

Samostatný referent režimu 
Počet 4 8 21 33 

% 12,1% 24,2% 63,6% 100,0% 

Samostatný referent   

Počet 3 8 24 35 

% 8,6% 22,9% 68,6% 100,0% 

Pedagóg 
Počet 13 20 48 81 

% 16,0% 24,7% 59,3% 100,0% 

Sociálny pracovník 

Počet 2 1 8 11 

% 18,2% 9,1% 72,7% 100,0% 

Duchovná činnosť 

Počet 4 3 3 10 

% 40,0% 30,0% 30,0% 100,0% 

Psychológ 
Počet 6 17 4 27 

% 22,2% 63,0% 14,8% 100,0% 

Lekár 
Počet 2 5 7 14 

% 14,3% 35,7% 50,0% 100,0% 

Zdravotná sestra/brat 
Počet 6 7 15 28 

% 21,4% 25,0% 53,6% 100,0% 

Spolu 
Počet 49 91 182 322 

% 15,2% 28,3% 56,5% 100,0% 

 

 

Tabuľka 11 Štatistické overenie H4 

 

 

Na základe realizácie Kruskal – Wallis testu  sa ukázalo, ţ e sluţ obné zaradenie8 má 

signifikantný vplyv na emočné vyhorenie. Hypotéza 4 sa potvrdila. 

                                                   
7 Na overenie štatistickej významnosti rozdielov bol pouţ itý Kruskal – Wallis test na hladine významnosti p>0,05 

  EE 

X- kvadrát 24,888 

DF 8 

Asym. Sig. 0,002 
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H5 Predpokladáme, ţe existuje štatisticky významná závislosť medzi počtom 

odslúţených rokov
9
 respondentov a mierou vyhorenia v oblasti emočného vyhorenia.  

 
Graf 9 Vplyv počtu odslúţ ených rokov na emočné vyhorenie 

  

 
Tabuľka 12 Štatistické overenie H5 

  EE 

X- kvadrát  2,089 

DF 3 

Asym. Sig. 0,554 

 

 

Na základe realizácie Kruskal – Wallis testu  sa ukázalo, ţ e počet odslúţ ených rokov10 

nemá signifikantný vplyv na emočné vyhorenie. Hypotéza 5 sa nepotvrdila. 

                                                                                                                                                          
8 Na overenie štatistickej významnosti rozdielov bol pouţ itý Kruskal – Wallis test na hladine významnosti p>0,05 
9 Počet odslúţ ených rokov bola premenná, ktorá bola škálovaná nie kardinálne, ale ordinálne, preto bol pouţ itý Kruskal-
Wallisov test.   
10 Na overenie štatistickej významnosti rozdielov bol pouţ itý Kruskal – Wallis test na hladine významnosti p>0,05 
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3.2.2 Depersonalizácia 

V tejto časti sme sa zamerali na depersonalizáciu respondentov. Z analýzy vyplynulo, ţ e 

183 (57,2%) respondentov reprezentuje vysokú úroveň depersonalizácie, strednú úroveň 

prezentujú 65 (20,3%) príslušníci a nízku úroveň zastupujú 72 (22,5%) respondenti.  

 

 

Tabuľka 13 Štruktúra depersonalizácia 

aritmetický priemer bodov 13,9 

medián 15 

modus 20 

minimum 0,0 

maximum 30 

 

 

 

 
Graf 10 Úrovne depersonalizácie respondentov 

 

 

 

H6 Predpokladáme, ţe existuje štatisticky významná závislosť medzi vekom 

respondentov a mierou vyhorenia v oblasti depersonalizácie. 
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Tabuľka 14 Štatistické overenie H6 

SPEARMANOV  koeficient 

  VEK Depersonalizácia 

VEK 

Korelačný koeficient 1,000 -0,161 

Sig.(dvojstranná) 0,0 0,004 

N 322 320 

DP 

Korelačný koeficient -0,161 1,00 

Sig.(dvojstranná) 0,004 0,0 

N 320 320 

 
 

 
Graf 11 Vplyv veku na depersonalizáciu 

Na základe uvedených výsledkov testu korelačného koeficientu Spearmanovo rho môţ eme 

skonštatovať, ţ e vek11 respondenta má signifikantný vplyv na osobnostný výkon. 

                                                   
11 Na overenie štatistickej významnosti rozdielov bol pouţ itý koeficient poradovej korelácie – Spearrmanov koeficient na 
hladine významnosti p>0,05  
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Korelačný koeficient síce hovorí o relatívne slabšom vzťahu, ale napriek tomu je 

zaujímavé, ţ e čím väčší vek, tým je depersonalizácia slabšia Hypotéza 6 sa potvrdila. 

H7  Predpokladáme, ţe existuje štatisticky významná závislosť medzi pohlavím 

respondentov a mierou vyhorenia v oblasti depersonalizácie. 

 
 

 
Graf 12 vplyv pohlavia na depersonalizáciu 

 
 

Tabuľka 15 Štatistické overenie H7 

D
ep

e
rs

o
n

al
iz

ác
ia

   
Levenov test rovnosti rozdielov 

  

F Sig. 

Predpokladaná rovnosť rozdielov 1,072 0,301 

Nepredpokladaná rovnosť rozdielov     

  

T - TEST 

T  DF Sig.(dvojstranná) 

Predpokladaná rovnosť rozdielov 4,426 318 0,000 

Nepredpokladaná rovnosť rozdielov 4,213 131,721 0,000 

 

Na základe realizácie Studentovho T-testu sa ukázalo, ţ e pohlavie12 má signifikantný 

vplyv na depersonalizáciu. Hypotéza 7 sa potvrdila. 

 

                                                   
12 Na overenie štatistickej významnosti rozdielov bol pouţ itý Studentov T – test  hladine významnosti p>0,05. 
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H8 Predpokladáme, ţe existuje štatisticky významná závislosť medzi vzdelaním   

respondentov a mierou vyhorenia v oblasti depersonalizácie. 

 
Graf 13 Vplyv vzdelania na depersonalizáciu 

 

Tabuľka 16 Štatistické overenie H8 

  EE 

X- kvadrát  26,803 

DF 3 

Asym. Sig. 0,000 

 

Na základe realizácie Kruskal – Wallis testu  sa ukázalo, ţ e vzdelanie13 má signifikantný 

vplyv na depersonalizáciu. Hypotéza 8 sa potvrdila. 

 

H9 Predpokladáme, ţe existuje štatisticky významná závislosť medzi sluţobným 

zaradením respondentov a mierou vyhorenia v oblasti depersonalizácie. 

                                                   
13 Na overenie štatistickej významnosti rozdielov bol pouţ itý Kruskal – Wallis test na hladine významnosti p>0,05 
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Tabuľka 17 Vplyv sluţ obného zaradenia na  úroveň depersonalizácie 

  
Nízka 

úroveň 
Stredná 
úroveň 

Vysoká 
úroveň Spolu 

Sl
u

žo
b

n
é 

za
ra

d
en

ie
 

Referent režimu 
Počet 10 14 59 83 

% 12% 16,9% 71,1% 100% 

Samostatný referent režimu 
Počet 5 5 22 32 

% 15,6% 15,6% 68,8% 100% 

Samostatný referent   

Počet 4 2 29 35 

% 11,4% 5,7% 82,9% 100% 

Pedagóg 
Počet 21 18 42 81 

% 25,9% 22,2% 51,9% 100% 

Sociálny pracovník 

Počet 5 0 6 11 

% 45,5% 0% 54,5% 100% 

Duchovná činnosť 

Počet 5 3 2 10 

% 50% 30% 20% 100% 

Psychológ 
Počet 11 10 6 27 

% 40,7% 37% 22,2% 100% 

Lekár 
Počet 4 5 5 14 

% 28,6% 35,7% 35,7% 100% 

Zdravotná sestra/brat 
Počet 7 8 12 27 

% 25,9% 29,6% 44,4% 100% 

Spolu 
Počet 72 65 183 320 

% 22,2% 20,3% 57,2% 100% 

 

 

Tabuľka 18 Štatistické overenie H9 

  EE 

X- kvadrát test 40,415 

DF 8 

Asym. Sig. 0,000 

 

Na základe realizácie Kruskal – Wallis testu  sa ukázalo, ţ e sluţ obné zaradenie14 má 

signifikantný vplyv na depersonalizáciu. Hypotéza 9 sa potvrdila. 

 

 

 

 

                                                   
14 Na overenie štatistickej významnosti rozdielov bol pouţ itý Kruskal – Wallis test na hladine významnosti p>0,05 
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H10 Predpokladáme, ţe existuje štatisticky významná závislosť medzi počtom 

odslúţených rokov
15

 respondentov a mierou vyhorenia v oblasti emočného vyhorenia 

 
 

 
Graf 14 Vplyv počtu odslúţ ených rokov na depersonalizáciu 

 
 

Tabuľka 19 Štatistické overenie H10 

  EE 

X- kvadrát  1,007 

DF 3 

Asym. Sig. 0,799 

 

Na základe realizácie Kruskal – Wallis testu  sa ukázalo, ţ e počet odslúţ ených rokov16 

nemá signifikantný vplyv na depersonalizáciu. Hypotéza 10 sa nepotvrdila. 

                                                   
15 Počet odslúţ ených rokov bola premenná, ktorá bola škálovaná nie kardinálne, ale ordinálne, preto bol pouţ itý Kruskal-
Wallis test na hladine významnosti p>0,05  
16 Na overenie štatistickej významnosti rozdielov bol pouţ itý Kruskal – Wallis test na hladine významnosti p>0,05 
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3.2.3 Osobnostné uspokojenie 

V časti analýzy osobnostného výkonu sme dospeli k nasledujúcim výsledkom.  Nízku 

úroveň osobnostného uspokojenia dosiahlo  253 (79,1%), strednú úroveň 57 (17,8%) 

a vysokú úroveň  10 (3,1%) respondentov. 

 

Tabuľka 20 Štruktúra osobnostné uspokojenie 

aritmetický priemer bodov 26,2 

medián 27 

modus 30 

min. zisk bodov 5 

max. zisk bodov 48 

 

 

 

 
Graf 15 Úrovne osobného uspokojenia 

 

 
V rámci ďalších analýz nás zaujímal potenciálny vplyv niektorých vybraných premenných 

na faktor depersonalizácie respondentov. Vplyv jednotlivých premenné sme skúmali 

prostredníctvom štatistických testov, ktorý sme vybrali v závislosti od typu jednotlivej 

premennej. Premenné sme zakomponovali do hypotéz. 
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H11 Predpokladáme, ţe existuje štatisticky významná závislosť medzi vekom 

respondentov a mierou vyhorenia v oblasti osobnostného výkonu. 

 

Tabuľka 21 Štatistické overenie H11 

SPEARMANOV  koeficient 

 
VEK Depersonalizácia 

VEK 

Korelačný koeficient 1,000 -0,019 

Sig.(dvojstranná) 0,0 0,736 

N 322 320 

DP 

Korelačný koeficient -0,019 1,00 

Sig.(dvojstranná) 0,736 0,0 

N 320 320 

 
 
 
 
 

 
Graf 16 Vplyv veku na osobnostné uspokojenie 
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Na základe uvedených výsledkov testu korelačného koeficientu Spearmanovo rho môţ eme 

skonštatovať, ţ e vek17 respondenta nemá signifikantný vplyv na osobné uspokojenie. 

Hypotéza 11 sa nepotvrdila. 

 

 

H12  Predpokladáme, ţe existuje štatisticky významná závislosť medzi pohlavím 

respondentov a mierou vyhorenia v oblasti osobného uspokojenia. 

 
Graf 17 Vplyv pohlavia na osobnostné uspokojenie 

 
 

Tabuľka 22 Štatistické overenie H12 

O
so

b
n

o
st

n
ý 

vý
ko

n
   

Levenov test rovnosti rozdielov 

  

F Sig. 

Predpokladaná rovnosť rozdielov 1,875 0,172 

Nepredpokladaná rovnosť rozdielov     

  

T - TEST 

T  DF Sig.(dvojstranná) 

Predpokladaná rovnosť rozdielov 0,506 318 0,613 

Nepredpokladaná rovnosť rozdielov 0,565 176,136 0,573 

 

                                                   
17 Na overenie štatistickej významnosti rozdielov bol pouţ itý koeficient poradovej korelácie – Spearrmanov koeficient na 
hladine významnosti p>0,05  
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Na základe realizácie Studentovho T-testu sa ukázalo, ţ e pohlavie18 nemá signifikantný 

vplyv na osobné uspokojenie. Hypotéza 12 sa nepotvrdila. 

 

H13 Predpokladáme, ţe existuje štatisticky významná závislosť medzi vzdelaním   

respondentov a mierou vyhorenia v oblasti osobného uspokojenia. 

 

 
Graf 18 Vplyv vzdelania na osobnostné uspokojenie 

 

Tabuľka 23 Štatistické overenie H13 

  EE 

X- kvadrát  2,262 

DF 3 

Asym. Sig. 0,520 

 

                                                   
18 Na overenie štatistickej významnosti rozdielov bol pouţ itý Studentov T – test  hladine významnosti 
p>0,05. 
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Na základe realizácie Kruskal – Wallis testu  sa ukázalo, ţ e vzdelanie19 nemá signifikantný 

vplyv na osobné uspokojenie. Hypotéza 13 sa nepotvrdila. 

 

H14 Predpokladáme, ţe existuje štatisticky významná závislosť medzi sluţobným 

zaradením respondentov a mierou vyhorenia v oblasti osobného uspokojenia. 

 

Tabuľka 24 Vplyv sluţ obného zaradenia na  úroveň osobnostného upokojenia 

  
Nízka 

úroveň 
Stredná 
úroveň 

Vysoká 
úroveň Spolu 

Sl
u

žo
b

n
é 

za
ra

d
en

ie
 

Referent režimu 
Počet 68 15 0 83 

% 81,9% 18,1% 0% 100% 

Samostatný referent režimu 
Počet 29 3 0 32 

% 90,6 9,4% 0% 100% 

Samostatný referent   

Počet 26 6 3 35 

% 74,3% 17,1% 8,6% 100% 

Pedagóg 
Počet 63 15 3 81 

% 77,8% 18,5% 3,7% 100% 

Sociálny pracovník 

Počet 7 4 0 11 

% 63,6% 36,4% 0% 100% 

Duchovná činnosť 

Počet 4 4 2 10 

% 40% 40% 20% 100% 

Psychológ 
Počet 20 6 6 27 

% 74,1% 22,2% 3,7% 100% 

Lekár 
Počet 10 3 1 14 

% 71,4% 21,4% 7,1% 100% 

Zdravotná sestra/brat 
Počet 26 1 0 27 

% 96,3% 3,7% 0% 100% 

Spolu 
Počet 253 57 10 320 

% 79,1% 17,8% 3,1% 100% 

 

 

 

Tabuľka 25 Štatistické overenie H14 

  PA 

X- kvadrát 21,465 

DF 8 

Asym. Sig. 0,006 

 

                                                   
19 Na overenie štatistickej významnosti rozdielov bol pouţ itý Kruskal – Wallis test na hladine významnosti p>0,05 
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Na základe realizácie Kruskal – Wallis testu  sa ukázalo, ţ e sluţ obné zaradenie20 má 

signifikantný vplyv na osobné uspokojenie. Hypotéza 14 sa potvrdila. 

 

H15 Predpokladáme, ţe existuje štatisticky významná závislosť medzi počtom 

odslúţených rokov
21

 respondentov a mierou vyhorenia v oblasti osobného 

uspokojenia. 

 

 
Graf 19 Vplyv počtu odslúţ ených rokov na osobnostné uspokojenie 

 
Tabuľka 26 Štatistické overenie H15 

  PA 

X- kvadrát  3,931 

DF 3 

Asym. Sig. 0,269 

                                                   
20 Na overenie štatistickej významnosti rozdielov bol pouţ itý Kruskal – Wallis test na hladine významnosti p>0,05 
21 Počet odslúţ ených rokov bola premenná, ktorá bola škálovaná nie kardinálne, ale ordinálne, preto bol pouţ itý Kruskal-
Wallis test na hladine významnosti p>0,05   

459



  
 

 

 

Na základe realizácie Kruskal – Wallis testu  sa ukázalo, ţ e sluţ obné zaradenie22 má 

signifikantný vplyv na osobné uspokojenie. Hypotéza 15 sa nepotvrdila. 

3.3 DISKUSIA 

 

Kaţ dý príslušník má inú náplň sluţ obných činností, iný  pracovný kolektív a vzhľadom k 

tomu inak preţ íva kaţ dodenné starosti a problémy. V podmienkach Zboru existujú tri 

skupiny osôb s ktorými sa príslušník vo výkone svojej profesie stretáva. Prvú skupinu 

reprezentujú osoby vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody, druhú skupinu 

reprezentujú kolegovia (príslušníci a zamestnanci Zboru) a tretiu iné osoby (príslušníci 

iných ozbrojených zborov, znalci, obhajcovia atď.). Pomáhajúce profesie označujeme ako 

pracovníkov, ktorí sú  v úzkom medziľudskom kontakte s klientelou. Práve  táto skupina je 

najviac ohrozená burn-out syndrómom. Samotný výskum priniesol veľmi zaujímavé, ale aj 

alarmujúce výsledky. 

Prvá výskumná otázka sa týkala demografických charakteristík respondentov. Priemerný 

vek respondentov sme zistili na úrovni 37,8 roka čo takmer presne korešponduje so 

štatistickými údajmi zverejnených prostredníctvom Generálneho riaditeľstva, ktoré 

uvádzajú priemerný vek príslušníkov 38,4. Rozdiel činí 0,6 roku, čo odvodňujeme 

nezáujmom starších príslušníkov o aktivitu tohto typu. 74,2% respondentov tvorili muţ i 

a 25,8% ţ eny. Dominanciu muţ ov nad ţ enami vo výskume vysvetľujeme špecifickým 

prostredím výkonu trestu resp. výkonu väzby, kde existujú rozdiely a obmedzenia týkajúce 

sa zaobchádzania s osobami rovnakého pohlavia. Zo všetkých ústavov (18) sú len dva 

profilované ako výkon trestu odňatia slobody ţ ien, preto z celkového počtu príslušníkov 

nie je potreba, aţ  takého pôsobenia ţ ien na pozíciách ako referent reţ imu, pedagóg. Kaţ dá 

pomáhajúca profesia v prostredí ZVJS musí spĺňať vzdelanostné kvalifikačné predpoklady 

na funkciu. Takmer 2/3 (64,3%) zúčastnených malo vysokoškolské vzdelanie. Dôvodom 

výsledku je, ţ e výskum bol realizovaný na vzorke príslušníkov, ktorí priamo participujú na 

penitenciárnom zaobchádzaní a preto je tu poţ iadavka vysokoškolského vzdelania. 72,9% 

opýtaných vykonávalo profesiu referenta samostatného referenta reţ imu, samostatného 

referenta a  pedagóga čo vysvetľujeme nutnosťou a ťaţ iskovým postavením týchto funkcií 

                                                   
22 Na overenie štatistickej významnosti rozdielov bol pouţ itý Kruskal – Wallis test na hladine významnosti p>0,05 
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vo VV a VTOS. Obdobné výsledky sme zaznamenali aj pri aktuálnej vojenskej hodnosti 

respondenta. Zozbierané údaje ohľadom miesta výkonu štátnej sluţ by sú takmer všetky 

rovnaké, vynímajúc Ţilinský samosprávny kraj, ktorý je naším domovským sluţ obným 

úradom. V ÚVTOS Ruţ omberok dosahovala návratnosť dotazníkov hranicu 100%, čo 

dávame do súvisu s veľmi dobrými interpersonálnymi vzťahmi v tamojšom ústave. 

Dôleţ itým faktorom v ţ ivote príslušníka je aj doba, počas ktorej respondentovi vzniká 

nárok na výsluhový dôchodok. V roku 2014 malo odslúţ ených do 15 rokov 69,8% 

všetkých príslušníkov (Ročenka ZVJS 2014, s.80) v našom výskume tento fakt 

reprezentuje 71,5% opýtaných. K tejto otázke nadväzovala aj otázka ohľadom spokojnosti 

s novelou zákona o sociálnom zabezpečení policajtov, kde osoby slúţ iace do 15 rokov 

označili nepokojnosť a nevýhodnosť (67,4%) s predmetnou novelou zákona. Odchod zo 

ZVJS do 1.roka uviedlo 21,7% respondentov, čo má jednoznačne súvislosť s počtom 

odslúţ ených rokov respondenta, keďţ e odchodom je osoba a jeho rodina zabezpečená 

sociálnym zabezpečením príslušníkov. 77,6% nezvaţ uje odchod a preto môţ eme hodnotiť 

budúcu stabilitu zboru v oblasti pomáhajúcich profesií za zabezpečenú. Na naše milé 

prekvapenie sme zaujali touto aktivitou 79,5%, čo by mohlo byť  prospešné v ďalšej 

vedeckej činnosti. 

V ďalšej časti výskume sme vyuţ ívali štandardizovaný MBI dotazník s cieľom získania dát 

ohľadom syndrómu vyhorenia sýtiaceho rámec emočného vyhorenia, depersonalizácie 

a osobného uspokojenia. Problematika syndrómu vyhorenia v podmienkach ZVJS patrí 

i v roku 2015 k tým menej preskúmaným. V minulosti sa touto problematikou zaoberal 

plk. Mgr. Milan Ganyicz (2007), ktorý realizoval výskum na území Slovenska ohľadom 

výskytu syndrómu vyhorenia u príslušníkov ZVJS. Vyuţ il pritom dotazník Henninga a 

Kellera, ktorého konštrukcia sa podstatne líši od dotazníka od profesorky Maslach. Vo 

svojej práci uvádza, ţ e existuje štatistická závislosť medzi sluţ obným vekom respondenta 

a syndrómom vyhorenia Vo výskume sme sa snaţ ili objaviť moţ ný vplyv veku 

respondenta na EE, DP a PA. Ganyicz (2007) (In Ganyizová 2014) tvrdí, ţ e fyzický vek 

príslušníka ZVJS nemá aţ  taký vplyv na syndróm vyhorenia. Lohazer (2013) vo svojej 

práci zistil, ţ e vek príslušníka pohotovostného policajného útvaru (tkz.„kukláči“) v ZA,TN 

a BB kraji nemá vplyv na mieru vyhorenia v oblastiach  EE, DP a PA. Sprievodným javom 

syndrómu vyhorenia je aj fyzický  vek príslušníka. Je to pochopiteľné, pretoţ e príslušník je 

bytosť, ktorá prechádza prirodzeným procesom starnutia a s tým súvisí aj úbytok síl. Tu 

sme nezistili, ţ e existuje štatistická významnosť len v oblasti depersonalizácie jedinca. 
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Depersonalizácia je odpútanie od práce a od klientov, ktorú jedinec realizuje. Je to poloţ ka 

vyhorenia, v ktorej človek nadobúda vecný vzťah k klientovi, získava si od neho odstup, 

čím sa chráni, vidí ho cynickejšie a negatívnom svetle (Patarák, 2015). V rámci hlbšej 

analýzy tejto časti sme dospeli k zaujímavému faktu. Vekovo mladší príslušníci vykazovali 

vyššiu úroveň depersonalizácie, ako tí starší. Oblasť depersonalizácie, je charakterizovaná 

ako miesto, kde vznikajú najväčšie rozdiely medzi očakávaním a skutočnosťou, preto 

v našej práci vidieť dominujúcu depersonalizáciu u vekovo mladších príslušníkov. 

Novoprijatí, prichádzajú často plní ideálov a mylných  predstáv o práci príslušníka 

a v následnej konfrontácii s realitou upadajú pod vplyv depersonalizácie sprevádzanou 

prejavmi cynizmu, straty úcty k iným ľuďom a stratou sebaúcty. 

V práci sme ďalej predpokladali vplyv pohlavia na emočné vyhorenia, depersonalizáciu 

a osobného uspokojenia. Z výsledkov výskumu vyplynulo, ţ e pohlavie respondenta má 

vplyv na emočné vyhorenie a depersonalizáciu. Pri osobnom uspokojení sa nám tento 

predpoklad nepotvrdil. Ţeny vykazovali vysoký stupeň emocionálneho vyčerpania, zatiaľ 

čo u muţ ov zistené hodnoty zodpovedali iba miernejšiemu stupňu emocionálneho 

vyčerpania. Vyššiu mieru emocionálneho vyčerpania u ţ ien si môţ eme vysvetľovať v 

kontexte beţ ných genderových predstáv poukazujúcich na rozdiely medzi muţ i a ţ enami. 

Ţeny sú obvykle vnímané ako jemné a konajúce viac emocionálne, zatiaľ čo muţ om je 

obvykle prisudzovaná tvrdosť a racionalita (Fine, 2011). V súlade s týmto prístupom 

môţ eme predpokladať, ţ e ţ eny sa viac emocionálne angaţ ujú pri práci s klientelou a 

jednoduchšie sa u nich dostaví emocionálne vyčerpanie ako u muţ ov konajúcich skôr 

racionálne. Ţenám je v tradičnom modely takisto prisudzovaná starostlivosť o deti a 

domácnosť. Štúdia uskutočnená skupinou autorov Langballe, Innstrand, Aasland a Falkum 

(2011) prináša výsledky o tom, ţ e pre ţ eny je zloţ ité skĺbiť pracovný ţ ivot s rodinným 

ţ ivotom, čo autori vnímajú ako potenciálny prediktor emočného vyhorenia. Toto hľadisko 

by mohlo byť tieţ  jedným z moţ ných vysvetlení vplyvu pohlavia na mieru emocionálneho 

vyčerpania, ale aj v oblasti depersonalizácie. Syndróm vyhorenia je charakteristický tým, 

ţ e je úzko napojený na bio-psycho-sociálne preţ ívanie jednotlivca. Dnes uţ  vieme, ţ e 

existujú významné rozdiely v preţ ívaní stresorov u oboch pohlaví.  

V rámci nášho výskumu, sme predpokladali moţ ný vplyv najvyššieho dosiahnutého 

vzdelania opýtaných na EE, DP a PA. Zo získaných dát vyplynulo, ţ e existuje štatistická 

významnosť medzi vzdelaním a emočným vyhorením a depersonalizáciou. Bérešová 

(2010) vo svojej práci, ktorá sa týkala syndrómom vyhorenia u sestier v NsP Nitra zaradila 
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vzdelanie ako jeden z najvýznamnejších determinantov burnout-u. V našej práci sme opäť 

dokázali vplyv vzdelania na emočné vyhorenie a na depersonalizáciu. Tento fakt si 

vysvetľujeme zvyšujúcimi sa nárokmi na vzdelanie príslušníkov participujúcich na 

zaobchádzaní s obvinenými a odsúdenými. Podmienka adekvátneho vzdelania je jedným 

s kvalifikačným predpokladom na výkon určitých funkcií (zákon NR SR č.73/1998 Z.z. 

o štátnej sluţ be príslušníkov PZ, SIS, ZVJS).  

Ďalšou výskumnou otázkou sme sa snaţ ili zistiť moţ ný vplyv sluţ obného zaradenia 

respondenta na všetky faktory syndrómu vyhorenia. Sluţ obné zaradenie respondenta malo 

vplyv na vyhorenie vo všetkých skúmaných faktoroch. Z výskumu je zjavné, ţ e najväčšiu 

skupinu vyhorených tvoria príslušníci ZVJS zaradení na pozíciách referent reţ imu, 

samostatný referent reţ imu, samostatný referent a pedagóg. Ako hlavný dôvod týchto 

alarmujúcich výsledkov dávame do súvislosti významnosť zastávaných postov, keďţ e sa 

jedná o ťaţ iskové pozície vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody. Všetci 

spomínaní príslušníci prichádzajú do kaţ dodenného kontaktu s klientelou a preto sú 

najviac náchylní na vyhorenie vo všetkých skúmaných faktoroch. Šamajová (2006) tvrdí, 

ţ e kaţ dodenné napätie sprevádzané konfliktami a rizikovosťou sluţ obného zaradenia zo 

strany cieľovej skupiny klientov, môţ e mať nepriaznivý vplyv na celkové preţ ívanie 

záťaţ ových situácií, preto sú výsledky ohľadne vplyvu funkčného zaradenia alarmujúce. 

Plne súhlasíme s autorkou, keďţ e ako psychologička pracujúca s cieľovou skupinou, 

obvinení, odsúdení a príslušníci ZVJS má dostatok odborných a praktických vedomostí 

s touto problematikou. Najmenšiu mieru vyhorenia dosahovala duchovná činnosť. 

Výsledok reflektuje s charakterom pozície, ktorú si zúčastnení vybrali nie ako svoje 

zamestnanie, ale ako poslanie.  

V poslednej časti sme zisťovali mnoţ ný vplyv odslúţ ených rokov na všetky faktory 

vyhasnutia. Vo výskume sme nezistili vplyv počtu odslúţ ených rokov v ozbrojených 

zloţ kách na emočné vyhorenie, depersonalizáciu a ani na osobné uspokojenie. Ganyicz 

(2007) práve  naopak vo svojom výskume tvrdí, ţ e práve sluţ obný vek je tým 

najdôleţ itejším faktorom vyhorenie príslušníka.  

Väzenské prostredie ovplyvňuje psychické zdravie všetkých osôb, ktoré sa zúčastňujú na 

participácii s osobami vo VV a VTOS. Je veľkou škodou, ţ e neexistuje dostatok 

relevantných štúdií ohľadom syndrómu vyhorenia u príslušníkov ZVJS. Problematika 

vyhorenia by mala vo veľkej miere zaujímať kompetentných, nakoľko jednotlivé faktory 

majú nepriaznivý vplyv na aj na samotnú činnosť väzenského personálu, čo môţ e mať 
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z dlhodobého hľadiska aj negatívne následky na prácu s väznenými osobami a dosahované 

výsledky v rámci resocializácie, alebo penitenciárneho zaobchádzania. 

 

 

3.4 NÁVRHY A ODPORÚČANIA PRE PRAX 

 

Na základe získaných výsledkov realizovaného výskumu v rámci problematiky potreby 

supervízie pre pomáhajúce profesie v prostredí ZVJS navrhujeme odporúčania, ktoré by 

mohli v pozitívnej miere pomôcť príslušníkom Zboru vyhnúť sa samotnému vzniku 

burnout syndrómu resp. eliminovať jeho negatívne dôsledky, v oblastiach emočného 

vyhorenia, osobného uspokojenia a depersonalizácie. 

Návrhy a odporúčania pre prax : 

 

 iniciovať vytvorenie odbornej diskusie o potrebe supervízie pre pomáhajúce profesie 

v prostredí ZVJS, 

 začlenenie prednášok o supervízii v rámci cyklickej prípravy príslušníkov zboru 

 vytvorenie legislatívnej opory a povinnosti absolvovania supervízie pre všetkých 

príslušníkov zaradených na funkcie s pomáhajúcim charakterom v intervale minimálne 

raz za 24 mesiacov,  

 rozpracovať koncepciu osobnostného rozvoja príslušníkov 

 poskytnúť dostatok informácií uchádzačom resp. novoprijatým príslušníkom ohľadom 

špecifík sluţ by v ZVJS, aby nedochádzalo k nesúladu medzi očakávaniami a realitou 

 

 

 

464



  
 

 

ZÁVER 

 

 

Burnout  uţ  dávno nepatrí medzi osobné záleţ itosti jednotlivca, ale stáva sa celosvetovým 

fenoménom, ktorý zasahuje všetky profesie, všetky krajiny a a všetkých pracovníkov, bez 

ohľadu na farbu koţ e, či vierovyznanie. Dnes uţ  existuje ponuka rôznych techník, metód 

a opatrení, s cieľom predchádzania, minimalizovania a odstránenia neţ iaducich vplyvov 

tohto fenoménu doby, ale to neznamená, ţ e je týchto nástrojov dostatok. Treba sa 

zamyslieť, či by legislatívci nemohli pokryť väčšiu cieľovú skupinu pôsobnosti platnej 

legislatívy. Súhlasíme s Bérešovou  (2011, s. 69), ktorá tvrdí, ţ e: „Je nutné, aby 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, spolu s úradom verejného zdravotníctva, 

odbornými lekárskymi kruhmi, so špecialistami v odbore psychológia, psychiatria, v 

spolupráci s vedeckými spolupracovníkmi európskeho významu zaoberajúcimi sa 

syndrómom vyhorenia, prehodnotilo metódy diagnostiky, stanovilo syndróm vyhorenia ako 

diagnózu s príslušným kódom, charakterizovalo ju a terapeuticky definovalo. Taktiež je 

nutné, aby bol syndróm vyhorenia v rámci príslušného zákona zadefinovaný ako choroba, 

prípadne choroba z povolania“. 

Empirická časť záverečnej práce potvrdila naše hypotézy, ţ e syndróm vyhorenia postihuje 

aj vykonávateľov pomáhajúcich profesií v penitenciárnych podmienkach. Alarmujúci stav 

podčiarkuje, fakt, ţ e väčšina z respondentov dosahovala vysokú mieru syndrómu 

vyhorenia v oblastiach emočného vyhorenia, depersonalizácie a osobného uspokojenia. 

Prevencia burnoutu by mala byť prioritou kaţ dej organizácie, nakoľko má výskyt 

vyhorenia dokázaný vplyv na jej činnosť. Do budúcnosti treba pracovať s príslušníkmi do 

takej miery, aby nedochádzalo k prehlbovaniu uţ  aj tak hrozivým výsledkom, preto i touto 

záverečnou prácou apelujeme na prípravu takých pracovných podmienok, ktoré budú 

predpokladom prevencie výskytu syndrómu vyhorenia. 
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ABSTRAKT 

 

Práca sa venuje konceptu „rizikovej spoločnosti“, tak ako ju charakterizoval nemecký 

autor Ulrich Beck s doplnením iných autorov. V teoretickej časti, ktorú tvoria prvé tri 

kapitoly, približuje základy Beckovej teórie, ktorú prepája so súčasnou situáciou vo svete 

a hrozbami, ktoré sú v dnešnej dobe naozaj aktuálne. Výskumná časť obsahuje pilotnú 

sondu zameranú na celkový pocit ohrozenia v slovenskej spoločnostiĽ ktorý skúma 

kvantitatívne- dotazníkom zameraným na rôzne oblasti- politickú, globálnu, osobnú. 

Cie ovou skupinou sú mladí dospelí. alej je v nej skúmaný faktor sociálne správanie 

jednotlivcov z h adiska vedomého vytvárania rizík a rola médií vo všetkých týchto 

oblastiach. Potvrdenie alebo vyvrátenie výskumných otázok nachádzame vo výsledkoch 

výskumu a následná diskusia- prepojenie výskumných zistení s teóriou a odporúčania pre 

budúcnosť v závere uzatvárajú celú prácu. 

   
K účové slová: Riziko. Riziková spoločnosť. Strach. Ohrozenie. Bezpečnosť. 

Globalizácia. 
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Špecifiká rizikovej spoločnosti v kontexte pocitu ohrozenia na Slovensku
                                                     Fábryová Veronika



 

ABSTRACT 

 

This paper is aimed to the concept of "Risk Society" as it was characterized by German 

author Ulrich Beck, with the addition of other authors. Theoretical part, consist of first 

three chapters and it presents the base of Beck's theory. This theory is then connected with 

current situation in the world and our society with its threats that today are really actual. 

The second research section includes a research focused on a general feeling of threat in 

Slovak society. The research is quantitative and by questionnaires it examines different 

dimensions - political, global and personal. Target group are young adults. Research also 

contains a study of social factor- the behavior of individuals in their conscious creation of 

risks and the role of media in all these topics. Confirmation or refutation of research 

questions is found in section of results of research and folloving discussion which connects 

research findings to theory. Recommendations for the future in the end are conclusion of 

whole paper. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Risk. Risk society. Threat. Fear. Security. Globalization.  

471



 

Úvod 
 

Našu prácu uvedieme trochu netradičneĽ nieko kými výrokmi: „Mám obavyĽ že by 

som v mohol prísť o prácu.“ „MyslímĽ že naša spoločnosť je priamo ohrozená terorizmom 

a vojnou.“ „Globalizácia a riešenie problémov na celosvetovej úrovni sú neefektívne a 

nebezpečné.“ „Po zlých správach cítim často obavy o seba a o svojich blízkych.“ „Keď 

vyjdem na ulicuĽ bojím saĽ že sa mi môže stať niečo zlé.“ „Médiá priamo ohrozujú morálku 

a hodnoty v spoločnosti.“ Tieto vyjadrenia by mohli znieť niekomu povedome, možno až 

autenticky. Napriek tomuĽ že sa dnešný človek s nimi môže aj nemusí stotožňovaťĽ všetky 

majú niečo spoločné. Strach alebo obavy z hroziaceho nebezpečenstva. A práve táto 

problematika sa bude predmetom našej práce. 

Súčasná spoločnosť nám prináša mnoho špecifických tém, o ktorých je dobré mať 

poznatkyĽ skúmať ich, viesť o nich diskusie na odbornej ale aj laickej úrovni. 21. Storočie 

by sme mohli charakterizovať vyjadrením nemeckého sociológa Ulricha Becka: „Žijeme 

v rizikovej spoločnosti.“ (Beck, 2004). Práve táto veta sa stala základom pre celú našu 

teoreticko-výskumnú prácu.  

Riziko a riziková spoločnosť tak, ako ich chápe BeckĽ črtajú dôležité problémy 

v spoločnosti akými sú terorizmus a vojnaĽ vysoká nezamestnanosťĽ fiškálna krízaĽ 

potravinová kríza, politická a sociálna nestabilita, rasizmus a diskrimináciaĽ porušovanie 

udských práv a i., ktoré vývojom a otváraním spoločnosti získali globálny charakter. 

Udalosti týkajúce sa globálnych problémov bytostne zasahujú jednotlivcov takĽ že u nich 

produkujú strach a neistotu. V našej práci sa pokúsime pod a Beckovej Teórie rizikovej 

spoločnosti vysvetliť na akom princípe funguje táto moderná spoločnosť.  

V prvej kapitole ponúkame objasnenie k účových termínov „riziko“ a „riziková 

spoločnosť“ ale aj iných, ktoré budeme následne používať v celej práci. K rizikovej 

spoločnosti popíšeme jej historický kontext, vývoj v čase a jej fungovanie.  

Nasledujúca kapitola je zameraná na globálne riziko z poh adu Beckovej teórie. 

Podkapitoly sú zamerané na globálnu spoločnosť a jej špecifické problémy akými sú 

terorizmus a vojna, neoliberalizmus a ekonomickú krízaĽ štátna suverenita a významná rola 

médií. Tretia kapitola nesie názov Súčasné rizikoĽ teda obsahuje aktuálne informácie 

týkajúce sa dnešných ohrození na základe výskumov. V kapitole sú popísané trendy a 

špecifiká dnešnej spoločnosti a klasifikácia rizík dnešného sveta.   

Štvrtou časťou práce začíname výskum- pilotnú sondu s hlavným cie om zistiťĽ 

nako ko ohrození sa cítia byť mladí dospelí v modernej slovenskej spoločnosti. Kapitola 
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obsahuje základné náležitosti výskumu ako cieleĽ výskumné otázkyĽ charakteristiku 

respondentov, metódu zberu dát a priebeh získavania dát. Výsledky a ich interpretácia sú 

v alšej samostatnej podkapitole.  

Predposlednú kapitolu tvorí najdôležitejšia časť výskumu- diskusiaĽ kde naše 

výskumné zistenia prepájame s teóriami a predošlými výskumami od rôznych autorovĽ ale 

porovnávame ich hlavne s Beckovými myšlienkami.  

Záver obsahuje hodnotenie výskumu ako takéhoĽ splnenie jeho cie a a prínos 

výskumných zistení. Zahrnuli sme doňho aj dôležitú kritiku našej pilotnej sondy spojenú 

s odporúčaniami do budúcnosti.  
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1 Riziková spoločnosť podľa Ulricha Becka 
 

„Riziková spoločnosť“ znamenáĽ že žijeme vo svete ktorý nemáme pod kontrolou. 

V tomto svete nie je nič istéĽ vládne mu neistota. Ulrich Beck (in Yates, 2003).  

Výstižným autorovým výrokom uvádzame prvú kapitolu našej práceĽ ktorá je 

zameraná na teóriu autora Ulricha Becka. Jej popíšeme v nasledujúcich podkapitolách. 

 

 

1.1 O autorovi 
 

Na začiatok bude vhodné povedať si nieko ko slov o samotnom autorovi konceptu 

„Riziková spoločnosť“. Jedným z najvýznamnejších autorov zaoberajúci sa touto témou je 

nemecký sociológ Ulrich Beck, ktorý pôsobil na univerzite v Mníchove (Keller, 1997).  

V dnešnej dobe je uznávaný ako jeden z najvýznamnejších súčasných európskych 

sociológov. Jeho metafora rizikovej spoločnosti reagovala na vypätú situáciuĽ krízu 

neistotu a politický život v oblasti intelektuálnej, politickej a života verejnosti (SušaĽ 

2005). Beckova práca reflektuje existenciu medzí rastu a snaží sa ukázaťĽ ako sa táto 

skutočnosť premieta do charakteru modernej spoločnosti a tiežĽ ako je týmto charakterom 

spolu podmieňovaná a stále znova reprodukovaná (Keller, 1997).   

Ulrich Beck sa dostal do povedomia najmä svojou knihou Risikogesellschaft. Auf 

dem Weg in eine andere Moderne, ktorú publikoval v roku 1986. Neskôr autor k svojim 

knihám pridal alšie (napr. Risikogesellschaft (1991)) tiež aj zbierkou štúdií pod názvom 

Die feindlose Demokratie (Keller, 1997). 

 

1.2 Riziko a riziková spoločnosť  
 

V posledných rokoch myšlienky Ulricha BeckaĽ z pochopite ných dôvodovĽ 

vyvolali značný záujem nielen v akademickom svete (Cottle, 1998).  

Pod pojmom „riziko“ pod a Beckovej teórie rozumieme dva radikálne odlišné 

významy. Prvý sa týka v prvom rade sveta a riadi sa úplne pod a zákonov 

pravdepodobnostiĽ v ktorom je všetko merate né a dá sa vypočítať. Toto slovo je však 

bežne používané aj v druhom význame ke  sa odkazuje na nevypočítate né neistotyĽ na 

rizikáĽ ktoré spoločnosti nie sú známe (BeckĽ 1991). Beck hovorí o rizikovej spoločnostiĽ 
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väčšinou v tomto zmysle vytvorených neistôt. Tieto existujúce neistotyĽ ktoré sú vytvárané 

rýchlymi technologickými inováciami a na ne zrýchlenými spoločenskými odpove ami, 

produkujú úplne nové globálne riziká. Vo všetkých týchto nových neistých rizikových 

technológiáchĽ nás od predpokladaných konečných výsledkov odde uje obrovské 

množstvo tých o ktorých nevieme (Beck, 2004).  

Bolo by dobré definovať samotný pojem „riziko“. Pod a Becka sú ním potenciálne 

katastrofické vyrábané neistoty spoločensky postavené na verejnom diskurze, teda na tom 

ako sa na nich dohodne daná spoločnosť. Vzťahy definícii zahŕňajú pravidláĽ inštitúcie a 

kapacityĽ ktoré tvoria štruktúru identifikácie a vyhodnotenia rizík;  sú legálnymĽ 

epistemologickým a kultúrnym prostredím, v ktorom je vykonávaná riziková politika 

(Beck, 1999). 

Pri rýchlosti spoločenského technologického rozvoja však moderný svet zvyšuje 

globálny rozdiel medzi jazykom merate nými rizikamiĽ v ktorom myslíme a konáme a 

svetom nevyčíslite ných neistôtĽ ktoré sme tiež vytvorili (BeckĽ 2004).  

Beck v jednom interview uvádza aj príklad ako vysvetlenie: Pred nieko kými rokmi 

Kongres USA dal vedeckej komisii za úlohu vytvoriť symbolický jazykĽ ktorým by sa 

ujasnilo nebezpečenstvo amerického úložiska pre atómový odpad. ProblémĽ ktorý mal byť 

riešený bol nasledovný: Ako by mali pojmy a symboly byť vytvorené aby boli schopné 

komunikovať so živými aj o 10.000 rokov odo dneška? Komisia bola tvorená fyzikmiĽ 

antropológmi, lingvistami, výskumníkmi, psychológmi, molekulárnymi biológmi, 

gerontológmiĽ umelcamiĽ at . Po prvéĽ museli sa vysporiadať s jednoduchou otázkou: 

Bude vôbec USA existovať za desať tisíc rokov? Odpove  bola samozrejme jednoduchá: 

USA navždy!  K účový problém- ako je dnes možné začať konverzáciu 10.000 rokov do 

budúcnosti- sa však nakoniec ukázal ako neriešite ný. Komisia skúmala príklady z 

najstarších symbolov udstvaĽ študovala ruiny Stonehenge (1500 p.n.l.) a pyramídyĽ 

skúmali Homéra a Bibliu a vypočuli si vysvetlenie životného cyklu z rôznych dokumentov. 

Tie však siahali iba nieko ko tisícĽ nie desať tisíc rokov do minulosti (Beck in Yates, 2003) 

K tomu pridávame Beckov komentár z jeho knihyĽ že prostredníctvom našich 

minulých rozhodnutí o atómovej energii a našich súčasných rozhodovaní o využití 

genetickej technológiiĽ udskej genetikyĽ nanotechnológie a výpočtovej techniky sme si 

otvorili dvere k nepredvídate nýmĽ nekontrolovate nýmĽ dokonca aj neoznamovate ným 

dôsledkomĽ ktoré ohrozujú život na Zemi (BeckĽ 2004). Zmes rizík sa stala novou 

metanormou v dnešnej zosieťovanej spoločnosti (DaniellĽ 2000). 
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Súčasní autoriĽ ktorí sa zaoberajú touto témou rozlišujú dokonca dve hlavné 

dimenzie rizika: objektívnu dimenziu, ktorú reprezentuje reálne riziko alebo hrozba a 

subjektívnu dimenziu: tá sa týka osobných postojovĽ resp. vnímania pocitu bezpečia. 

Subjektívne vnímanie ohrozenia sa môže značne líšiť od reálneho objektívneho rizika 

(Kentoš a kol., 2014) 

Z definovania samotného rizika teda vznikol aj už spomínaný koncept „rizikovej 

spoločnosti“. Beck bol jedným z prvých autorovĽ ktorí vo svojej práci použili tento pojem. 

Tento termín sa však objavil aj u britského sociológa Anthony Giddensa. Pre porovnanie 

uvedieme aj jeho poňatie rizikovej spoločnostiĽ ktorá hovorí o spoločnostiĽ ktorá je stále 

viac zameraná na bezpečnosťĽ budúcnosť a vytvára vedomie o nebezpečenstve (GiddensĽ 

1990). Ulrich Beck ju zas definuje ako „systematický spôsob ako sa vysporiadať s 

nebezpečenstvom a neistotami, ktoré sú samé indukované a zavedené modernizáciou 

(Beck, 2004). Toto označenie vzniklo z dvoch odlišných línií vývoja. Na jednej straneĽ 

jeho historický kontext spočíva v ekologickom hnutí a v oblasti enviromentálnej politiky 

v Európe a druhú stranu tvorí súčasne silne formovaný vývoj sociologických teórií 

(Matten, 2004). 

Otázne jeĽ čo je v tejto spoločnosti iné. Všetky epochy spoločnosti ako takej a 

všetci udia boli predsa vždy obklopení nebezpečenstvomĽ ktoré prinútili tieto spoločnosti 

zjednotiť sa s cie om brániť spoločnosť. 

 

1.3 Historický kontext konceptu rizikovej spoločnosti 
 

Na historickej úrovni bola riziková spoločnosť zverejnená v polovici roka 1980 na 

konci prvej vlny environmentálneho hnutiaĽ po prvej ve kej záplave environmentálnej 

legislatívy do väčšiny (vtedajších) západných priemyselných ekonomík. Na začiatku sa  

riziková spoločnosť týkala environmentálneho hnutia a jeho nežiaducich ved ajších 

účinkov- výrobných procesov a produktov. Regulácie sa zavádzali najmä v oblasti vplyvu 

priemyslu na vzduchĽ voduĽ pôdu at .  Škodlivé účinky boli spájané najmä, merate nýchĽ 

hmatate ných emisiách. Vo väčšine prípadov boli fyzicky byť vnímaná a meraťĽ a takĽ 

zdroj bolo relatívne ahko identifikovať. To spôsobiloĽ že je pomerne ahko regulovaťĽ 

pretože otázka zodpovednosti sa ahko odpovedal. Výsledkom boli početné regulačné 

úsilia na obmedzenie znečistenia ovzdušia (týkajúce sa látok ako SO2Ľ NOxĽ prach at )Ľ 

znečistenia vody (množstvo znečisťujúcich látok)Ľ hluku, spotreby energie (úrovne 
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spotreby pohonných hmôt automobilov) a na rôzne iné oblasti. Všeobecný prístup bol 

nechať priemyselne vyspelé hospodárstvo v nezmenenej podobe a zároveň súčasne 

znižovať nežiaduce environmentálne škody. Hlavné zdroje spočívali v priemysle, a tak 

vlády zaujali priamočiary postoj k znečisťovate om v podobe rôznych typov právnych 

predpisov právnych predpisov (Matten, 2004). 

 

1.4 Vývoj modernej spoločnosti 
 

Beck aj Giddens ako pristupujú k rizikovej spoločnosti ako k modernej spoločnosti 

či industriálnej civilizácii. Giddens (1990) spomínaĽ že samotná modernita je ove a 

dynamickejšia ako predchádzajúci typ spoločenského poriadku (predmoderna (Beck, 

2004). Je to spoločnosťĽ ktorá na rozdiel od ktorejko vek z predchádzajúcich kultúr žije 

viac v budúcnosti, ako v minulosti (Giddens, 1990). 

Hlavný rozdiel medzi predmodernou kultúrou strachu a druhou modernou kultúrou 

strachu jeĽ že v predmodernite nebezpečenstvo a obavy možno pripísať bohomĽ Bohu alebo 

prírode. Prís ub modernity prekonáva tieto hrozby rozšírením modernizácie a alším 

pokrokom- viac vedyĽ viac trhového hospodárstvaĽ vylepšené a nové technológieĽ 

bezpečnostné normyĽ at  (Beck in Yates, 2003) . 

alej je dobré poukázať na toĽ že aj modernita sa vyvíja v časeĽ a preto  Beck 

rozlišuje dve fázy modernity- starú modernitu a modernitu reflexívnu. Zatia  čo 

priemyselná triedna spoločnosť (stará, nereflexívna modernita) bola preniknutá ideálom 

rovnosti, v prípade rizikovej spoločnosti (reflexívna alebo druhá modernita (Beck, 2002) 

hrajú analogickú úlohu ideály bezpečia a istoty. Namiesto nerovnej spoločnostiĽ ktorá bola 

v 19. storočí scénou ústredných konfliktov nastupuje neistá spoločnosť (BeckĽ 2004). 

Priemyselná spoločnosť ako prvá fáza modernity spočívala na princípe triednej 

štrukturácie, malých nukleárnych rodináchĽ zamestnávania ako hlavného definičného 

sociálneho znaku, vedy ako monopolného držite a poznania a viery v pokrok ako garanta 

úspešného rozvoja všetkých týchto daností. Ich spoločným menovate om je úsilie 

o emancipáciu od strnulých foriem tradičnej spoločnosti a kritiku všetkého zastaraného 

a prekonaného. Postupom času došlo k stavuĽ že podstata modernity sa odzrkadlila vo 

vnútornej konfrontácii zo svojimi vlastnými princípmi, ktoré viedli k nežiadúcim dopadom 

napríklad na životné prostredie industriálnou produkciou. Beck tento posun nazval 

začiatkom „reflexívnej modernity“ (Beck, 2004).  
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Čo sa týka rizika, hybnú silu v industriálnej triednej spoločnosti možno zhrnúť do 

vety: mám hlad! Pohnútka je uvedená do pohybu až rizikovou (reflexívnou) spoločnosťou 

a v nej je na druhej strane vyjadrená vo vyhlásení: Obávam sa! Zhodou v úzkosti je 

zaberané miesto zhody v potrebe. 

V polovici 90-tych rokov dvadsiateho storočia autori hovoria o postmodernom 

obrate V tejto súvislosti sa stretávame v nemeckej škole s termínom „reflexívna modernita 

rizík“ (Beck, 2004), ktorá je charakteristická verejnými vedeckými a politickými spormi z 

tohto obdobia- Sokalova aféraĽ ožívajúce Zelené strany v EurópeĽ evolučná psychológia a 

internetom vytvorené schizofrenické identity- boli koncom bežnej histórie a začiatkom 

dôrazu na reflexívny základ pre rizikovú spoločnosť (Beck, 2004).  

Postmoderná škola sa stala kultúrno-významnou hne  z nieko kých dôvodov: 

V aka technopriemyselným limitom a nespočítate ným rizikám (spoločnosti globálnych 

rizík) sa narušili tradičné symbolyĽ sociálne základy a viera v postupnú racionalitu. 

Dôležitú rolu tu hrá už spomínaný koncept reflexivityĽ čo znamená predstavuĽ ako 

spoločnosť skúma samú seba a zmeny tomto procese. V klasickej priemyselnej 

spoločnostiĽ je modernistický poh ad založený na predpoklade realizmuĽ ten vo vede 

vytvára systém, v ktorom vedci pracujú v neprístupnom prostredí.. Postmodernisti sa 

vyvíjali spolu s informačnou (reflexívnou) spoločnosťou, ktorá definovala produktivitu ako 

presadenie svojich poznatkov. V rizikových spoločnostiach sa logika ovládania rúca 

zvnútra (Beck, 1999). Postmodernisti sa zameriavali na tieto vytvorené neistoty, ktoré stále 

definujú celkovú modernú civilizáciu.  

Postmodernisti a reflexívni modernisti uznaliĽ že riziko so sebou nesie bremeno 

robiť zásadné rozhodnutiaĽ ktoré môžu ovplyvniť naše prežitie bez poriadnych základov vo 

vedomostiach (Beck, 1999). Zhodli saĽ že udia len vytvárajú druh fikcie. Napriek tomu 

mali odlišné závery o tom akým spôsobom jednotlivci produkujú tieto fikcie systému a čo 

robiť alej (BeckĽ 2004). 

 

1.5 Sociálne myslenie 
 

Ke že moderná spoločnosť je prioritne zameraná na napĺňanie potriebĽ práve tie 

nenaplnené sa stávajú rizikom. Dôležitú úlohu tu hrá implicitná etikaĽ ktorá vedie 

hodnotovú orientáciu jednotlivca. Modernita so sebou priniesla dôraz orientovať sa na ziskĽ 

ktorý sa stáva jednou z dôležitých hodnôt industriálnej spoločnosti. Industrializácia so 

sebou nesie bohužia  stratu základného sociálneho myslenia ktoré sa týka spoločenských 
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tém akými sú napríklad zdravie a životné prostredie. Aj v modernej spoločnosti ako 

v každej inej však vládnu zákony kauzality. Beck so súvislosťou s rizikovou spoločnosťou 

hovorí brutálnej kauzalite, tzv. „butterfly effecte“Ľ čo predpovedáĽ že jednoduchá akcia 

vykonaná vo väčšine prípadov z nevedomostiĽ egoizmu alebo ignorantstva môže mať za 

následok obrovskú reakciu (Beck, 2004). V závere tejto podkapitoly ešte uvedieme výrok 

autora Kellera (1997, s. 41) „Moderná spoločnosťĽ ktorá riziká produkuje, je nimi 

zasiahnutá a fatálne ohrozená. Absurdné jeĽ že sa z nich ešte niekto snaží profitovať.“ 

 

 

  

479



 
 

2 Globálne riziko 
 

Druhá (reflexívna) modernita je poznamenaná novým povedomím o rizikách – 

riziká nadobúdajú globálny rozmer (Beck, 2002). Globálne riziko je definované ako 

udalosťĽ ktorá spôsobuje významný negatívny vplyv v nieko kých krajinách a odvetviach 

počas časového horizontu až 10 rokov (Global Risks, 2014). Týkajú sa všetkých foriem 

životaĽ rastlínĽ živočíchov a človeka a sú vytvorené práve z úspechov modernity pri riešení 

problému udského nedostatku. K účovou charakteristikou globálnych rizík je ich 

potenciál systémovej povahyĽ čo znamenáĽ že majú potenciál ovplyvniť celý systémĽ na 

rozdiel od jednotlivých častí (Global Risks, 2014). Tento systém vytvára svetovú rizikovú 

spoločnosť ktorú aj s jej špecifikami popíšeme alej v našej práci.  

 

2.1 Svetová riziková spoločnosť 
 

S uznaním nových dilem vytvorených touto reflexívnou modernizáciou Beck 

(2012) navrhol novú „kozmopolitnú reálnu politiku“ na prekonanie ťažkostí sveta, v 

ktorom národné záujmy už nemôžu byť podporené účinne na samotnej národnej úrovni.  

Všetky z najznámejších „kozmopolitných udalosti“Ľ ktoré zmenili svet počas 

posledných 25 rokov - 9/11 v New YorkuĽ finančná kríza, pokračujúce zmeny klímyĽ 

pokračovanie jadrovej katastrofy vo FukušimeĽ Arabská jarĽ prebiehajúce kríza eura, kauzy 

na Wall-Street, majú aspoň dve spoločné črty: prišli a prichádzajú ako úplné prekvapenie, 

čo znamenáĽ že sú nad rámec našich politických a sociologických kategórií a 

predstavivosti; a všetky z nich sú nadnárodné alebo globálne svojím rozsahom 

a dôsledkami (Beck 2012). 

Novosť svetovej rizikovej spoločnosti spočíva v tomĽ že našimi civilizačnými 

rozhodnutiami spôsobujeme globálne dôsledky, ktoré vyvolávajú problémy a 

nebezpečenstvoĽ ktoré je radikálne v rozpore s inštitucionalizovaným jazykom a s ubmi 

vládnych orgánov v katastrofických prípadoch na celom svete (podobne ako v Černobyle a 

teraz aj v teroristické útoky na New York a Washington) (Beck 2004). Politická výbušnosť 

svetovej rizikovej spoločnosti spočíva práve v tejto skutočnosti. Jeho srdce spočíva v 

médiách, politike a byrokracii a nie nevyhnutne na mieste priameho diania jej udalostí 

(Beck, 2012).  

Vo svetovej rizikovej spoločnosti možno identifikovať tri úrovne rizika. Za prvé, 

jedná sa o ekologické krízy, druhou je svetová hospodárska kríza a treťou od 11. 
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Septembra 2001- riziko nadnárodných teroristických sietí. Napriek rozdielomĽ všetky tri 

možnosti nebezpečenstva predstavujú spoločné črty politických príležitostí a rozporov v 

rámci svetovej rizikovej spoločnosti. Nachádzame sa totiž vo veku, v ktorom viera v Boha, 

trieda, národ a vláda miznú, uznávaný a uznaný globálny charakter nebezpečenstva sa 

stáva prepojením vzťahovĽ v ktorých sa zdanlivé a neodvolate né konštanty politického 

sveta náhle roztavia a stávajú sa poddajnými. Zároveň sa však začali prezentovať nové 

konflikty a politické alternatívyĽ čo opäť pochybuje o jednote svetovej rizikovej 

spoločnosti (Beck, 2002).   

 

2.2 Terorizmus a vojna 
 

Ke  sa zaoberáme týmĽ čo by účinne mohlo zjednotiť svetĽ Beck (2012) nám vo 

svojej práci ponúka výstižnú odpove - útok z Marsu. Teroristické útoky Al-Káidy v USA 

v roku 2001 viedli k zvýšenému zameraniu sa na teroristické hrozby po celom svete 

(Falkheimer, Olsson, 2011). Stačil jeden historický okamih a národy zostali zjednotené 

proti spoločnému nepriate ovi- globálnemu terorizmu (Beck, 2012) 

Univerzalizácia teroristických hrozieb namierených proti národom sveta činí boj 

proti globálnemu terorizmu hlavnou politickou výzvou, v ktorom nepriate ské tábory 

nadväzujú nové spojenectvá. Globálny charakter sa objavuje vo všetkých udalostiach. Ako 

uvádza BeckĽ nie je možné pre USA zatknúť Ussamu bin Ladina v izolovanej akcii zo 

strany CIA a Pentagonu bez zvyšku sveta (Beck in Yates, 2003).  

Mali by sme sa vyvarovať záveromĽ že vojna proti terorizmu by mohla expandovať 

do vojny proti islamu, teda do vojny, ktorá si nemá podmaniť terorizmus, ale práve naopak 

živiť a zvyšovať ho alebo do vojny, ktorá by mohla znížiť dôležitosť slobody alebo 

obnoviť protekcionizmus a nacionalizmus a vytvárať hrozbu iných kultúr (Beck, 2002).  

 

2.3 Ekonomická kríza a neoliberalizmus 
 

Neoliberalizmus bol vždy odsudzovaný za pozitívnu filozofiu, ktorá funguje iba 

vtedyĽ ke  vzniknú do očí bijúce konflikty alebo krízy. Neoliberálny imperatív trvá na 

tomĽ že príliš ve ký vplyv vládyĽ politiky, regulácií a byrokracie sú skutočnými príčinami 

svetových problémov, ako je nezamestnanosťĽ celosvetová chudoba a ekonomické 

poruchy. Úspech neoliberalizmu sa spoliehal na s ubyĽ že slobodná ekonomika a 
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globalizácia trhov by vyriešili problémy udstva. Na druhej strane bolo ale presvedčenieĽ 

že neoliberalizmus má vo nú ruku v egoizme, nerovnosti, proti ktorej je možné bojovať v 

súlade s globálnymi štandardmi, a teda, že by globálna spravodlivosť mohla zvíťaziť. 

Namiesto toho sa táto viera v magickú silu na trhu v poslednej dobe osvedčila ako 

nebezpečná ilúzia (Beck, 2002). 

V časoch krízy neoliberalizmu sa nedá zostať bez politickej reakcie. Oddelenie 

svetovej ekonomiky od politiky, nie je reálne. Neexistuje žiadna istotaĽ bez štátnej a 

verejnej služby. Bez zdanenia neexistuje žiadna vláda. Bez zdanenia nie je vzdelanie, 

dostupná zdravotná starostlivosťĽ sociálne zabezpečenie. Bez zdanenia neexistuje žiadna 

demokracia. Bez účasti verejnostiĽ demokracia a občianska spoločnosť nemajú žiadnu 

legitimitu. A bez legitímnosti je tu tiež nie je žiadna istota. Z toho vyplývaĽ že právne 

regulované (nenásilné) národné urovnanie konfliktu v budúcnosti predovšetkým na 

celosvetovej úrovni, nebude existovať bez svetovej ekonomiky v akejko vek forme (Beck, 

2002). 

Globalizácia je nejednoznačný procesĽ ktorý sa nedá zvrátiť. Je však nevyhnutné, 

aby sa prepojila ekonomická globalizácia s politikou kozmopolitného porozumenia (Beck, 

2012).  

 

2.4 Národ a štátna suverenita  
 

Dôstojnosť udíĽ ich kultúrna identita s inakosti iných by sa mali v budúcnosti brať 

vážnejšie. Národné štátyĽ či sú ich hranice vnútorné alebo externéĽ môžu mať etnické a 

národné identityĽ ktoré sa prekrývajú a navzájom vylučujú alebo ich vzťahy neboli 

budované na princípe mierumilovnosti (Beck, 2002). 

Štáty otvoreného sveta na druhej strane zdôrazňujú nutnosť sebaurčenia so 

zodpovednosťou voči ostatným a zjednocovanie cudzincov vnútri aj mimo štátnych hraníc. 

Nejedná sa o popretie sebaurčeniaĽ práve naopak, ide o to oslobodzujúce národné videnie a 

jeho pripojenie s otvorenosťou voči svetovým záujmom. Štáty otvoreného sveta bojujú 

proti terorizmuĽ ale aj proti príčinám terorizmu vo svete. Získavajú a obnovujú sily 

vytváraním a presviedčaním jednotlivých politík  pri riešení naliehavých globálnych 

problémov a problémov, ktoré sa zdajú byť neriešite né jedinou národnou iniciatívou 

(Beck, 2002). Vyvarovať by sme sa tohoĽ aby štáty otvoreného sveta nezačali fungovať na 

princípe národnej ahostajnosti štátu (Beck, 2004).  
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2.5 Rola médií 
 

Médiá a ich postavenie nespochybnite ne súvisia s každým zo zmienených rizík. 

Záujem o médiá v modernej spoločnosti výrazne vzrástol. Dnes nie je hlavný zdrojom rizík 

nevedomosťĽ ale práve vedomosť o nich. Nie nedostatočnéĽ ale až nadmerné ovládanie 

prostredia (Keller, 1997). 

Na rozdiel od autora Giddensa (1990), Beckove knihy pripisujú ove a výraznejšiu, 

aj ke  niekedy nerovnomernú a rozporuplnúĽ dôležitosť  konaniu masmédií  v reflexívnej 

modernizácii a v rizikovej spoločnosti. Beck v kontexte reflexívnej modernizácie médiá 

označuje za tieĽ ktoré môžu zamerať pozornosť na najnovšie technologicky vyvolané 

katastrofyĽ spoločenské a prírodné katastrofy (BeckĽ 2004). V dnešnej rizikovej spoločnosti 

je ako keby „organizovanou zodpovednosťou“ každej katastrofy pritiahnuť pozornosť 

médií (Cottle, 2015). 

Systémové udalosti- geopolitické krízy ako napríklad Ázijská kríza, alebo let 9-11 

v New Yorku boli definované ako riziko vo verejnom vedomí udstva najmä týmĽ že tak 

boli predstavené v masmédiách (Beck, 2002). Riziká sú teda sociálne konštruované a určité 

riziká sú vnímané ako ove a nebezpečnejšieĽ pretože sú diskutované v masmédiách 

častejšie. Riziko spoločnosť vedie k jeho analýzeĽ čo spôsobuje vytváranie predsudkov 

(Beck, 2004). 

Rozhodujúcou v tomto procese je výzva aby vzrástol počet úradníkov a odborníkov 

na verejné vzťahy alebo „argumentačných remeselníkov“ a (Beck, 2004) spolu s 

moderným priemyslom a („prezieravým“) sociálnym štátom sa zapojili do stratégie 

spravovania informácií a obmedzovanie škôd spôsobených médiami a pod. a zamerať sa na 

otázku „normality“ (Cottle, 2015).  
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3 Súčasná riziková spoločnosť  
 

Naša doba nie je nebezpečnejšia a ani  viac riskantná než tie z predchádzajúcich 

generácií, iba pomer rizika a nebezpečenstva sa posunul (GiddensĽ 1990). 

Nevieme, či budeme žiť vo sveteĽ ktorý je rizikovejší ako u predchádzajúcich 

generácií. Nie je to množstvom rizíkĽ ale kvalitou kontroly alebo- aby sme boli presnejšíĽ 

záznamov nekontrolovate nosti následkov civilizačných rozhodnutíĽ ktoré robia historický 

rozdiel. Preto je v práci používaný termín „vyrábaných neistôt“. Inštitucionalizované 

očakávania kontroly, a to aj hlavné myšlienky „istoty“ a „racionalita“, sa rúcajú. Nie je to 

zmenou klímy, ekologickými katastrofami, hrozbou medzinárodného terorizmu, B.S.E., 

at .Ľ ale rastúcim poznanímĽ že žijeme vo vzájomne prepojenom sveteĽ ktorý je čím alej 

mimo kontrolyĽ vytvára novosť rizikovej spoločnosti (Beck, 2010). Systémy, ktoré boli 

predtým považované za ochranu pred prírodnými a sociálnymi rizikami sú stále viac 

uznávané ako producenti nových umelých rizík v celosvetovom meradle ako ved ajší 

produkt ich fungovania. Takéto systémy sa stávajú súčasťou problémuĽ nie riešenia. 

Modernizácia a informácie postupne samy o sebe vytvárajú nové spoločenské 

nebezpečenstvoĽ ako sú napríklad počítačovej trestnej činnosti (He 2012). 

Výzvy globálnych rizík na začiatku 21. storočia sú diskutované v koncepčných a 

normatívnych podmienkach, ktoré vyplývajú z prvej moderny 19. a začiatku 20. storočia. 

Riziká, s ktorými sme konfrontovaní nemôžu byť oddelené priestorovoĽ časovo alebo 

spoločensky. Zahŕňajú národné štátyĽ ich vojenské aliancie a všetky spoločenské triedyĽ 

a týmto svojím charakterom predstavujú nové druhy výziev pre inštitúcie určené na ich 

kontrolu. Stanovené pravidlá pride ovania pomoci a zodpovednosti- kauzalita viny a 

spravodlivosti- však tieto inštitúcie rozoberajú. To znamenáĽ že ich požiadavka zamerať 

pozornosť na výskum a jurisdikciu má opačný účinok- zvýšenie nebezpečenstva a ich 

anonymizácia sa dokonca legitimovala (Beck in Yates, 2003).  

Vo veku rizika hrozieb, sme konfrontovaní s týmĽ že nemôžu byť pripísané Bohu 

alebo prírode, ale samotnej modernizácii a pokroku. Tak kultúra strachu vychádza z 

paradoxnej skutočnostiĽ že inštitúcieĽ ktoré sú určené na kontrolu vyrábajú  

nekontrolovate nosť (Beck in Yates, 2003).  
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3.1 Klasifikácia súčasných rizík 
 

V Správe o globálnych rizikách z roku 2014 autori uvádzajú 31 najzávažnejších 

globálnych rizík rozdelených do  piatich kategórií hospodárskych, ekologických, 

geopolitických, technologických a spoločenských (Abell et al., 2014): 

Riziká v ekonomickej kategórii patria fiškálnej a likvidinej krízeĽ zlyhaniu 

hlavného finančného mechanizmu alebo orgánuĽ olej cenovým šokomĽ chronická 

nezamestnanosť a neschopnosť fyzickej infraštruktúryĽ na ktorých závisí ekonomická 

aktivita. 

Kategória ochrany životného prostredia zahŕňa nasledovné riziká: prírodné 

katastrofy, akými sú zemetrasenia a geomagnetické búrky a človekom spôsobené riziká, 

ako sú kolabujúce ekosystémy, nedostatok sladkej vody, jadrové havárie a zlyhanie na 

zmiernenie alebo adaptáciu na zmenu klímy. 

Geopolitická kategória zahŕňa oblasti politikyĽ diplomacieĽ konfliktuĽ zločinu a 

globálneho riadenia. Tieto riziká sa pohybujú od terorizmu, spory o zdroje a vojne k správe 

oslabovaní korupciouĽ organizovaným zločinom a nezákonného obchodu. 

Spoločenská kategória zachytáva riziká súvisiace so sociálnou stabilitou - napríklad 

závažných rozdielov v príjmochĽ potravinovej kríze a dysfunkčných mestách - a verejným 

zdravím, ako sú pandémie, baktérie odolné voči antibiotikám a narastajúca záťaž 

chronických chorôb. 

Technologická kategória zahŕňa hlavné riziká spojené s rastúcim vplyvom 

informačných a komunikačných technológií na jednotlivca, podniky a vlády. Patria medzi 

ne počítačové útokyĽ narušenie infraštruktúry a strata dôležitých dát (Abell et al., 2014). 

 

3.2 Najväčšie riziká v súčasnosti 
 

Ako zaujímavosť uvedieme najväčšie hrozby súčasného svetaĽ ako ich vykreslila 

Správa o globálnych rizikách z roku 2014. Sú nimi nasledovné: 1 Fiškálna kríza v 

k účových ekonomikách; 2 Štrukturálne vysoká nezamestnanosť/nedostatočná 

zamestnanosť; 3 Vodná kríza; 4. Vážna príjmová nerovnosť; 5 Neúspešné zmierňovanie 

následkov zmeny klímy a prispôsobenie sa; 6 Väčší výskyt extrémnych prejavov počasia 
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(napr. PovodneĽ búrkyĽ požiare); 7 Zlyhanie globálneho riadenia; 8 Potravinová kríza; 9 

Porucha hlavného finančného mechanizmu/ inštitúcie; 10 Hlboká politická a sociálna 

nestabilita (Abell et al., 2014). 

V tejto súvislosti bola vykonaná aj anketa. Respondenti boli požiadaní, aby posúdili 

pravdepodobnosť a globálny dopad každého z 31 rizík. Ku každému riziku im boli 

položené otázky: „Aká je pravdepodobnosťĽ toto riziko sa prejaví na celom svete počas 

nasledujúcich 10 rokov?“ a „Aký je odhadovaný dopad na celom svete, ak sa toto riziko 

naplní? („Dopad“ je potrebné vykladať v širšom slova zmysle ako len ekonomické 

dôsledky) ". Možné odpovede sa pohybovali od 1 ( „ve mi nepravdepodobné“ a „nízky 

vplyv“Ľ v tomto poradí) až 7 ( „takmer isté“ a „vysoký dopad“, v tomto poradí). V každej 

kategórii bolo identifikovaných 5 najväčších rizík. Respondenti odpovedaliĽ že z najväčšou 

pravdepodobnosťou sa stanú tieto riziká: príjmové nerovnostiĽ extrémne výkyvy počasiaĽ 

vysoká nezamestnanosť /nedostatočná zamestnanosťĽ zmena klímy a kybernetické útoky 

v tomto poradí. Z h adiska dopadu sú najohrozujúcejšie: fiškálna krízaĽ zmena klímyĽ 

vodná kríza, vysoká nezamestnanosť /nedostatočná zamestnanosťĽ kritické zrútenie sa 

informačnej infraštruktúry (Abell et al., 2014).   

K účovou charakteristikou súčasných globálnych rizík je ich potenciál systémovej 

povahy. Systémové udalosti sú definované ako riziko vo verejnom vedomí udstva (boli 

tak predstavené v masmédiách) a ukázaliĽ že najväčšiu hrozbou jeĽ že  nemôžu tieto riziká 

ovládať (BeckĽ 2004). Preto je snahou vytvoriť stratégiu zameranú na manažment a 

zvládanie globálnych riskov (Abell et al., 2014) alebo vytvorenie účinnej kozmopolitnej 

politiky (Beck, 2012). 
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4 Výskumná časť 
 

Teória rizikovej spoločnosti Ulricha Becka s doplnením iných autorov a vplyv 

alších udalostí vo svete nás inšpirovali urobiť pilotnú sondu- prieskum k budúcemu 

výskumu týkajúci sa práve vnímania tohto rizika alebo ohrozenia v  našej spoločnosti.  

 

 

4.1 Hlavný výskumný cieľ 
 

Prioritou nášho výskumu je kvantitatívnou metódou skúmať celkový pocit 

ohrozenia dospelých vo veku 18-35 rokov v dnešnej rizikovej spoločnosti. Samotný pocit 

ohrozenia pritom chápeme v kontexte Beckovej teórie, ktorá vychádza z názoruĽ že hybnou 

silou rizikovej spoločnosti už nie sú len potreby (v triednej spoločnosti ňou bola najmä 

potreba jedla), ale práve spoločnosťou produkovaný strach a úzkosť. Strach z rôznych 

nebezpečenstievĽ rizík a z neznámeho predstavuje jednu z najzákladnejších udských 

skúseností, pohnútok a emócií (Beck, 2004).  

Z hlavného cie a nám vyplynuli aj ciele čiastkové ktorými sú:  

- Zistiť postoje udí ku štátuĽ vláde a politike cez ich dôveru týmto inštitúciám a 

politickú participáciu. 

- SkúmaťĽ či v akej miere dospelí v slovenskej spoločnosti vnímajú globálne 

ohrozenie. 

- Zamerať sa na pocit osobného ohrozenia dospelých osôb. 

- Skúmať sociálne správanie respondentov cez kategóriu vedomého vytvárania 

rizika. 

- Načrtnúť rolu médií v týchto vzťahoch. 

 

4.2 Výskumné otázky 
 
Pre náš prieskum sme si zvolili nieko ko výskumných otázok: 

1. Existuje signifikantný vzťah medzi kategóriou Celkový pocit ohrozenia 

a kategóriou Vedomé vytváranie rizika? 

2. Bude možné pozorovať rozdiely medzi celkovým pocitom ohrozenia žien 

v porovnaní s mužmi?  
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3. Existujú signifikatné rozdiely v celkovom pocite ohrozenia u vysokoškolsky 

vzdelaných respondentov a respondentov ktorí vysokoškolsky vzdelaní nie sú? 

4. Môžeme pozorovať významné rozdiely v celkovom pocite ohrozenia v otázkach 

viery? 

5. Aké priemerné skóre budú respondenti dosahovať v jednotlivých kategóriách 

dotazníka (P, G, O, CPO a R)? 

6. Ako súvisia médiá s dosiahnutými premennými?  

 
4.3 Charakteristika respondentov 
 

Prieskum je zameraný na dospelých vo veku 18-35 rokov v rámci celého 

Slovenska. Celkový počet respondentov zahrnutých do výskumu je 172 z toho 42 mužov 

a 130 žien (graf č. 1). Čo sa týka rodinného stavu, väčšina respondentov uviedlaĽ že je 

slobodná (72,6%; N = 131). 65Ľ1% respondentov tvoria študentiĽ 23Ľ3% pracujúci na plný 

úväzok. S oboma rodičmi vyrastalo do 18 rokov až 77Ľ1% mladých dospelýchĽ 13Ľ4% 

uviedloĽ že ich rodičia sa počas tohto obdobia rozviedli a vyrastali iba s jedným rodičom 

(graf č. 2). V kategórii najvyššie dosiahnuté vzdelanie (graf č. 5) sme zaznamenali najväčší 

počet osôb s ukončeným vzdelaním stredoškolské s maturitou (49,4%), hne  po nich 

nasledovali absolventi vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (33Ľ7%) a osoby 

s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa (24%).  Zastúpenie jednotlivých krajov (graf 

č. 4)- najviac respondentov pochádza Banskobystrického (26Ľ7%)Ľ Žilinského (18Ľ1%)Ľ  

Trenčianskeho (15,7%) a Prešovského kraja (12Ľ8%). Vo vierovyznaní má väčšinové 

zastúpenie rímskokatolícke vyznanie (68,8%) a žiadne vierovyznanie (označenie bez 

vyznania- 15,7%) (graf č. 7). Dotazník bol cie ovej skupine distribuovaný elektronickou 

a papierovou formou, výber respondentov bol náhodný a vypĺňanie malo dobrovo ný 

charakter.  

 

4.4 Použitá metóda   
 

Pre splnenie cie a nášho výskumu sme použili vlastný merací nástroj. Vytvorili 

sme neštandardizovaný štruktúrovaný dotazník (príloha G) pozostávajúci z nieko kých 

tematicky zameraných častí (príloha A).  

Dotazník je kvantitatívnou metódou skúmaniaĽ ktorým je možné skúmať väčší 

počet respondentov. Podstatou v dotazníku je najmä formulácia otázok aby nepôsobili 
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sugestívneĽ zložito a nezrozumite ne.  Pri neštandardizovaných dotazníkoch je dôležitá 

jeho reliabilita a úprimnosť výpovedí respondentov. Výhodou jeĽ že získané údaje 

z dotazníka je možné štatisticky spracovať. Náš dotazník pozostáva zo 6 častí: 

Prvá časť- Základné údaje: obsahuje všetky základné charakteristiky súboru, 

nominálne premenné, ako pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, vierovyznanie a i. 

alšie časti dotazníka sú postavené na hodnotení jednotlivých výrokov na 5 

bodovej Likertovej škále: 1 = S výrokom vôbec nesúhlasím; 2 = Skôr nesúhlasím; 3 = 

Čiastočne súhlasím aj nesúhlasím; 4 = Skôr súhlasím; 5 = S výrokom úplne súhlasím. 

Výroky obsahujú aj reverzné položky. 

Výroky sme zvolili a zaradili do skupín v aka poznatkom vychádzajúcim z teórie 

sociálnej dezintegrácie a rizikovej spoločnostiĽ inšpirovali sme sa niektorými existujúcimi 

štandardizovanými dotazníkmi (ESS 2012, Dotazník o rasizme a i.) a aktuálnou situáciou 

v našich podmienkach a vo svete. 

Druhá časť dotazníka nesie názov:  Dôvera politikom/vláde/systému a participácia 

na politickom dianí ( dimenzia P ). Táto časť obsahuje 13 výrokov. Prvých 9 je 

zameraných na skúmanie občianskej politickej dôvery (napr. výrok č. 1. Môžem zástupcom 

vlády dôverovaťĽ pretože je správne čo robia) a 4 alšie sa týkajú politickej participácii 

dospelých (napr. výrok č.12. Zúčastňujem sa na politických akciách). 

V tretej časti skúmame vnímanie globálneho rizika ( dimenzia G ) pomocou 

desiatich výrokov. Výroky sú zamerané na aktuálne európske a globálne problémy ako 

napríklad migrácia a rasizmus (napr. výrok č. 16. Nevnímam ako problémĽ keď na 

Slovensko prichádzajú udia inej rasy alebo etnickej skupiny ako je väčšina Slovákov.), 

hrozba vojny, terorizmus a negatívne ponímanie globalizácie. 

Štvrtá časť sa vo svojich 17 výrokoch venuje oblasti pocitu osobného ohrozenia 

dospelých udí v spoločnosti ( dimenzia O ). Výroky skúmajú obavy respondentov 

z hrozieb ktoré sa priamo i nepriamo dotýkajú ich každodenného života. Do úvahy sme 

pritom brali negatívne skúsenosti mladých udí s diskrimináciou alebo násilím (napr. 

výrok č. 25. Za posledných 5 rokov som utrpel/a násilie na základe príslušnosti k nejakej 

skupine.). 6 výrokov sa týkalo spokojnosti so svojím životom (napr. výrok č. 33. Mám 

okolo seba dostatok istôtĽ takže mi nič nechýba.) a väčšina ostatných výrokov bola spojená 

s pocitom bezprostredného ohrozenia ako odpove ou na vonkajšie podnety alebo vnútorné 

impulzy (napr. výroky č. 30. Po zlých správach cítim často obavy o seba a o svojich 

blízkych. a č. 30. Keď vyjdem na ulicuĽ bojím saĽ že sa mi môže stať niečo zlé.). 
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V piatej časti skúmame sociálne správanieĽ ktoré súvisí s rizikom ( faktor R ). 

Opierame sa o Beckovo tvrdenieĽ že riziká zasahujú aj tých ktorí ich vytvárajú- jedná sa o 

tzv. „bumerangový efekt“ (Beck 2004). Do 16 výrokov sme zahrnuli ekologické otázky 

(napr. výrok č. 46. Separujem odpad.), postoj k postaveniu a právam rôznych skupín 

obyvate stva (napr. výrok č. 50. Nesúhlasím s týmĽ aby boli v našej spoločnosti 

uplatňované práva homosexuálov.), pomoc a práca pre znevýhodnené skupiny v kontraste 

s egoizmom a orientáciou na zisk ( napr. výrok č. 47. Je pre mňa dôležité zarábať čo 

najviac peňazí.). 

Posledná šiesta časť tvorí dôležitý doplnok celého dotazníka. Výroky v nej sú 

prioritne zamerané na rolu „mainstreamových“ médií ( faktor M ) v otázkach vnímania 

rizika a vzťah osôb k informáciám, s ktorými sa dostávajú do dennodenného kontaktu. 12 

výrokov zahrňuje kategórie ako: spôsoby vyh adávania informácií (napr. výrok č. 58. O 

politike a aktuálnom dianí u nás a v zahraničí zvyknem čítať v novinách časopisoch.), 

dôvera informáciám prezentovaných v „mainstreamových“ médiách (napr. výrok č. 62. 

Overujem si každý fakt o ktorom sa dozviem z médií.) a 4 otázky sú zamerané na pocit 

ohrozenia, ktorý médiá vyvolávajú (napr. výrok č. 68. Médiá priamo ohrozujú morálku a 

hodnoty v spoločnosti.).  

Z výrokov sme vypočítali skóre pre prvé 4 oblasti a za pomoci odpovedí 

respondentov sme určili stupeň intenzity výsledku každej jednej z nich (tabu ka č.10).  

Prvé tri dimenzie výrokov (politická dimenzia, globálne riziko a osobné ohrozenie) 

sa pod a Beckovej teórie stali pre náš výskum hlavnými indikátormi pocitu ohrozenia 

v spoločnosti. Z nich sme preto vytvorili hlavný faktor s názvom Celkový pocit ohrozenia ( 

CPO ), pre ktorý sme tiež vypočítali príslušné skóre.  

Faktor R- Vedomé vytváranie rizika nám po výpočte ukázal  najvyššie skóre zo 

všetkých položiek 80. Kvôli rozporuplným odpovediam respondentov sme sa však 

rozhodliĽ že toto skóre nebudeme vyhodnocovať a ani ho nezaradíme do jednotlivých 

kategórií (nízke, stredné a vysoké hodnoty), ako sme to urobili s predchádzajúcimi 

faktormi. 
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Tabuľka č. 10: Vyhodnotenie dotazníka 
 
Faktor/ 
Dimenzia 

Nízke 
hodnoty 

Stredné 
Hodnoty 

Vysoké 
hodnoty 

P 
 

0-21 22- 43 44-65 

G 
 

0-16 17-33 34-50 

O 
 

0-28 29-57 58-85 

CPO 0-66 67-133 134-200 

 

4.5 Priebeh získavania dát 
 

Dotazníky do našej pilotnej štúdie sme získavali prevažne internetovou formou 

pomocou vyplnenia elektronického dotazníka. Desať dotazníkov nám bolo doručených 

v papierovej forme. Ochrana osobných údajov bola garantovaná na začiatku dotazníka 

(„Účasť vo výskume je anonymnáĽ dobrovo ná a nebudú z nej pre Vás plynúť žiadne 

dôsledky. Všetky získané dáta budú použité výlučne na výskumné účely.“ ) 

a dobrovo nosť vyjadrením súhlasu zaškrtnutím políčka „Súhlasím“ (príloha G).  

 

4.6 Reliabilita neštandardizovaného dotazníka 
 

Reliabilitu dotazníka a jeho jednotlivých kategórií sme skúmali cez výpočet 

Cronbachovho koeficientu alfa. Pre celý dotazník koeficient dosiahol hodnotu 0,81. Pre 

náš výskum bol dôležitý aj výpočet reliability jednotlivých kategórií a ich kombinácií. 

Uvádzame ich v nasledovnej tabu ke č. 11. 

 

Tabuľka č. 11: Cronbachovo alfa 

Kategória Cronbachovo 
alfa 

P 0,61 
G 0,72 
O 0,74 
R 0,77 
CPO 0,80 
CPO+R 0,84 
R+M 0,62 
CPO+R+M 0,81 
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4.7 Výsledky výskumu, analýza a interpretácia dát 
 

Na spracovanie dát z nášho dotazníka sme použili štatistický program SPSS 20. 

Výsledky z dotazníka vyplývajú z výskumných cie ov a otázok, ktoré sme si stanovili. 

Hodnotenie štatistickej významnosti sme posudzovali na hladine významnosti p = 0,05 a 

menej. Korelačný koeficient sme ako sa uvádza v mnohých odborných publikáciách (napr. 

Dobríková, Pavelek, 2013) interpretovali nasledovne: r = 0,00 - 0,29 - nízka korelácia; r = 

0,30 - 0,69 - stredná korelácia; r = 0,70 - 1,00 - vysoká korelácia. 

 

Výskumné otázky: 

1. Existuje signifikantný vzťah medzi kategóriou Celkový pocit ohrozenia 

a kategóriou Vedomé vytváranie rizika? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako je uvedené v tabu ke č. 12Ľ zistili sme signifikantnú (pozitívnu) koreláciu medzi 

celkovým pocitom ohrozenia a vedomým vytváraním rizika ( r = 0,383 ). Vysoká úroveň 

celkového pocitu ohrozenia sa stredne silno viaže s vysokou úrovňou vedomého vytvárania 

rizika (r = 0Ľ383).  Čím viac sa udia cítia byť ohrozeníĽ tým je vyššia pravdepodobnosťĽ že 

vedome vytvárajú riziko. Táto interpretácia platí dvojsmerne. 

 

1. Bude možné pozorovať rozdiely medzi celkovým pocitom ohrozenia žien 

v porovnaní s mužmi?  

 
 
 
 
 

 
Tabuľka č. 12: Výsledná korelácia 
faktorov CPO a R 
 

Celkový pocit  
ohrozenia 

Vedomé vytváranie 
rizika 

Pearson 
Correlation 

0,383** 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 167 
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Tabuľka č. 13: Rozdiel v CPO medzi mužmi a ženami 
 

 

Na skúmanie tejto otázky sme použili T- test (tabu ka č. 13). Jemu predchádzajúci test 

normality sme zaradili do Prílohy D. Odpove  na výskumnú otázku znie: v našej pilotnej 

sonde nie. Zistili smeĽ že medzi celkovým pocitom ohrozenia u mužov a žien nie je žiadny 

signifikantný rozdiel ( p = 0,161 ).  

 

2. Existujú signifikatné rozdiely v celkovom pocite ohrozenia u vysokoškolsky 

vzdelaných respondentov a respondentov ktorí vysokoškolsky vzdelaní nie sú? 

 

Na zisťovanie rozdielu medzi vysokoškolsky vzdelanými a nevysokoškolsky 

vzdelanými respondentmi sme opäť použili T- test. Jemu predchádzajúci test normality 

sme zaradili do prílohy D. Zistili smeĽ že medzi skupinami je signifikantný rozdiel ( p 

<0,001 ). 

 
Tabuľka č. 14: Rozdiely v CPO v úrovni vzdelania 
 

Independent Samples Test 
 

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. Df Sig. (2-
tailed) 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

0,003 0,955 170 0,000 1,959 5,900 13,634 

 

V alšom postupe sme na základe stanoveného skóre z dotazníka zisťovali o akom 

rozdiele môžeme hovoriť: 

 

 

CPO Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F 
 

Sig. Df 
 

Sig. (1-
tailed) 

 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
0,924 0,338 170 0,161 2,426 -8203 1,373 
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Tabuľka č. 15: Porovnanie skóre medzi vysokoškolsky a nevysokoškolsky vzdelanými 

respondentmi  

 

 
Vysokoškolsky vzdelaní respondenti ( N1 = 89 ) dosahujú v o faktore CPO a R 

priemerné hodnoty ( x̄ = 107, 29 ), teda vykazujú stredné hodnoty v pocite ohrozenia pod a 

stanovených faktorov. Nevysokoškolsky vzdelaní respondenti ( N2 = 83 ) majú priemernú 

hodnotu vyššiu ( x̄ = 117, 29 )Ľ čo je tiež stredná hodnota pocitu ohrozenia. Čo sa týka 

vyhodnotenia jednotlivých faktorov a ich kategóriíĽ popisujeme ich v nasledujúcej tabu ke: 

Najzaujímavejší rozdiel zaznamenávame vo vnímaní globálneho rizika, kde 

nevysokoškolsky vzdelaní jedinci dosiahli v priemere vysoké hodnoty ( x̄ = 35,33 ), 

v porovnaní s vysokoškolsky vzdelanými jedincami ktorí dosiahli len stupeň stredných 

hodnôt ( x̄ = 31,96 ). Ostatné hodnoty sa pohybovali v strednom rozmedzí nášho skóre.  

 

3. Môžeme pozorovať signifikatné rozdiely v celkovom pocite ohrozenia 

v otázkach viery? 

 

Pre túto výskumnú otázku sme si zvolili nasledovné podotázky. 

Môžeme pozorovať: 

A) Rozdiely celkového pocitu ohrozenia u veriacich a ateistov? 
 

Faktor/dimenzia Priemerné skóre 

Nevysokoškolsky vzdelaní 
respondenti 

Vysokoškolsky vzdelaní 
respondenti 

Dôvera politikom/vláde 
systému a politická 

participácia 
35,47 33,89 

Vnímanie globálneho 
rizika 

35,33 31,96 

Osobné ohrozenie 46,26 41,43 

Vedomé vytváranie 
rizika 

44,34 45,18 

CPO 
 

117,06 
 

107,29 
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Tabuľka č. 16: Rozdiely v CPO u veriacich a ateistov 
 

Independent Samples Test 
Levene's Test 
for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. Df Sig. (2-
tailed) 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

2,951 0,088 167 0,521 2,896 -3,857 7,579 

 

B) Rozdiely celkového pocitu ohrozenia v odpovediach otázky: Ako často 

navštevujete bohoslužby alebo iné podujatia Vašej cirkvi/náboženského spolku? 

 

Tabuľka č. 17: Rozdiely v CPO v odpovediach na otázku: Ako často navštevujete 

bohoslužby alebo iné podujatia Vašej cirkvi/náboženského spolku? 
 

ANOVA 
Celkový pocit ohrozenia 
 Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
F Sig. 

Between 
Groups 

1166,195 5 233,239 1,245 0,291 

Within Groups 30920,378 165 187,396   

Total 32086,573 170    

 

C) Rozdiely v celkovom pocite ohrozenia pod a stupňa viery? 
 

Tabuľka č. 17: Rozdiely v celkovom pocite ohrozenia pod a stupňa viery 
 

ANOVA 
Celkový pocit ohrozenia 
 Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
F Sig. 

Between 
Groups 

391,169 3 130,390 0,690 0,559 

Within Groups 31727,593 168 188,855   

Total 32118,762 171    
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Zistili smeĽ že v žiadnom z prípadov AĽ BĽ C nemožno hovoriť o štatisticky 

významných rozdieloch medzi skupinami ( p > 0Ľ05 ) (testy normality možno nájsť 

v prílohe C). 

  

4. Aké priemerné skóre budú respondenti dosahovať v jednotlivých dimenziách 

P, G, O a faktoroch CPO a R a ako ho môžeme interpretovať? 

 

Tabuľka č. 19: Priemerné skóre v jednotlivých dimenziách P, G, O a faktoroch CPO a R 

 
 Dôvera 

politikom/vláde 

systému a 

politická 

participácia 

P 

Vnímanie 

globálneho 

rizika 

G 

Osobné 

ohrozenie 

O 

Vedomé 

vytváranie 

rizika 

R 

Celkový 

pocit 

ohrozenia 

CPO 

N Valid 172 172 172 167 172 
Missing 0 0 0 5 0 

Mean 34,71 33,70 43,93 44,74 112,34 

Std. Deviation 3,816 7,159 8,716 9,374 13,705 

Minimum 23 16 23 24 78 

Maximum 45 49 69 69 146 
 

Priemerné skóre v jednotlivých dimenziách sme vypočítali z hodnôt, ktoré 

výrokom priradili respondenti na päťbodovej Likertovej škále. Za pomoci odpovedí 

respondentov sme určili stupeň intenzity výsledku každej jednej z nich (tabu ka č. 10: 

Vyhodnotenie dotazníka). 

Začneme dimenziou P- Dôvera politikom/vláde systému a politická participácia, 

v ktorom nízke hodnoty znamenali dôveru a politickú participáciu a naopak dosiahnutie 

vysokých hodnôt ktoré pod a nášho rozmedzia dosiahli respondenti vysoké skóre (x̄ = 

34Ľ71 )Ľ znamenáĽ že mladí udia vo väčšine prípadov nedôverujú politikomĽ vláde 

a systému a tiež sa len vo ve mi nízkej miere angažujú na politickom živote. O tomto 

výsledku svedčia aj dosiahnuté hodnoty jednotlivých výrokov. Najvýraznejšie môžeme 

pozorovať vo výroku č. 6. Som spokojný/á s prácou slovenskej vlády.Ľ kde až 54Ľ7% 

respondentov uviedloĽ že vôbec nie sú spokojní a v otázke č. 13. Pravidelne sa 

zúčastňujem verejných demonštráciíĽ pri ktorej 71Ľ1% respondentov uviedloĽ že sa 

nezúčastňujú vôbec.  
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Dimenzia G- Vnímanie globálneho rizika ukázalĽ že respondenti dosiahli hranicu 

stredných až vysokých priemerných hodnôt ( x̄ = 33Ľ70 ). Znamená toĽ že respondenti 

v zvýšenej miere pociťujú strach z globálnych hrozieb v spoločnosti. Najviac tento pocit 

označuje výrok č. 21. Situácia s migrantmi sa našej krajiny priamo netýka., kedy 44,2% 

respondentov uviedloĽ že s výrokom vôbec nesúhlasiaĽ čo môžeme interpretovať ako faktĽ 

že respondenti cítia dopady situácie s migrantmi aj na našu spoločnosť. Najmenej 

jednoznačné odpovede sa týkali výroku č. 23. Myslím siĽ že naša spoločnosť je priamo 

ohrozená terorizmom a vojnou.Ľ kedy každý stupeň škály dosahoval približne rovnaké 

hodnoty. 

Osobné ohrozenie. Dimenzia O ukázala stredné hodnoty pocitu osobného 

ohrozenia u respondentov ( x̄ = 43Ľ93 )Ľ čo znamenáĽ že medzi respondentmi určite 

existuje istý stupeň pocitu ohrozenia ich osobyĽ avšak nie je nato ko ve kýĽ že by strach 

cítili stále a bezprostredne. Zníženiu pocitu osobného ohrozenia na stredné hodnoty 

mohlo dôjsť v aka výrokom o skúsenostiach s diskrimináciou alebo násilím. Napríklad 

vo výroku  kde môžeme pozorovať č. 25. Za posledných 5 rokov som utrpel/a násilie na 

základe príslušnosti k nejakej skupine.Ľ až 80Ľ8% respondentov uviedloĽ že k žiadnej takej 

skúsenosti nedošlo. Podobné nízke hodnoty v skúsenostiach nachádzame aj vo výrokoch 

č. 24. a 27. Opačný prípad tvoria otázky životnej spokojnostiĽ na výrok č. 37. Mám okolo 

seba udíĽ s ktorými môžem hovoriť o intímnych a osobných veciach., si 53,2% 

respondentov myslíĽ že je to naozaj tak. Pozitívnym je aj zistenieĽ že 41Ľ3% mladých udí 

sa považuje za viac šťastných udí (odpovede „skôr súhlasím“ na výrok č. 36. Vo 

všeobecnosti som šťastný človek) a 27Ľ9% osôb sa cíti byť šťastnými. 

Hlavný faktor Celkový pocit ohrozenia- CPO nám hovorí o stredných priemerných 

hodnotáchĽ ktoré mladí udia dosiahli v našom dotazníku ( x̄ =112,34 ). Respondenti teda 

ukázaliĽ že sa v slovenskej spoločnosti cítia byť ohrození na základe skúmaných faktorovĽ 

ale toto ohrozenie môžeme interpretovať ako nie stále a bezprostredné.  

Priemerné skóre faktoru R- Vedomé vytváranie rizika sa pohybuje na spodnej 

hranici vysokej úrovne ( x̄ =44,74 ). Z analýzy odpovedí na jednotlivé výroky nám 

vyplynulo ve a rozporuplných alebo nejednoznačných tvrdení napríklad vo výrokoch 

zameraných na pomoc a prácu pre udí a znevýhodnené skupiny v kontraste s egoizmom 

a orientáciou na zisk  (40,7% osôb úplne súhlasí a 20,9% skôr súhlasí s výrokom č. 54. Kto 

chce niečo dosiahnuťĽ musí občas „šliapať“ po iných uďoch.Ľ avšak až  57% osôb 

vyjadruje „skôr súhlasím“, s výrokom č. 48. Väčšinou sa snažím sa pomôcť iným.)Ľ alej 

v otázkach záujmu o ekologické otázky (napr. len 5,5% respondentov uviedlo súhlas 
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výrokom č. 45. Separujem odpad., ale 19,8% opýtaných úplne súhlasilo a 33,7% skôr 

súhlasilo s tvrdením 42. Zaujímam sa o ekologické otázky. Otázka č. 43. Stravujem sa 

alternatívnym spôsobom (vegetarián/vegán/vitarián a pod.) z ekologických dôvodov., ktorá 

koreluje s otázkou č 42. tiež u 73,7% respondentov ukázala nesúhlas s týmto tvrdením.) 

Postoj k postaveniu a právam rôznych skupín obyvate stva ukázalĽ že 25% mladých 

dospelých úplne súhlasí s vetou č. 49. Nesúhlasím s tým aby boli v našej spoločnosti 

uplatňované práva homosexuálov., no na druhej strane, 29,5% opýtaných s nim vôbec 

nesúhlasí. Výrok č. 52. Cítim averziu (odpor) k príslušníkom niektorých krajín. sa ukázalo 

až 31Ľ4% odpovedí „úplne súhlasím“ a 23,3% „skôr súhlasím“. ) 

 

5. Ako súvisia médiá s dosiahnutými premennými?  

 

Vo výsledkoch sa objavilo množstvo koreláciíĽ ktoré sme sa kvôli ich rozsahu 

rozhodli zaradiť do príloh (príloha F). Na základe zistených korelácii popíšeme niektoré 

výsledky:  

Mladí dospelíĽ ktorí považujú médiá za dôležitú súčasť ich života majú tendenciu 

zaujímať sa o politickú situáciu v krajine (Zaujíma ma politická situácia v krajine; r = 

0,337 )Ľ nepovažujú politiku za komplikovanú a aby sa dozvedeli viac o aktuálnej situácii, 

čítajú novinyĽ časopisy ( r = 0,377 ) a pozerajú televíziu ( r = 0,412 ). 

Čítanie novín a časopisov sa potvrdilo vo vzťahu so záujmom o politickú situáciu 

(Zaujíma ma politická situácia v krajine; r = 0,400 ) a s pocitomĽ že respondent politike 

rozumie (Politika je pre mňa komplikovaná a nerozumiem jej; r = -0,369 ). Médiá sú 

pritom dôležitou súčasťou ich života ( Médiá sú dôležitou súčasťou môjho života; r = 0,373 

) a používaním tohto prostriedku na vyh adávanie a v tejto súvislosti narastá aj pozeranie 

televízie za týmto účelom (V televízii pozerám správy alebo programy o politike a 

aktuálnom dianí doma i v zahraničí; r = 0,444 ). Obvyklé pozeranie správ alebo programov 

o politike a aktuálnom dianí doma i v zahraničí je v stredne silnom vzťahu so záujmom 

o politickú situáciu (Zaujíma ma politická situácia v krajine; r = 0,312 ) a narastaním 

intenzity tohto výroku sa zvyšuje aj pocit respondentaĽ že politike rozumie (Politika je pre 

mňa komplikovaná a nerozumiem jej; r = - 0Ľ336 ). Títo respondenti skôr považujú médiá 

za dôležitú súčasť ich života ( r = 0,412 ). Okrem stredne silného vzťahu s čítaním novín 

a časopisov ( r = 0,444) a slabšieho vzťahu s počúvaním rádia ( r = 0,260 ) aby sa 

dozvedeli o súčasnej situáciiĽ majú tendenciu menej si overovať fakty o ktorých sa 

dozvedeli v médiách ( Overujem si každý fakt o ktorom sa dozviem z médií; r = -0,207 ). 

498



 
 

U tých, ktorí viac považujú internet za najdôveryhodnejší zdroj vyh adávania správ sa nám 

vyšli tiež podobné výsledky: vyšší záujem o politickú situáciu ( r = 0,320), s tým že 

nemajú pocitĽ že by politike nerozumeli ( r = -0,336). alšie významné vzťahy sa týkali 

počúvania rádia ( r = 0,260 ) a čítania novín a časopisov ( r = 0Ľ444 )Ľ ktorý je najsilnejší zo 

všetkých korelácií týkajúcich sa tohto výroku. Posledným významným predpokladom je 

tenĽ že si zvyknú overovať fakty z médií a  je vyjadrený miernym vzťahom ( r = -0,207 ).   

udiaĽ ktorí si zvyknú overovať fakty, o ktorých sa dozvedia z médií pod a našich 

zistení nemajú až taký záujem o politickú situáciu ( r = -0Ľ426 )Ľ politiku považujú skôr za 

komplikovanú ( r = 0,395 ). Intenzita pocitu ohrozenia počas prechádzania sa v mieste 

svojho bydliska s overovaním faktov z médií tiež kladne súvisí ( r = 0Ľ273 ). alej bolo 

zaujímavým zistenímĽ že títo respondenti viac nesúhlasia s výrokom, že by pozerali správy 

alebo programy o politike a aktuálnom dianí v televízii ( r = -0,247 ) a ani nepovažujú 

internet za najdôveryhodnejší zdroj vyh adávania správ ( r = -0Ľ207 ). Najsilnejší vzťah bol 

pritom zaznamenaný s vyh adávaním striktne vedecky podloženého obsahu ( r = 0,624 ).  

Podobné výsledky sme zaznamenali aj k výroku o vyh adávaní striktne vedecky 

podložených informácií, avšak nenachádzame uňho významné alebo silné korelácie medzi 

pozeraním správ v televízii ani čítaním novín a časopisov.  

Otázka záujmu o konšpirácie a názoru, že sú pravdivé nám ukázala až prive a 

signifikatnýchĽ aj ke  nie až takých silných vzťahov (napr. s výrokmi: Zvolení politici a 

političky robiaĽ čo chcú a nerešpektujú vô u udu; r = -0,202; Zjednocovanie Európy v 

rámci Európskej únie prináša viac problémov ako pozitívnych vecí. r = -0,215; 

Rozhodovanie o veciach v EU a vo svete od nás nezávisí; r = - 0,203; Kultúrny život na 

Slovensku je vo všeobecnosti ohrozovaný uďmiĽ ktorí sem prídu žiť z iných krajín; r = -

0,258; Globalizácia a riešenie problémov na celosvetovej úrovni sú neefektívne 

a nebezpečné;  r = 0-,206; MyslímĽ že naša spoločnosť je priamo ohrozená terorizmom 

a vojnou; r = -0,246; Myslím siĽ že väčšina udí by sa ma pokúsila využiťĽ keby mali 

príležitosťĽ preto im neverím;  r = -0,232; Médiá priamo ohrozujú morálku a hodnoty 

v spoločnosti; r = - 0,213 a i.). Najsilnejší vzťah sme zaznamenali s výrokom Cítim averziu 

(odpor) k príslušníkom niektorých krajín ( r = -0,305 ). 

Výrok Médiá priamo ohrozujú morálku a hodnoty v spoločnosti. je vo významnej 

korelácii najmä s politickými výrokmi- Vo všeobecnostiĽ na Slovensku funguje demokracia. 

( r = -0,225 ); Nemá zmysel nadväzovať kontakt s úradmiĽ pretože sa nezaujímajú o 

problémy bežných občanov. ( r = 0,203); Som spokojný/á s prácou slovenskej vlády. ( r = -

0Ľ245 ) V prípade hmotnej núdze sa o mňa štát postará. ( r = -0Ľ244 ); aj ke  sa tento vzťah 
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vo všetkých prípadoch ukazuje ako slabý. udia ktorí majú pocitĽ že hodnoty v spoločnosti 

sú médiami priamo ohrozované pravdepodobne nie sú ve kými „fanúšikmi“ globalizácie 

(Globalizácia a riešenie problémov na celosvetovej úrovni sú neefektívne a nebezpečné; 

 r = 0,240) ako ani zjednocovania Európskej únie (Zjednocovanie Európy v rámci 

Európskej únie prináša viac problémov ako pozitívnych vecí;  r = 0,205 ); Rozhodovanie o 

veciach v EU a vo svete od nás nezávisí.; r = -0,286 ). Pesimistickí sú aj v očakávaniach do 

pre spoločnosť do budúcnosti (OčakávamĽ že naše deti a budúce generácie budú mať krajší 

život ako my; r = 0,243 ) a majú tendenciu byť radikálnejší v niektorých oblastiach života 

spoločnosti (Ak chceme udržať poriadok v krajineĽ mali by sme tvrdšie bojovať proti 

kriminalite a poklesu sexuálnej morálky; r = 0,241; Nesúhlasím s týmĽ aby boli v našej 

spoločnosti uplatňované práva homosexuálov; r = 0,203). V týchto respondentoch médiá 

často vyvolávali obavy ( Udalosti prezentované v médiách vo mne často vyvolávajú obavy; 

r = 0,281 ). Najsilnejší vzťah bol zaznamenaný s výrokom Médiá prezentujú viac 

pozitívnych informácií ako tých negatívnych. ( r = -0,416 ). 

Udalosti prezentované v médiách vo mne často vyvolávajú obavy. Tento výrok nám 

priniesol ve mi podobné výsledky vo všetkých oblastiach ako ten predchádzajúci 

s výnimkou otázok z politickej dimenzie, kde hodnoty nedosahovali hladinu signifikancie. 
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5 Diskusia 
 

Dostávame sa k najdôležitejšej časti celej práceĽ ktorou je diskusia 

o najdôležitejších výsledkoch nášho výskumu- porovnanie s inými výskumami a autormi. 

Do tejto časti sa pokúsime zahrnúť aj významné korelácie výrokovĽ ktoré sme odhalili 

počas nášho skúmania  (najsilnejšie možno nájsť v prílohách E, F). 

Riziková spoločnosť ako taká vzniká tamĽ kde spoločenské mechanizmy s ubujúce 

záruky istôt tvárou v tvár hroziacemu nebezpečenstvu úplne zlyhávajú (Beck, 2004). Čoho 

dôkazomĽ pokia  predpokladámeĽ že žijeme v rizikovej spoločnostiĽ je aj signifikantný 

vzťah výrokov: Mám okolo seba dostatok istôtĽ takže mi nič nechýba. a Všetko je dnes také 

neisté a mení sa tak rýchloĽ že človek väčšinou nevieĽ pod a čoho sa má riadiť. ( r = 0,234 

). Vytvorené riziká tak získavajú centrálny politický význam (Beck, 2004; Keller, 1997) a 

sú  radikálne v rozpore s jazykom inštitúcií a s ubmi vládnych orgánov. Politická 

výbušnosť svetovej rizikovej spoločnosti spočíva práve v tejto skutočnosti (BeckĽ 2004). 

Na základe týchto a alších podobných vyjadrení sme ako prvú z našich dimenzií 

a indikátorov pocitu ohrozenia zvolili skúmať práve dôveru politikom, vláde a systému 

v krajine. 

Spoločenský systémĽ ktorý bol vyvinutý aby vytváral pocity bezpečia a istoty sa 

obrátil proti svojim cie om (Kentoš a kol. 2014, He, 2012). Z nášho výskumu o tom hovorí 

aj štatisticky významný vzťah odpovedí respondentov na výrok: Mám obavyĽ že by som v 

priebehu 5 rokov mohol/mohla prísť o prácu. Ak zamestnanie nemáte: Keby som bol/a 

aktuálne zamestnaný/á mal/a by som obavyĽ že by som v priebehu 5 rokov mohol/mohla 

prísť o prácu., s výrokom: Vo všeobecnostiĽ na Slovensku funguje demokracia. ( r = 0,312 

). S ubované istotyĽ ktoré majú tieto spoločenské poriadky zabezpečovať sa zmenili 

(Kentoš a kol. 2014, He, 2012) a sú viac uznávané ako producenti nových umelých rizík v 

celosvetovom meradle ako ved ajšieho produkt ich fungovania (HeĽ 2012). 

V rizikovej spoločnosti sa hlavné myšlienky istoty a racionalita rúcajú. Beck ju 

charakterizuje vetou „mám strach“(Beck, 2004). Keller (1997) v tejto súvislosti uvádzaĽ že 

v ére globalizácie rizík potrebujeme úplne nový systém pravidielĽ ktorý bude adekvátnejšie 

riešiť otázku zodpovednosti za spôsobené ohrozenie. Túto časť teórie nám potvrdzuje 

zistený štatisticky významný kladný vzťah výrokov: Vo všeobecnostiĽ na Slovensku 

funguje demokracia., a Môžem zástupcom vlády dôverovaťĽ pretože je správne čo robia ( r 

= 0Ľ374 ). Ako však autori alej dodávajúĽ k účovou otázkou jeĽ ako bude tento nový 

systém vyzerať a hlavne, kto ho presadí (Beck, 2012; Keller, 1997).    
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Ke  sa pozrieme na jednotlivé otázkyĽ v otázkach dôvery v štát a politické 

inštitúcie, naši respondenti dosiahli vysoké hodnoty nedôvery (výroky č. 1., 2., 3., 4.)Ľ čo 

môžeme porovnať výsledkami 5. kola Európskej sociálnej sondy, kde bolo skúmaných 

podobnými výrokmi 26 európskych krajín. Slovensko sa ocitlo pri každej otázkeĽ v spodnej 

polovici priemerných odpovedí ( M = 3,46 z celkového skóre 5Ľ5)Ľ čo značí nižšiu dôveru 

našich občanov vo vládne inštitúcie ako je európsky priemer. Najmenšiu dôveru občanov 

majú politici a politické strany (Výrost a kol., 2012), o čom svedčia aj vysoké hodnoty 

prejavenia nedôvery v našich výrokoch. Tento trend sa prejavil aj u respondentov z väčšiny 

skúmaných európskych krajín (Výrost a kol., 2012). 

Otázky zamerané na politickú participáciu nám ukázaliĽ že respondenti sa do 

politického diania skôr nezapájajú (najmä výroky č. 12. a 13.) napriek tomuĽ že viac ako 

polovica respondentov tvrdíĽ že sa zaujíma o politickú situáciu v krajine. Európska sociálna 

sonda sa zaoberala aj touto otázkou. Skúmala priemerný počet vykonávaných politických 

aktivít za rok. Z maximálneho skóre 3Ľ3 aktivity ročne Slovensko skončilo na úrovni 1Ľ8 

aktivity ročneĽ čo je hne  pod  európskym priemerom 2,0 (Výrost a kol., 2012).  

Škála Európskej sociálnej sondy obsahovala tiež otázky spokojnosti s demokraciou 

v krajine ( M = 3,56) a spokojnosti práce národnej vlády ( M = 4Ľ05)Ľ ktoré korešpondujú 

aj s tými v našom dotazníku (č. 3 a 6). V porovnaní s ostatnými krajinami sa Slovensko 

v týchto otázkach ocitlo v spodnej časti tabu ky (Výrost a kol. 2012). V našom prieskume 

tieto otázky tiež dosahovali nižšie priemerné hodnoty spokojnosti u respondentov ako je 

hodnota stredná. 

Druhá (reflexívna) modernita je poznamenaná novým povedomím o rizikách – 

riziká nadobúdajú globálny rozmer a spôsobujú významný dlhodobý negatívny vplyv v 

nieko kých krajinách a odvetviach (Abell et al., 2014; Beck, 2002). Globalizačné vplyvy aj 

ako indikátor strachu majú dopad na každého jednotlivca. RespondentiĽ ktorí odpovedali 

na otázku Globalizácia a riešenie problémov na celosvetovej úrovni sú neefektívne a 

nebezpečné. súhlasom, tak isto vo väčšine prípadov odpovedali súhlasom aj na výrok 

Zjednocovanie Európy v rámci Európskej únie prináša viac problémov ako pozitívnych 

vecí. ( r = 0,455 ). V jednotlivých spoločnostiach však ku globalizácii nachádzame rôzne 

postoje. 

Pre náš výskum v dimenzii globálneho rizika sme zvolili aj postoje  k cudzincom, 

príslušníkom inej rasy alebo etnika a u om z chudobnejších krajínĽ ktoré korešpondujú 

s tými v Európskej sociálnej sonde (ESS, 2012), kde sú merané v intenciách sociálnej 

vzdialenosti.  Slovensko patrí v tejto oblasti ku krajinám kloniacim sa skôr k negatívnym 
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postojom k cudzincom. Najrezervovanejšie stanovisko bolo vyjadrené voči príslušníkom 

inej rasy alebo etnika (Výrost a kol.Ľ 2012)Ľ čo sa potvrdilo aj v priemerných odpovediach 

na naše výroky Nevnímam ako problémĽ keď na Slovensko prichádzajú udia inej rasy 

alebo etnickej skupiny ako je väčšina Slovákov. ( M = 3,39 (pozn. rekódovaná reverzná 

položka) ) a Nevnímam ako problémĽ keď na Slovensko prichádzajú udia z chudobnejších 

krajín mimo Európy. (M = 3,24 (pozn. rekódovaná reverzná položka)). Na toto zistenie 

môžeme nadviazať výrokom Situácia s migrantmi v Európe sa našej krajiny netýka., 

ktorého priemerné odpovede naznačujú s ním tendencie nesúhlasiť. Je možnéĽ že odpovede 

respondentov ve mi ovplyvnila súčasná situácia s migrantmi v Európe. Z inej dimenzie ( R 

) v tejto súvislosti spomenieme ešte faktĽ že viac ako polovica opýtaných pociťuje istý 

stupeň averzie k príslušníkom niektorých krajínĽ čo tiež potvrdzuje zhodu výsledkov 

s Európskou sociálnou sondou. Ke  sa vrátime k Beckovej teórii, autor hovorí o tomĽ že 

národné štátyĽ či sú ich hranice vnútorné alebo externéĽ môžu mať etnické a národné 

identityĽ ktoré sa prekrývajú a navzájom vylučujú alebo ich vzťahy neboli budované na 

princípe mierumilovnosti (Beck, 2002).  

Obava zo sociálnej exklúzie časti obyvate stva je vlastne v spojitosti 

s univerzálnym občianstvom (Mareš 1999). Na čo nadväzujeme Berghmanom (in 

DžambazovičĽ a kol. 2004)Ľ ktorý konštatujeĽ že sociálne vylúčenie sa v súčasnosti teda 

chápe skôr ako dôsledok zlyhania spoločnosti než ako zlyhanie jednotlivca. Tento posun 

vypovedá o postupnom opustení od moralizujúceho náh adu na chudobných a vylúčenýchĽ 

ktorého sprievodnými javmi bolo často obviňovanie chudobných a ich rozlišovanie na 

chudobnýchĽ ktorí si zaslúžia alebo nezaslúžia našu solidaritu. V tomto prípade sa „boj s 

chudobou” musí zamerať na sociálne začleňovanie (inklúziu). Z nášho výskumu tento 

súvis dokonca potvrdzuje korelácia výrokov: Mali by sme robiť čo je v našich silách aby sa 

podmienky pre rôzne skupiny obyvate ov vyrovnali. a udiaĽ ktorí si za chudobu môžu 

samiĽ si nezaslúžia moju podporu. ( r = 0,295 ), ktorá svojou kladnou hodnotou vlastne 

stále hovorí o nízkom zmysle pre sociálnu inklúziu cudzincov v našej spoločnosti. 

Potvrdenie nášho predpokladu ukazuje aj Európska sociálna sonda, ktorá skúmala inklúziu 

podobnými otázkami ako my. Pre  porovnanie uvedieme otázku zameranú na kultúrny 

život na Slovensku a jeho ohrozovanie, resp. obohacovanie. Z 10 bodovej škály 

v dotazníku vyšiel priemer 4Ľ84Ľ v našom výskume to bol výsledok tiež nižší ako stredná 

hodnota výroku. Slovensko sa pritom radí ku krajinám s najvyššou mierou sociálnej 

exklúzie v Európe (Výrost a kol, 2012).  
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Autori Van der WurfĽ Van StaalduinenĽ StringerĽ (in Kentoš a kol., 2014) 

identifikovali štyri nasledujúce faktory vnímania osobného ohrozenia: atraktivita cie a- 

presvedčenie jedincaĽ že mu hrozí nebezpečenstvo;  negatívny úmysel- pripisovanie 

negatívnych úmyslov iným jedincom alebo skupinám; moc- miera kontroly nad 

potenciálnymi hrozbami; nebezpečná situácia- presvedčenie jedincaĽ že určitá situácia 

vyústi do osobnej viktimizácie (in Kentoš a kol., 2014). Tieto sa zhodujú s väčšinou našich 

výrokov v dimenzii osobného ohrozenia s pridaním sociálnych charakteristík, ktoré sú 

spolu s fyzickými k účové k vnímaniu rizika (Kentoš a kol., 2014) a teda stávajú sa alším 

dôležitým indikátorom pocitu ohrozenia. 

Ako uvádza autor Kentoš (in Kentoš a kol., 2014)Ľ najviac rozšírenou reflexiou 

ohrozenia vlastného bezpečia je stať sa obeťou ohrozujúceho alebo kriminálneho 

správania. Preto uvádzame štatisticky významný vzťah z nášho výskumu medzi výrokmi: 

Za posledných 5 rokov som zažil/a situáciu v ktorej som bol/a diskriminovaný/ á na 

základe príslušnosti k nejakej skupine. a Mám obavyĽ že by som v priebehu 5 rokov 

mohol/mohla prísť o prácu. Ak zamestnanie nemáte: Keby som bol/a aktuálne 

zamestnaný/á mal/a by som obavyĽ že by som v priebehu 5 rokov mohol/mohla prísť 

o prácu. ( r = 0,247).   

Zaujímavými sú aj výroky Za posledných 5 rokov som utrpel/a násilie na základe 

príslušnosti k nejakej skupine.Ľ ktorý je v zápornom  signifikantnom vzťahu s výrokom 

Pravidelne sa zúčastňujem verejných demonštrácií.  alej výrok Za posledných 5 rokov 

som bol diskriminovaný/á na základe príslušnosti k náboženskej skupine. je v kladnom 

vzťahu s výrokom Nesúhlasím s tým, aby boli v spoločnosti uplatňované práva 

homosexuálov. Čím väčšie nebezpečenstvo hrozí človekuĽ tím viac stúpa i miera strachu s 

ním spojená (Pfaff a kol., 2009). Zlé skúsenosti vedú k strachu (Výrost a kol., 2012) a ten 

zas k radikalizácii postojov. Ako sa píše vo Výzve proti strachu a ahostajnosti uverejnenej 

v Českej republikeĽ radikalizácia spoločnosti cez strach je jedným z najväčších 

nebezpečenstievĽ ktoré nám hrozia. Výzvu do dnešného dňa podpísalo viac ako 3000 

vedcov, kvôli znepokojeniu v dôsledku prudkého nárastu xenofóbnych nálad v českej 

spoločnosti a zvýšeniu aktivity extrémistických skupín, ktoré nemajú dostatočnú protiváhu 

(Novák, Vanclová, Blažek, 2015). 

Industrializácia so sebou nesie bohužia  stratu základného sociálneho myslenia 

ktoré sa týka spoločenských tém akými sú napríklad ochrana zdravia a životného 

prostredia. Dnešná spoločnosť kladie  dôraz orientovať sa na ziskĽ ktorý sa stáva jednou 

z dôležitých hodnôt industriálnej spoločnosti. Kauzalita sa prejavuje aj v pozorovaníĽ že 

504



 
 

riziká dopadajú skôr či neskôr na týchĽ ktorí ich produkujú alebo z nich ťažia (BeckĽ 2004). 

Táto Beckova interpretácia nám vysvet uje nami určenú dimenziu skúmania- oblasť 

Sociálneho myslenia, resp. vedomého vyvárania rizika jednotlivcami, ktoré sme dali do 

vzťahu s celkovým pocitom ohrozenia v spoločnosti. Už z vyššie spomínaných teórií 

o reflexiách ohrozenia vlastnej bezpečnosti v dôsledku viktimizácie ohrozujúceho alebo 

kriminálneho správania (Kentoš a kol., 2014) a Beckovho tvrdeniaĽ že riziká produkujú 

strach (Beck, 2004), sme predpokladali u udí vytvárajúcich rizík ich predošlú skúsenosť 

s následkom svojho konania a nasledovnými obavami z alšieho ohrozenia. Tiež sme 

uvažovali o svedomí jednotlivca ako schopnosti rozlišovať a vnútorne hodnotiť morálnu 

hodnotu svojich skutkov (AdamcováĽ 2006)Ľ ale súvislosť s touto premennou nemáme ako 

dokázaťĽ lebo nebola predmetom nášho skúmania. Napriek tomu nám predošlé tvrdenia 

o skúsenostiach a rizikách môže potvrdiť kladný signifikantný vzťah medzi týmito 

dimenziami ( CPO a R ) a podčiarkuje ho Beckovo vyjadrenieĽ že akcia vykonaná vo 

väčšine prípadov z nevedomosti, egoizmu alebo ignorantstva môže mať za následok 

obrovskú reakciu (Beck, 2004).  

V predošlých výskumoch autorov KennedyhoĽ Silvermana z roku 1989 týkajúcich 

sa pocitu bezpečia a boli zistené negatívnejšie hodnotenia bezpečia ženami a jedincami s 

nízkym dosiahnutým vzdelaním (in Kentoš a kol.Ľ 2014) Pre nás je podstatným zistenieĽ že 

nevysokoškolsky vzdelaní respondenti dosahujú vo faktore Celkového pocitu ohrozenia 

vyššiu priemernú hodnotu ako vysokoškolsky vzdelaní respondenti. Avšak platnosť tohto 

tvrdenia nemusí byť definitívna. Pre porovnanie uvádzame výskum Vissera, Scholtea a 

Scheepersa z roku 2013, ktorí analyzovali strach z kriminality (vnímanie rizika) a úroveň 

bezpečia. Vzdelanie tu nepredikovalo žiadne významné rozdiely (in Kentoš a kol., 2014). 

Beckova teóriaĽ ktorá je pre náš výskum k účová však hovoríĽ že práve nižšia vzdelanosť a 

vedomosť o rizikách produkuje úzkosť a obavy (Beck, 2004).  

Na druhej strane sme v našej pilotnej sonde nezistili žiadne signifikantné rozdiely 

medzi pohlaviami. Dôvodom však môže byť príliš nízky počet mužov zúčastnených 

v našom výskume v porovnaní so ženami. Ke  sme sa snažili nájsť štatisticky významné  

rozdiely v skupinách veriacich a neveriacich a celkového pocitu ohrozenia medzi stupňom 

viery a uvedeným faktorom vychádzali sme z predpokladuĽ že náboženstvo je vo svojej 

prirodzenosti obrannéĽ teda jeho úlohou je redukovať úzkosť a obavy a vyhnúť sa 

konfrontácii s realitou (Adamovová, 2006)Ľ ke že veriacim poskytuje istoty. Náš výskum 

ale ukázalĽ že žiadne takéto rozdiely medzi respondentnmi nenachádzame. Zatia  sme 
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nenašli odborné informácie, ktoré by hovorili o opakuĽ ale výsledok mohol byť skreslený 

nízkym počtom respondentov a ich nerovnomerným rozložením.  

Nebezpečenstvá, ktoré nie sú len premietané na svetovej scéne, ale naozaj ohrozujú, 

sú osvetlené v centre pozornosti médií (Beck, 2004). Médiá sa stávajú problémom v 

prípade, ak prezentované hrozby nie sú primerané objektívnym hrozbám viktimizácie 

(Kentoš a kol., 2014). Obavy môžu šíriť napríklad informácie o kriminálnej aktivite, ktoré 

pochádzajú z konverzácií alebo médií (BennettĽ in Kentoš a kol.Ľ 2014). Až polovica 

našich respondentov súhlasí alebo skôr súhlasí s výrokom Udalosti prezentované v 

médiách vo mne často vyvolávajú obavy. TýmĽ že tento výrok koreluje s výrokmi Po zlých 

správach cítim často obavy o seba a o svojich blízkych ( r = 0,394 ); Keď vyjdem na ulicuĽ 

bojím saĽ že sa mi môže stať niečo zlé. ( r  = 0,247 ); môžeme pozorovať priamy súvis 

médií so strachom aj v našom výskume. 56,4% respondentov svojou odpove ou súhlasilo, 

že médiá prezentujú viac negatívnych informácií ako tých pozitívnych. Títo respondenti 

mali tendenciu tiež tvrdiťĽ že informácie v médiách sú často neúplnéĽ skreslené alebo 

nepravdivé. K výroku Keď vyjdem na ulicuĽ bojím saĽ že sa mi môže stať niečo zlé. však 

musíme dodaťĽ že nezanedbate nou je otázka bezpečnosti lokalityĽ v ktorej sa jedinec 

nachádzaĽ resp. subjektívne vnímanie a hodnotenie závažnosti bezpečnostných incidentov 

(Heath, Gilbert, in Výrost a kol., 2012).  

Autor Kentoš vo svojom výskume Sledovanie médií a vnímanie bezpečia v Európe 

(2013) zistilĽ že časom vzrástol význam používania internetu ako mediálneho kanálu. 

Internet mal v štúdii vo vzťahu k sledovanej problematike väčší prínos ako čítanie novín a 

počúvanie rádia (KentošĽ 2013). V našom výskume internet ako vhodný a dôveryhodný 

zdroj na vyh adávanie správ tiež dosahuje najvyššie priemerné hodnoty v porovnaní 

s ostatnými médiami ( M = 3Ľ28 ). Hodnoty užívania internetu u mladých dospelých okrem 

používania rádia ( M = 2Ľ37 ) a čítania novín a čsopisov ( M = 2Ľ37 ) presiahli dokonca 

priemerné hodnoty pozerania správ v televízii ( M = 2,63).  

Existuje mnoho výskumov, ktoré sa venujú prezentácii násilia najmä v televízii. 

V roku 2003 bol publikovaný výskum Kennetha Dowlera zameraný aj na vzťah médií 

a strachu. Skúmané tu bolo najmä prezentovanie násilia v trestných činov a strachu 

z kriminality. Výsledky potvrdiliĽ že prezentovaná kriminalita má súvis s vnímaním 

ohrozenia. U respondentovĽ ktorí uviedliĽ že sú pravidelnými divákmi prezentácie trestných 

činov v televízii je väčšia pravdepodobnosťĽ strachu z kriminality. To platí bez rozdielov 

pre vekĽ pohlavieĽ rasuĽ príjemĽ vzdelanie či rodinný stav. Čo je však zaujímavéĽ hlavné 

správy ako primárny zdroj kriminality významne so strachom z kriminality nesúvisia 
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(DowlerĽ 2003). Ani vo výsledkoch nášho výskumu neboli zaznamenané významné vzťahy 

pozerania správ a politických programov s výrokmi týkajúcimi sa strachu alebo ohrozenia.    

Východiskovou sa v tejto oblasti stala práca Gerbnera a Grossa (1976), ktorí zistili 

že masmédia produkujú ove a viac násilia a venujú väčší priestor kriminalite v porovnaní 

s ich reálnym výskytom (in KentošĽ 2013). „V tomto kontexte sú reakcie na rozličné 

kriminálne udalosti komplexným javom založeným na senzáciechtivosti, psychologických a 

sociálnych charakteristikách prijímate ov (zranite nosťĽ predchádzajúce skúsenostiĽ 

vzdelanie, sociálna izolácia)“ (Výrost, 2012, s. 78). Netreba byť však hne  

pesimistickými oh adom týchto otázok, predpokladáĽ že oblasť médií a masovej 

komunikácie v priebehu najbližších dvadsiatich rokov prejde revolučnými zmenami 

(Výrost a kol., 2012)Ľ ktoré môžu byť ve mi pozitívne. 

Zaujímavé jeĽ že výsledky spojené s dôverou v médiá Overujem si každý fakt o 

ktorom sa dozviem z médií; Vyh adávam striktne vedecky podložené informácie; 

Informácie v médiách sú často skreslenéĽ neúplné alebo nepravdivé; všetky negatívne 

korelujú so záujmom o politickú situáciuĽ pričom najsilnejší je vzťah s prvým z uvedených 

výrokov. Podobnú negatívnu koreláciu sme našli aj vo švédskom výskumeĽ ktorý sa 

venoval médiám v kontexte vytvárania politiky a jej strategických hier (Hopmann, 

Shehata, Strömbäck, 2015). Výroky zamerané na dôveru v médiá u našich respondentov 

jasne hovoria o ich vzťahu s politikou. Potvrdzujú to aj kladné hodnoty významného 

vzťahu výroku Zaujíma ma politická situácia v krajine. s výrokmi o používaní médií 

televízie, novín a časopisov a internetu ako zdrojov aktuálnych správ. Aj výsledky 

spomínaného švédskeho výskumu jasne ukazujúĽ že vytváranie politiky ako strategickej 

hry závisí nielen od dôvery politike, ale aj od dôvery v samotné médiá (Hopmann, Shehata, 

Strömbäck, 2015).  

Touto informáciou by sme chceli uzavrieť diskusiuĽ ktorá by samozrejme mohla 

byť ešte ove a obšírnejšia. alšie významné korelácie je možné nájsť v prílohách E a F. 
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Záver  
 

BezpečnosťĽ nako ko si aktuálne získava čoraz väčšiu popularitu ako problém 

skúmania, sa dostáva do centra záujmu mnohých vedných odborov (napr. sociálna 

ekológia, geografia, psychológia a sociológia). ToĽ že predmet skúmania si vyžaduje 

interdisciplinárny prístup môžeme vysvetliť na príklade: sociológovia sa orientujú na 

atribúty prostredia, sociálnu stabilitu; sociálni psychológovia zas na psychologické 

charakteristiky jednotlivcov a spoločenstiev v konkrétnom životnom priestore. Prepojením 

týchto disciplín sa dajú zistiť ove a širšie informácieĽ ako len jednostrannou perspektívou.  

Už od  počiatku výskumov zameraných na vnímanie bezpečia bolo zrejméĽ že sa 

nejedná len o individuálnu skúsenosťĽ ale v prípade ohrozenia spoločenstva, úzkosť 

nadobúda verejný charakter (Kentoš a kol. 2014). Skúmaním pocitu ohrozenia a jeho 

súvislostí môžeme nielen zistiť aktuálny stav v rizikovej spoločnostiĽ ale aj predísť 

mnohým alším negatívnym udalostiam, ktoré by mohli našej spoločnosti ublížiť. 

Podobné tvrdenia o rozširovanií povedomia a rizikách a znižovaní strachu nachádzame aj 

v Beckovej teórii (Beck, 2004). ToĽ že sme dospeli k tomuto záveru nás len ubezpečilo, že 

cie  našej práce sa podarilo splniť.  

Záverom by sme radi skonštatovaliĽ že v naše pilotnej sonde nám vyšlo mnoho 

výsledkov, ktoré bu  pre obmedzenosť rozsahu práce bohužia  nemôžu byť publikované 

alebo vyžadujú ove a podrobnejšie skúmanie a overovanie v čase. Všetky tvrdenia, ktoré 

sme v práci zmienili sú určite prínosné minimálne pre realizáciu budúceho výskumuĽ ktorý 

už bude pracovať so stanovenými overite nými hypotézami a reprezentatívnym súborom 

respondentov. Uvedomujeme siĽ že naša pilotná štúdia obsahuje ešte mnoho nedostatkov, 

ktorým môžeme v budúcom riadnom výskume predísť. Okrem ve kosti súboru 

respondentovĽ bude dobré do súboru zahrnúť približne rovnaké zastúpenie mužov a žien. 

Čo sa týka otázok v dotazníkuĽ je pravdaĽ že hodnoty reliability nám vyšli relatívne vysoké, 

avšak je možnéĽ že boli skreslené nízkym počtom respondentov. alej by bolo dobré 

vyradiť z dotazníka otázkyĽ ktoré jeho reliabilitu znižujúĽ prípadne ich preformulovať 

a zaradiť otázky alšie v závislosti od aktuálnej rýchlo meniacej sa situácie vo svete 

napríklad do dimenzie Globálneho ohrozenia. Určite bude potrebné vylepšiť faktor roly 

médií a tieto otázky podrobnejšie skúmať. Je možnéĽ že pokia  sa zmenia otázky v 

dotazníku, kategórie dosiahnutého skóre faktorov sa s ve kosťou súboru budú upravovať a 

tiež môžu nastať zmeny aj v celkovom skóre. Ve mi dobré by bolo urobiť faktorovú 
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analýzu, prípadne porovnávanie odpovedí respondentov v rôznych časových obdobiach 

zberu dát. 
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Abstrakt 

GELENEKYOVÁ, Hana: Zdravotne znevýhodnený človek ako objekt citovej manipulácie 

verejnosti prostredníctvom verejných médií: Analyzovať  tému, formu a obsah prezentácií 

zdravotne znevýhodnených ľudí v slovenských médiách za posledné dva roky. (Študentská 

vedecká odborná činnosť.) Univerzita Komenského v Bratislave. Pedagogická fakulta: 

Katedra sociálnej práce. Školiteľ: doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. Bratislava: PF UK, 

2016, 57 s. 

 

Hlavnou témou práce bol zdravotne znevýhodnený človek ako objekt manipulácie 

s verejnou mienkou prostredníctvom médií. Cieľom práce bolo analyzovať tému, formu a 

obsah prezentácií zdravotne znevýhodnených ľudí v slovenských médiách za posledné dva 

roky. Na dosiahnutie cieľa bola použitá metóda dotazovania a komparatívna analýza 

získaných dát. Z práce vyplynulo, že médiá využívajú príbehy zdravotne znevýhodnených 

ľudí na zasiahnutie verejnosti prostredníctvom citov. Aj keď si to respondenti 

uvedomovali, väčšine to neprekážalo, pretože za najdôležitejší aspekt považovali 

poskytnutú pomoc. 

 

Kľúčové slová: Zdravotne znevýhodnený človek. Manipulácia v médiách. Masmediálna 

prezentácia zdravotne znevýhodnených ľudí.  
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Abstract 

GELENEKYOVÁ, Hana: The disabled person as an object of emotional manipulation by 

public media: Analyse theme, form and content of presentations of disabled people in 

slovak massmedia during the last two years. (Student Scientific Academic Research.) 

Comenius University in Bratislava. Faculty of education: Department of social work. 

Supervisor: doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. Bratislava: PF UK, 2016, 57 p. 

The main focus of this study was on disabled person as an object of manipulation with 

common repute by massmedia. The aim of this study was to analyse theme, form and 

content of presentations of disabled people in slovak massmedia during the last two years. 

To reach this aim methods such as interview and comperative analysis of acquired data 

were used. It has shown that the media use deformed imagery of disabled people to 

infuence the public through emotions. Even though the recepients were aware of it, the 

majority of them consider the offered help as the most important aspect. 

 

Key words: Disabled person. Manipulation in massmedia. Massmedial presentation of 

disabled people.  
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Predhovor 

Téma zdravotne znevýhodnených ľudí mi je blízka, pretože sa jej už niekoľko ro-

kov venujem. Okrem spolupráce s Organizáciou muskulárnych dystrofikov robím už vyše 

päť rokov osobnú asistenciu 

Hlavnou témou mojej práce je skúmanie prezentácií zdravotne znevýhodnených 

ľudí v médiách, čo považujem za veľmi zaujímavé. 

V mojej práci sa zaoberám tým, ako dokážu média ovplyvňovať názor zdravej časti 

populácie o zdravotne znevýhodnených. V televíziách môžeme nájsť aj také typy relácií, 

ktoré svojim spôsobom odprezentovania príbehov o zdravotne znevýhodnených, dokážu 

v ľuďoch vytvárať silné emócie. Zameriavam sa na otázku, či takýmto spôsobom manipu-

lujú so svojimi koncesionármi a na druhej strane, ako to ľudia vnímajú.  

Moja práca sa skladá z teoretickej časti, ktorá približuje teoretické vymedzenie té-

my a empirickej časti, v ktorej som použila metódy dotazovania a komparatívnu analýzu 

získaných dát. 

Myslím si, že je dôležité sa touto témou zaoberať aj v oblasti sociálnej práce. Ok-

rem toho, že našimi klientmi môžu byť v rôznych situáciách zdravotne znevýhodní, je po-

trebné poznať aj názory verejnosti o tejto cieľovej skupine. Pretože náplň práce sociálneho 

pracovníka si často vyžaduje aj komunikáciu s verejnosťou na scitlivovanie, či „zreálňova-

nie“ verejnej mienky. A na to, aby s ňou mohol sociálny pracovník pracovať, ju musí naj-

skôr poznať.  

Myslím si, že táto téma je atraktívna a aktuálna pre dnešnú spoločnosť na Sloven-

sku.  

 

Touto cestou by som sa chcela poďakovať doc. PhDr. Eve Mydlíkovej, PhD za 

profesionálne vedenie a cenné rady.  
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Úvod 

Do akej miery nami média manipulujú a ako na to využívajú naše pocity? Túto 

otázku sa pokúšam zodpovedať vo svojej práci. V nej sa totiž zaoberám témou zdravotne 

znevýhodneného človeka ako objektu citovej manipulácie verejnosti prostredníctvom ve-

rejných médií.  

Cieľom mojej práce je analyzovať  tému, formu a obsah prezentácií zdravotne zne-

výhodnených ľudí v slovenských médiách za posledné dva roky. 

Moja práca sa skladá z teoretickej a empirickej časti. Teoretická časť pozostáva 

zo štyroch kapitol, v ktorých sa venujem zdravotnému znevýhodneniu, vzťahu médií 

a spoločnosti, mediálnou manipuláciou s verejnou mienkou a prezentáciou osôb so zdra-

votným znevýhodnením v médiách. V empirickej časti sa venujem otázke, aký obraz zdra-

votne znevýhodnených ľudí vytvára televízia prostredníctvom konkrétnej relácie u svojich 

koncesionárov.  

 Za obohacujúcu literatúru pre svoju prácu považujem dve publikácie: publikáciu 

Disabling Imagery and The Media od Barnesa, ktorý vytvoril určitý zoznam prezentácií zdra-

votne znevýhodnených ľudí v médiách a publikáciu Moc a nemoc médií od Iłowieckeho 

a Zasępu, ktorí spracovávajú problematiku mediálnej manipulácie.  

  Myslím si, že moja práca ponúka zaujímavý pohľad na túto tematiku. Na jednej 

strane ju považujem za prínosnú pre sociálnu prácu a zároveň sa dotýka každého z nás.  
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1 Zdravotné postihnutie 

  

Na začiatku je potrebné oboznámiť sa so základnými pojmami z problematiky 

zdravotného postihnutia.  

 

1.1 Definícia a klasifikácia zdravotného postihnutia 

 

Na to, aby sme vedeli posúdiť, čo je zdravotné postihnutie, treba si vymedziť pojem 

zdravie. Základnú definíciu zdravia vytvorila Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej 

WHO) vo svojej ústave z roku 1948, kde sa za zdravie považuje súlad telesnej, duševnej 

a sociálnej pohody a nie len neprítomnosť choroby alebo postihnutia. (Constitution of the 

World Health Organization, 2006) 

Z toho vyplýva, že postihnutie alebo choroba je nedostatok jednej zo vzájomne sa 

ovplyvňujúcich zložiek zdravia. Kopecká a Kopecký (1998, s. 27) pomenúvajú ochorenie 

stavom, keď „je zmenená či porušená stavba alebo funkcia jedného alebo viacerých 

orgánov.“ Kovalčíková (2005, in Mojtová, 2008, s. 8) dodáva, že choroba je „objektívne 

zistiteľná porucha zdravia, ktorá výrazne zasahuje do života človeka a môže existovať aj 

vtedy, keď človek nepociťuje žiadne príznaky.“ 

WHO vytvorila v roku 1980 Medzinárodnú klasifikáciu funkčnej schopnosti, 

dizability a zdravia. Bol to dôležitý krok pre budovanie celospoločenského záujmu, pretože 

išlo o snahu vytvoriť medzinárodnú charakteristiku zdravotného postihnutia.  

V tomto dokumente boli poruchy klasifikované nasledovne:  

 poruchy intelektu (1; 10-19) 

 iné psychické poruchy (2; 20-29) 

 poruchy reči (3; 30-39) 

 poruchy sluchu (4; 40-49) 

 poruchy zraku (5; 50-59) 

 poruchy vnútorných orgánov (6; 60-69) 

 poruchy kostry (7; 70-79) 

 znetvorujúce poruchy (8; 80-89) 

 generalizované, zmyslové a ďalšie poruchy (9; 90-99) 

Neskôr bol tento dokument prepracovaný a aktualizovaný do podoby komplexného 

dokumentu s názvom Nová medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a 
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zdravia – MKF (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF), 

vydaný v anglickom jazyku v roku 2001 a na Slovensku o tri roky neskôr. 

V ňom je definované postihnutie ako problém v štruktúre alebo funkcii tela 

viditeľnou odchýlkou alebo stratou. (WHO, 2001) 

Palát (2004, s. 4) v príručke k slovenskej verzii vysvetľuje bližšie termín 

„dizabilita“, pod ktorým sa má chápať „telesné postihnutie, obmedzenie funkcií chorobným 

stavom a reštrikciu možnej účasti na pracovnom a spoločenskom živote postihnutého 

jedinca.“ Nová verzia sa oproti pôvodnej, ktorá bola zameraná na následky chorôb, 

zameriava predovšetkým na jednotlivé komponenty zdravia. 

Ďalej Palát v príručke k MKF (tamtiež) vysvetľuje, že došlo postupným vývojom  

k vytvoreniu trojdimenzionálneho bio-psycho-sociálneho modelu človeka: 

 „v rovine „poruchy“,  ide predovšetkým o zmeny anatomickej štruktúry alebo 

fyziologickej funkcie človeka následkom dlhotrvajúceho ochorenia 

 v rovine dizability, kedy následkom poruchy dochádza k zmenám funkčného stavu 

jedinca vo vzťahu k vykonávaniu určitých činností. 

 v rovine handikapu, trvalý stav, ktorý nedovoľuje alebo trvalo obmedzuje 

vykonávanie určitých činností a odráža interakciu s okolím človeka, s jeho 

adaptáciou na toto okolie, ktoré môže limitovať účasť postihnutého jedinca na 

spoločenskom živote.“  

  Zdravotnému postihnutiu sa venujú aj autori z oblasti sociálnej práce. Strieženec 

(1996, s. 158) pod zdravotným postihnutím rozumie „ujmu spôsobenú telesnou alebo 

duševnou poruchou alebo ich kombináciou.“ Hartl (2000, s. 442) túto definíciu ešte 

rozširuje a hovorí, že je to „akákoľvek porucha duševná alebo telesná, dočasná, dlhodobá 

alebo trvalá, alebo handicap, ktorý jednotlivcovi bráni účinne sa prispôsobovať bežným 

nárokom života“. Repková (2003, s. 17) rovnako ako Hartl hovorí o zdravotnom postihnutí 

ako o znevýhodnení, ktoré „má človek s dlhodobou alebo trvalou poruchou telesného 

alebo duševného zdravia“, no pridáva aspekt vplyvu sociálneho prostredia a kladie dôraz 

na využitie intervencií v rámci sociálnej politiky. Matoušek (2003) zdôrazňuje kvalitu 

života človeka, ktorá je postihnutím ovplyvnená a to najmä schopnosť nadväzovať 

a udržovať vzťahy s ľuďmi a schopnosť pracovať.  

  Pod zdravotným postihnutím rozumieme teda na základe uvedených definícií 

dočasnú, dlhodobú alebo trvalú poruchu duševného alebo fyzického zdravia, ktorá vplýva 

na bežný život človeka, ovplyvňuje kvalitu jeho života, a preto je potrebné využitie 

intervencií v rámci sociálnej práce a sociálnej politiky.  
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1.2 Definovanie osoby so zdravotným postihnutím  

 

Slovenská legislatíva v rámci systému sociálneho zabezpečenia upravuje niekoľko 

zákonov o osobách so zdravotným znevýhodnením.  

„Pod systémom práva sociálneho zabezpečenia rozumieme jeho diferenciáciu na 

jednotlivé odvetia podľa toho, akú oblasť sociálno - zabezpečovacích právnych vzťahov 

upravujú. V užšom slova zmysle ide o systémy upravujúce: sociálne poistenie, štátnu 

sociálnu podporu a sociálnu pomoc.“ (Kečkéšová, 2005, s. 8)  

Na Slovensku teda poznáme niekoľko foriem hodnotenia zdravotného stavu ľudí 

podľa toho, za akým účelom sa vykonáva. 

V oblasti sociálneho poistenia sa zdravotne znevýhodnenému človeku venuje zákon 

461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Podľa tohto zákona § 71 ods. 1 je poistenec invalidný 

„ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.“ 

„Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje 

pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy 

trvať dlhšie ako jeden rok.“ (Zákon 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení § 71 ods. 2) 

V takom prípade je zdravotne postihnutej osobe priznaný invalidný dôchodok, 

ktorého výška sa vypočíta na základe podmienok stanovených zákonom.  

Na účely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti § 9 ods. 1, je občanom so 

zdravotným postihnutím  

 „občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu“ (osobitný 

predpis - zákon č. 461/2003 Z. z.) 

 „občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, 

ale najviac o 40 % podľa osobitného predpisu.“ (osobitný predpis - zákon 

č. 461/2003 Z. z.) 

Počas poberania invalidného dôchodku nie je zakázané pracovať. Keď dosiahne 

osoba dôchodkový vek, invalidný dôchodok sa rekvalifikuje na starobný.   

V rámci oblasti sociálnej pomoci upravuje definíciu občana s ťažkým zdravotným 

postihnutím zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu. V § 2 ods. 

3  je ťažké zdravotné postihnutie definované ako „zdravotné postihnutie s mierou funkčnej 

poruchy najmenej 50 %.“ Je dôležité podotknúť, že jednotlivé postihnutia sa 

nespočítavajú, ale lekár môže zvýšiť percentuálnu mieru funkčnej poruchy, keď sa 

navzájom postihnutia ovplyvňujú. 
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Vznik a existencia zdravotného postihnutia predstavuje sociálnu udalosť, ktorá 

významným spôsobom ovplyvňuje danú osobu. Táto udalosť sa považuje za základný 

predpoklad pre posudzovanie nároku na akúkoľvek kompenzáciu a príspevok.    

Tento zákon poskytuje finančné prostriedky fyzickým osobám na kompenzáciu – 

teda „zmiernenie alebo prekonanie sociálnoho dôsledku ťažkého zdravotného 

postihnutia.“  (zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu § 2 ods. 

1)   

Chceli by sme zdôrazniť slovo fyzická osoba a nie občan, pretože aj cudzincovi, 

ktorý nemá štátne občianstvo, môže byť priznaná kompenzácia.  

Uvedieme príklady niektorých príspevkov ako príspevok na osobnú asistenciu, 

kúpu a opravu pomôcky, na kúpu zdvíhacieho zariadenia, na prepravu a úpravu bytu na 

bezbariérový. 

Môžeme teda hovoriť o tzv. antidiskriminačnom zákone, o pozitívnej diskriminácií 

zdravotne znevýhodnených, ktorá sa dotýka rôznych oblastí ich spoločenského života ako 

napr. cestovanie MHD, vlakom, možnosť vyhradených parkovacích miest a iné. 

Sociálne dávky a kompenzácie sú jedným z nástrojov sociálnej pomoci, ku ktorým 

ešte patria ešte sociálne služby, sociálna prevencia, sociálne poradenstvo a sociálnoprávna 

ochrana. (Mydlíková, 2010) 

V kapitole sa budeme venovať len tým nástrojom, ktoré sa dotýkajú témy 

zdravotného znevýhodnenia. Okrem sociálnych dávok a kompenzácií ďalším nástrojom, 

ktorý sa venuje zdravotnému znevýhodneniu, sú sociálne služby. 

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách § 2 ods. 1 definuje sociálnu službu 

ako „odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, 

ktoré sú zamerané na:  

a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej 

situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo 

komunity,  

b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný 

život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,  

c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných 

potrieb fyzickej osoby,  

d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,  

e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.“ 

521



 
 

Tento zákon dopĺňa zákon č. 485/2013 Z. z. o sociálnych službách, ktorý rozširuje 

počet sociálnych služieb. 

Na to, aby mal zdravotne postihnutý nárok na sociálnu službu musí prebehnúť 

posudková činnosť, ktorá pozostáva z lekárskeho a sociálneho posudku.  

Jednou z často využívaných služieb je sprostredkovanie osobnej asistencie, ktorá 

pomáha zdravotne postihnutím ľuďom viezť plnohodnotný život. 

Z pohľadu medzinárodnej legislatívy sa k osobám so zdravotným postihnutím 

zaŕňajú osoby „s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými 

postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a 

účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými.“  

(Dohovor OSN, 2009, s. 6)  

Krhutová (2005) sa v rovnakej línií ako slovenská legislatíva pozerá na osoby so 

zdravotným znevýhodnením ako na občanov a dodáva, že títo ľudia tvoria svojbytnú 

skupinu, vnútorne však veľmi diferencovanú, ktorá vykazuje rad zhodných charakteristík, 

odlišných od občanov bez zdravotného postihnutia, tzv. intaktnej populácie. Ďalej 

poukazuje na dôležitosť vývoja pojmu zdravotne postihnutého človeka k súčasne 

zaužívanému pojmu človeka so zdravotným postihnutím.  

Človek so zdravotným postihnutím je na základe uvedených definícií občan (pod 

postihnutím rozumieme to, čo sme si zadefinovali v predchádzajúcej podkapitole), ktorý 

spĺňa podmienky uvedené v slovenskej legislatíve a má určité odlišné charakteristiky od 

zdravej populácie. 
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2 Médiá a spoločnosť 

 

Samotná história ľudstva nám ukazuje ako sa spoločnosť v jednotlivých obdobiach 

svojho vývoja rozvíjala, zjednocovala či drobila. V každom období sa prikladal dôležitý 

význam informáciám, ktorých šírenie nástupom postmodernizmu vďaka globalizácií 

a technologickému pokroku doslova expandovalo a pohltilo svet.  

Dopad fenoménu exponenciálneho šírenia informácií na spoločnosť je nesporne 

veľký, a záleží rovnako na prezentovaní týchto informácií ako aj na tom, čo s nimi 

spoločnosť urobí.  

2.1 Charakteristika médií 

 

Skôr ako začneme hovoriť o vplyve médií na spoločnosť, je potrebné ujasniť si, čo 

pod slovom médium rozumieme. Pochádza z latinského slova medium a znamená 

prostredný, prostriedok. Môžeme sa stretnúť s rôznymi významami tohto výrazu, záleží to 

od toho, s ktorým pohľadom ktorého odboru pracujeme. Jirák a Kӧpplová (2007) hovoria, 

že ak sa na médium pozrieme z hľadiska medziľudskej komunikácie, tak tento pojem 

označuje sprostredkovanie nejakého oznámenia ďalšej osobe a teda sa považuje za médium 

komunikačné. Avšak autori ďalej dodávajú (tamtiež), že aj v rámci oblasti medziľudskej 

komunikácie môže mať médium viacero významov. Buď sú to technológie zabezpečujúce 

produkciu, distribúciu a príjem oznámenia alebo ľudia, ktorí produkujú mediálne obsahy. 

McLuhan (in Bystřický a kol., 2008) podobne ako predchádzajúci autori poukazuje na 

médium ako na oznámenie, no dôraz na jeho význam nekladie ani tak na obsah, ako skôr 

na jeho formu. Vychádza z predpokladu, že čím viac zmyslov je zapojených do získavania 

významov, tým viac sme vtiahnutí do procesu prežívania. 

Z predchádzajúceho textu teda vyplýva, že hovoríme o médiu ako o komunikačnom 

prostriedku v kontexte mediálnej a masovej komunikácie. Považujeme za potrebné tieto 

dva termíny od seba odlíšiť.  Pod mediálnou komunikáciou Jirák a Kӧpplová (2007) 

rozumejú také komunikačné aktivity, ktoré iniciujú alebo na ktorých, sa podieľajú masové 

médiá, majú svojráznu podobu danú povahou týchto médií a predstavujú svojrázny typ 

komunikácie. Autori (2009) dodávajú, že je to komunikácia, na ktorej sa podieľajú 

akékoľvek média oproti čomu masová komunikácia je taká, na ktorej sa podieľajú masové 

médiá. Kunczik (1995) charakterizuje masové médiá ako proces, v ktorom sú ponúkané 

obsahy určené prvotne ku krátkodobému použitiu, majú aktuálny charakter a sú 
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produkované formálnymi organizáciami, ktoré využívajú vyspelé technológie slúžiace 

k multiplikácii a distribúcii týchto obsahov masovému publiku. Tieto obsahy sú 

produkované verejne, jednosmerne, teda bez možnosti výmeny roly vysielateľa 

a prijímateľa, nepriamo a s určitou periodicitou produkcie, ktorá je ponúkaná priebežne. 

McLuhan (in Bystřický a kol., 2008) kladie pri masových médiách tiež dôraz na vyspelé 

technológie, ktoré poskytujú informácie vo vysokom rozlíšení. Na rozdiel od Kunczika 

zdôrazňuje význam tohto vysokého rozlíšenia, ktorý je podľa neho ten, že intenzifikuje 

jeden zo zmyslov a vyzdvihuje ho nad ostatné. Percepcia obsahov, ktoré tieto média 

prinášajú vyžaduje analytickú presnosť a schopnosť čítania postupne zaradených 

sekvencií. McLuhan nazýva tieto média tzv. horúce média, ku ktorým zaraďuje napr. 

fotografiu, tlač, rozhlas a televíziu. 

Obr. č.1 McQuail (1999) usporiadal typológiu medziľudskej komunikácie do pyramídy 

(Zdroj: McQuial, 1999, s. 27) 
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2.2 Vzťah médií a spoločnosti 

 

Z histórie je zrejmé, že sa forma sprostredkovávania informácií menila v čase 

a priestore. McLuhan (1962 in Jirák, Kӧpplová, 2007) poukazuje na vývoj komunikácie 

podľa prevládajúceho média a delí ju na štyri obdobia: orálne obdobie ako svet ucha; 

obdobie písanej kultúry, kde písmo nahrádza akustické vnímanie; obdobie tzv. 

„Gutenbergovej galaxie“; a posledné obdobie, ktoré sa začína nástupom elektriny. DeFleur 

a Ball-Rokeach (1996 in Jirák, Kӧpplová 2007) sa tiež snažili periodizovať vývoj ľudskej 

komunikácie a pred McLuhanove prvé obdobie pridávajú ešte epochu znamení a signálov. 

  Niet pochýb o tom, že Gutenbergov objav kníhtlače mal nielen celospoločenský 

ale aj významný kultúrny vplyv. Ako uvádza Kӧppl a Kӧpplová (1989) predstavuje nielen 

nový spôsob reprodukcie textu, ale aj možnosť sprostredkovávať širokému okruhu ľudí 

znalosť významnej časti kultúrneho dedičstva minulosti a možnosť aktívneho prístupu 

k myšlienkovému a duchovnému dianiu. 

Žijeme v spoločnosti plnej informácií, ponúkajúcich sa zo všetkých strán. Castells 

(2000) porovnáva industriálnu revolúciu, ktorej šírenie trvalo dve storočia a bolo pomerne 

selektívne s informačnou revolúciou, ktorá sa po svete rozšírila za necelé dve desaťročia. 

Rankov (2006, s. 17) túto dobu nazýva vekom informačnej spoločnosti, ktorej znakom je 

fakt, že „jednotlivé technológie nezasahujú do medziľudskej komunikácie izolovane, ale sa 

navzájom podporujú a prepájajú.“  

 Súčasne žijeme v dobe, ktorú sme pomenovali postmodernou. Pre postmodernu je 

„príznačný negatívny postoj k nadriadenosti racionality v poznávacom procese, odmietnu-

tím vopred stanoveného morálneho dobra príslušnou autoritou.“ (Polačková, 2012, s.72)  

Polačková (2012) ďalej poukazuje na to, že normy a poriadok, ktoré by mali limi-

tovať naše konanie, sú odsúvané na vedľajšiu koľaj. Pre našu spoločnosť je typická relati-

vizácia, ktorej prejavy Kondrla (2010) rozdeľuje do troch prúdov. Za prvý prúd relativizá-

cie považuje slabé myslenie, či pasívny nihilizmus, ktorý oslabuje naše ambície v poznaní 

pravdy. „Pravda zostáva skutočná, ale je na pozadí.“ (Kondrla, 2010, s. 113)  

K pravde pristupujeme s úctou, ale nárok na jej definitívne odhalenie si nerobíme. 

To nás zároveň chráni pred hodnotovým imperializmom, pred jednotne platným systémom 

hodnôt záväzným pre všetkých. Dôvod nášho pasívneho nihilizmu pomenúva Polačková 

(2012) poukázaním na holokaust ako výsledok totalitného režimu v minulom storočí. 

 Druhý prúd relativizácie je podľa Kondrlu (2010) založený na konsenze spoločnosti 

o spoločných hodnotách a ich záväznosti, ktorý však nikdy nie je definitívny. A pluralitu 
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týchto hodnôt považuje za tretí prúd relativizácie. Lyotard (1993) hovorí, že postmoderna 

sa začína tam, kde sa končí jej celok.  

 Pluralita postmoderny a relativizácia pravdy kladie na človeka vysoké nároky. Ne-

ponúka nám žiadne značky, ktoré nasledovať a zároveň práve preto, že ich je tak mnoho, 

človek si musí hľadať cestu sám. Ale to, čo si zvolí za objektívnu pravdu svojho života je 

výsledkom jeho subjektívnej voľby.  

Ako v tom všetkom môžu médiá ponúkať objektívny obraz reality? Osvaldová 

a kol. (2011) k všeobecnému úsiliu o objektivitu zaraďujú potlačovanie subjektívneho fak-

tora, teda všetkých prejavov autorského subjektu, otvorené poukázanie na všetky subjek-

tívne zdroje,  ktoré sa mohli v správe prejaviť a výrazovú neutrálnosť. Autorka (tamtiež) 

poukazuje na to, že práve táto výrazová neutrálnosť sa môže dostávať do konfliktu 

s požiadavkou zaujímavosti. Primárne by táto požiadavka mala spočívať práve v jej obsa-

hu, avšak niektoré média v rámci zvyšovania svojej konkurenciaschopnosti pre zvyšovanie 

zaujímavosti využívajú výrazovú expresivitu, estetizáciu správ, či subjektívne zafarbenie.  

Extrémom sú bulvárne médiá, ktoré podľa Šveca (2004) vytvárajú novú realitu, 

ktorá najviac prospieva ich ekonomickým záujmom. Každé bulvárne médium sa snaží za-

plniť mediálnu dieru v trhu. To znamená, že pre bulvárne médiá je rozhodujúci dopyt po 

určitom druhu informácií. Paradoxne tak môže dôjsť k situácií, že je na trhu bulvárnych 

médií nedostatok neskreslených informácií. Lincényi a Kohuťár (2009) dopĺňajú, že bul-

várne médiá sa zameriavajú na senzácie podávané zábavnou a jednoduchou formou, pri-

čom nenúti prijímateľov premýšľať, ale len konzumovať. Práve v tomto nachádzame para-

lelu s  Kondrlovým pasívnym nihilizmom. 

Výsledky štúdie združenia Občan o mediálnej prezentácií v oblasti diskriminácie 

v kontexte ľudských práv poukazujú na to, že médiá neposkytujú informácie programovo, 

majú pasívny postoj k informáciám a témam, prevažne len preberajú správy z agentúr pri-

čom je prítomná absencia ďalšieho rozvinutia témy a poskytnutie priestoru na vyjadrenie 

druhej strane. „Médiá v podstate len plnia spoločenskú objednávku, prinášajú témy, o kto-

rých vedia, že budú mať úspech, a podávajú ich spôsobom, na ktorý je spoločnosť zvyknutá 

a ktorý kopíruje stereotypy a predsudky bez toho, aby sa ich samy snažili formovať a me-

niť.“ (Iľanovská, 2009, s. 4) 

Môžeme teda zhrnúť, že médiá sa v záujme atraktivity môžu niekedy zameriavať 

viac na formu než na obsah prezentovaných tém. A potom dané témy bývajú skôr v pozícii 

spoločenskej objednávky ako samotnej potreby ich prezentácie. 
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3 Mediálna manipulácia s verejnou mienkou 

 

Často sa hovorí, že bežní konzumenti masových médií sa stávajú ich zmanipulova-

nými obeťami. Je to pravda? Naozaj nami médiá manipulujú? 

 

3.1 Manipulácia 

 

Najskôr sa zameriame na samotný význam slova manipulácia. Wróbel (2008) pou-

kazuje na jeho etymologický pôvod v latinčine, ktorý viacerí autori vysvetľujú s menšími 

rozdielmi. Celkovo však možno povedať, že toto slovo má latinský pôvod a skladá sa 

z dvoch slov manus a plere, čo odborníci prekladajú ako plniť dlaň, alebo mať dlaň 

v niekoho dlani, teda mať ho v hrsti.  

Wróbel (2008) sa ďalej zaoberá charakterizovaním manipulácie prostredníctvom 

emocionálneho hodnotenia tohto pojmu. Ak pod manipuláciou myslíme ručnú prácu, tak je 

tento pojem vnímaný pozitívne. Sociálna manipulácia je zvyčajne chápaná ako manipulá-

cia s ľuďmi, faktami a informáciami za účelom vyvinutia určitého vplyvu. Autor ju chápe 

ako techniku spoločenského ovplyvňovania prostredníctvom využívania vedomostí 

o ľudskom správaní. Iłowiecki (2003) poukazuje na nebezpečný aspekt manipulácie, pre-

tože si ju manipulovaný človek ani neuvedomuje. Uvádza štyri druhy vplyvu na správanie 

a vedomie človeka podľa stupňa narušenia subjektivity človeka a zaraďuje k nim okrem 

presviedčania, nátlaku a násilia aj manipuláciu. Hovorí, že je dôležité pochopiť, že „určitý 

spôsob persuázie sa stáva manipuláciou a manipulácia vždy skrýva prvky nátlaku.“ Iło-

wiecki (2003, s. 36)  

Z uvedeného textu vyplýva, že tieto zložky sú navzájom prepojené a vytvárajú urči-

tý vzťahový systém. 

Wróbel (2008) ďalej skúma manipuláciu z pohľadu systémového správania, kedy 

osoba vyvíjajúca manipulatívne správanie vyvoláva vstupné pôsobenie naformulované tak, 

aby ovplyvňovaný systém nebol schopný správne zhodnotiť svoju reakciu a účinne reago-

vať. K rovnakému záveru došiel aj Mazur (1976), ktorý predpokladá, že väzba medzi 

dvoma systémami nevznikne, pokiaľ reaktívnosť niektorého zo systémov bude nulová. 

Platí tu teda, že manipulácia charakterizovaná ako druh pôsobenia, ktoré blokuje spätnú 

väzbu je popretím komunikácie, ktorú Luhmann chápe ako neustály proces výberu 

z potenciálne dostupných udalostí. (Wróbel, 2008)  
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Wood (2014) túto myšlienku rozvíja a pod manipuláciou rozumie spôsob prevzatia 

kontroly nad slobodným rozhodovaním. Ponecháva síce zmanipulovanej osobe voľný vý-

ber, no ten je ovplyvňovaný spôsobom, aby výsledok „slobodného rozhodnutia“ bol taký, 

aký manipulátor chce. Edmüller a Wilhelm (2010) tiež poukazujú na pascu manipulatívne-

ho podania informácií a tvrdia, že formulovanie problému často ovplyvňuje našu prvú re-

akciu. Tomuto vplyvu napomáhajú aj audiovizuálne pomôcky, pretože je zasiahnutá ďalšia 

vnemová oblasť v našom mozgu. Rovnako aj Wróbel (2008) poukazuje na to, že jazykové 

výpovede v nás vyvolávajú emocionálne reakcie. Preto si často viac zapamätáme to, ako 

sme sa v danej situácií cítili a to ovplyvňuje aj náš názor a postoj k danej téme. To popisuje 

aj Dinka (2008, s. 20) keď hovorí, že „aj televízni diváci si pamätajú emócie, ktoré vyvola-

la istá situácia alebo osoba v programe, ale už menej sa im vryje do pamäti, aký bol zmy-

sel programu, čo povedal konkrétny účastník relácie.“ Iłowiecki (2003, s. 100) to zhrnul 

do pravidla, uplatňujúc ho najmä pre televíziu: „Forma znamená viac ako obsah.“ 

S tým súvisia aj emocionálne apely o ktorých píšu Edmüller a Wilhelm (2010). Títo 

autori tvrdia, že emócie predstavujú fundamentálne hnacie sily nášho konania. Emóciami 

môžu byť ovplyvnené a riadené všetky druhy rozhodovania a môžu ľahko prevalcovať náš 

rozum. Pokiaľ manipulátor využíva k presadeniu svojho stanoviska emócie niekoho iného, 

tak hovoríme o emocionálnych apeloch. Emocionálnymi apelmi sa manipulátor zameriava 

na inštinkty, pričom má k dispozícií celú paletu emócií ako súcit, strach, solidaritu, závisť, 

nenávisť, hnev, pýchu. Ide mu o to, aby vyradil z činnosti kritické myslenie a presadil si 

svoj cieľ. Typické príklady emocionálnych apelov sú apel na väčšinový názor, apel na po-

cit spolupatričnosti, apel na obavy, apel na umiernené pocity, apel na férovosť a apel na 

dominanciu pocitov.  

Považujeme za zaujímavé venovať krátku pozornosť emotívne zafarbeným formu-

láciám. Edmüller a Wilhelm (2010) poukazujú na to, že slová obsahujú presvedčivosť, 

ktorá sa môže preniesť na celú argumentáciu. Je preto potrebné dávať pozor na to, či sa 

v nejakom argumente nevyskytujú výrazy, ktoré sa snažia podporiť nejaký záver len tým, 

ako naliehavo znejú.  

Z uvedených výrokov autorov vyplýva, že k manipulatívnemu správaniu zaraďuje-

me aj apelovanie na emócie, ktorými sa manipulátor snaží znížiť kritické myslenie u mani-

pulovaného človeka. To, že si človek viac pamätá svoje pocity ako konkrétne detaily relá-

cie, dáva do rúk ľuďom v televízií silný prostriedok, ktorý môžu využiť na svoje účely. 
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3.2 Vplyv mediálnej manipulácie na verejnú mienku 

 

Kam teda až siaha vplyv médií? Sociológ McGuire za hlavnú funkciu masmédií 

považuje „ovplyvňovať presvedčenie, postoje alebo správanie príjemcov v presne zvole-

nom smere.“ (in Iłowiecki, 2003, s. 25) Je však veľmi ťažké identifikovať manipuláciu 

v médiách. Poľskí odborníci na masmédiá charakterizujú manipuláciu v médiách ako ne-

úprimný, nejasný, úskočný výber jazykových prostriedkov a informácií s úmyslom 

ovplyvniť názory nálady a mienku iných ľudí a získať možnosť riadiť správanie ľudí 

a dosiahnuť vlastné ciele a osoh. (Keane, 1992 in Iłowiecki, 2003) 

Je teda zrejmé, že média majú možnosť do určitej miery manipulovať verejnou 

mienkou. Iłowiecki (2003) považuje verejnú mienku za jeden z najdôležitejších nástrojov 

demokracie a zároveň za základ pôsobenia pre masmédiá. Tak ako má demokracia pred-

stavovať vôľu väčšiny a zároveň vytvárať čo najlepšie podmienky pre menšinu, tak majú 

médiá túto verejnú mienku artikulovať a chrániť ju pred manipuláciou. Pod verejnou 

mienkou teda autor (tamtiež) rozumie prejav vôle spoločnosti v danej záležitosti.  

Rôzni autori vidia dôležité vlastnosti verejnej mienky rozlične. Szczepáński (in 

Iłowiecki, 2003) tvrdí, že verejná mienka sa prejavuje vo zverejňovaných názoroch, posto-

joch a presvedčení prostredia vo vzťahu k správaniu sa jeho členov a teda kladie dôraz na 

hodnotenie rôzneho správania. Oproti tomu Messner (tamtiež) poukazuje na autenticitu 

prejaveného zmýšľania a hodnotenia a Slovník katolíckej sociálnej náuky (tamtiež) zdô-

razňuje dominantnosť verejnej mienky v danej spoločnosti.  

Možno skonštatovať, že verejná mienka je prítomná v každom spoločenstve a je 

silným nástrojom pre ovplyvňovanie názorov ľudí.  

Aké metódy využívajú médiá na ovplyvnenie verejnej mienky? Iłowiecki (2003) 

popísal niekoľko metód a účinkov manipulácie využívanej masmédiami, ktoré zároveň 

popisujú aj správanie zmedializovaného spoločenstva a spôsob získavania vplyvu na ľudí.  

Autor ako o prvej hovorí o metóde určenia poriadku prezentácie (angl. agenda set-

ting function), ktorou poukazuje na mediálne systémy ako systémy organizovania a usmer-

ňovania pozornosti a myslenia širokej verejnosti. To znamená, že aj keď nám masmédiá 

nemusia vnútiť čo si máme o udalostiach myslieť, do veľkej miery nás svojim tokom in-

formácií ovplyvňujú o čom máme premýšľať.   

Ďalšou metódou je tzv. špirála mlčania (angl. spiral of science theory). Noelle Ne-

umanová (1984 in Iłowiecki, 2003) prvý raz popísala tento jav a vidí jeho podstatu v tom, 

že ľudia, ktorých názory sa zdajú byť menšinové sa radšej na verejnosti nevyjadrujú 

529



 
 

a naopak ľudí, ktorí zastávajú názor väčšiny je aj veľmi často počuť. Hlasitosť jedných 

a mlčanie druhých znova ovplyvňuje verejnú mienku, počet mlčiacich sa zväčšuje a verej-

ná mienka sa zjednocuje so zdanlivou či skutočnou väčšinou, čo môže viezť k vzniku „ml-

čiacej väčšiny“.  

Autor tu poukazuje aj na fakt, že jednotný názor väčšiny nemusí byť vždy rozumný 

a správny a pravdu môže mať menšina, ktorá sa však vďaka zmanipulovanej verejnej 

mienke nemusí vôbec dostať k slovu. Za najhoršie považuje situáciu, keď „sa výskumy 

verejnej mienky alebo samotná verejná mienka zmanipulujú do takej miery, že pôsobia 

v prospech väčšinovej podpory určitých názorov – „jedine správnych“ z pohľadu skupín, 

ktoré rozhodujú o masmédiách.“ (Iłowiecki, 2003, s. 40)  

Metóda efektu tretej osoby (angl. third person effect) využíva slabosť ľudského 

charakteru. Ľudia podceňujú vplyv masmédií vo vzťahu k sebe a zveličujú vplyv masmédií 

na iných. A to médiá využívajú, pretože je jednoduchšie pôsobiť na tých, ktorí tento vplyv 

nečakajú a seba považujú za prirodzene odolných. Výsledkom potom je, že vplyv médií na 

názory jednotlivcov narastá, aj keď oni si myslia, že sa tomuto vplyvu ubránili. Dinka 

(2008) rovnako upozorňuje na metódy manipulácie, ktoré sú bežným recipientom sotva 

zaregistrované, čo vedie k ťažšiemu prijatiu konštatovania, že by ním niekto manipuloval. 

Pomenováva pocit nesvojprávnosti, ktorý by zrejme človek nadobudol keby si to uvedo-

mil. A môžeme skonštatovať, že možno práve preto ľudia radšej ani nechcú skúmať, či sú 

manipulovaní. 

Ďalšou metódou, ktorú Iłowiecki (2003) popisuje je skrytá persuázia (angl. the hid-

den persuasion). Táto metóda prezentuje určité názory, ktoré sú prinajmenšom diskutabilné 

ak nie falošné ako samozrejmé a prirodzené, v súlade so zdravým rozumom, často podpo-

rené aj vedeckým výskumom. Takto sa určitý poriadok vecí, považovaný sa všeobecne 

uznávaný a zrejmý, prijíma mlčky ako jediný správny a demokratický, ale najmä ako pok-

rokový a moderný. Najtypickejším faktom je skrytý predpoklad, že všetci normálni ľudia 

takto zmýšľajú a okrem toho (rovnako skrytý predpoklad) predsa názor tejto rozumovej 

a otvorenej väčšiny musí byť už len zo samej prirodzenosti správny. 

 K ďalším metódam, ktorým sa autor (tamtiež) venuje patria: zamlčanie nepohodl-

ných informácií; zverejňovanie neoverených informácií; prezentácia veľmi dôležitých in-

formácií ako málo dôležitých; manipulovanie informáciou tak, aby bola nejasná; fragmen-

tácia (zverejňovanie informácie po častiach); zámerné obvinenia; invektívy (prezývky) 

a definovania; manipulácia pomocou titulkov a perexov (nesúzvučia s obsahom); metóda 

prekrytia (náhlym upútaním pozornosti verejnosti sa prekryje iná udalosť); metóda zdanli-
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vých autorít (politikov a celebrít); propagovanie historickej straty pamäti; agresivita a sex; 

narábanie so strachom; ovplyvňovanie emócií; simulácia objektivity a neutrality; technika 

pochlebovania (vyvolanie zdania dobroprajnosti). 

 Môžeme vidieť, že spôsobov akými nami médiá manipulujú je veľa, preto je ťažké 

ich identifikovať a ešte tažšie sa voči nim brániť. No na druhej strane sa zdá, že nám to do 

určitej miery aj vyhovuje, pretože ak by sme zistili v čom všetkom sme manipulovaní, asi 

by nás to veľmi ochromilo a vyžadovalo by si od nás nesmiernu námahu sa voči tomu pos-

taviť. A tak sa zdá, že to budeme radšej potichu akceptovať, lebo je to pohodlnejšie.   
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4 Obraz osôb so zdravotným postihnutím v médiách 

 

 V tejto kapitole sa budeme zaoberať tým, aký obraz o zdravotne postihnutých nám 

médiá ponúkajú.  

 

4.1 Mediálna prezentácia osôb so zdravotným postihnutím 

 

 Médiá sú často jediným zdrojom informácií o ľuďoch so zdravotným postihnutím, 

čo spôsobuje vytváranie skresleného dojmu o ich spôsobe života. Krhutová (2007) pouka-

zuje na fakt, že ľudia s postihnutím sú na obrazovkách a v iných médiách zriedkakedy zob-

razovaní v bežných situáciách primárne nezameraných na tematiku zdravotného postihnu-

tia. Stadler (2006) tvrdí, že kategorizácia ľudí na zdravých a postihnutých vytvára iluzórnu 

hranicu medzi „nami“ a „nimi“. Krhutová (2007) má rovnaký názor a ide ešte trochu hlb-

šie, poukázaním na pozitívne aj na negatívne stránky. Táto „deliaca čiara“ môže byť pro-

duktívna a konštruktívna pokiaľ ide o pozitívnu prezentáciu toho, čo je odlišné, ako túto 

odlišnosť prijímať a ako zvýšiť individuálnu, skupinovú, či spoločenskú toleranciu 

k odlišnosti. Za deštruktívne však považuje prípady, keď nie je v prezentácií súčasne prí-

tomný a akceptovaný prvok „byť iný je normálny.“ Takisto hovorí o depersonalizácii (tam-

tiež), kedy je človek s určitou funkčnou poruchou zriedkakedy vnímaný verejnosťou ako 

človek s vlastnou individualitou. Skôr je vnímaný ako uniformný reprezentant celej komu-

nity ľudí so zdravotným postihnutím. 

Je zaujímavé, ako je naša dnešná demokratická spoločnosť nastavená. Na jednej 

strane proklamujeme toleranciu (lat. znášanlivosť), ktorú však máme skôr na perách ako 

v skutkoch. Akonáhle sa nás totiž situácia osobne dotýka, často prichádzame k tzv. „NIM-

BY“ (not in my back yard), čo znamená preferovať radšej stanovisko nepodporujúce zme-

nu, v tomto prípade napr. formou integrácie. Prečo sa takto správame, keď sme nikdy pred-

tým neprišli do kontaktu s postihnutým človekom?  

Diskriminácia ľudí s postihnutím nie je len otázka individuálnych predsudkov, ale 

je produktom inštitucionálnej fabriky našej spoločnosti. Inštitucionálna diskriminácia vy-

tvára postoje a stratégie, ktoré popierajú základné ľudské práva a rovnosť príležitostí ľudí s 

postihnutím. Prieskum British Council of Organisations of Disabled People ukázal, že in-

štitucionálna diskriminácia je zjavná vo vzdelávaní, zamestnaní, systéme benefitov, podpo-

rovacích službách, priemysle voľného času a v médiách. (Barnes, 1992)  
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Podľa výsledkov štúdie v slovenských podmienkach (Iľanovská, 2009) sa diskrimi-

nácia ľudí so zdravotným postihnutím objavuje najmä v pracovnej oblasti, pričom ale exis-

tuje určitá snaha túto diskrimináciu odstrániť aj legislatívne.  Ľudia so zdravotným postih-

nutím začínajú byť spoločnosťou viac akceptovaní, pričom tieto postoje sa sčasti odrážajú 

aj v médiách. Štúdia však poukazuje aj na to, že média neposkytujú dostatok informácií, 

ktoré poukazujú na integráciu a opisujú inkluzívne prostredie. „Namiesto toho opisujú pri-

nášané informácie ľudí so zdravotným postihnutím segregovane, t. j. v „ich“ oddelenom 

prostredí, v „ich“ osobitných súťažiach či podujatiach a pod. – na jednej strane to môže 

kopírovať realitu spoločnosti, na druhej strane to ale zároveň posilňuje existujúcu segre-

gáciu.“ (Iľanovská, 2009, s. 5)  

Barnes (1992) súhlasne tvrdí, že k diskriminačnému procesu napomáhajú média 

skresľovaním reality života ľudí s postihnutím.  Dôvodom môže byť aj to, že existuje veľ-

mi málo médií spravovaných a kontrolovaných priamo ľuďmi s postihnutím, ktoré by pre-

zentovali pozitívnu alternatívu k bežným médiám. Krhutová (2007) rovnako za jeden 

z hlavných problémov považuje produkciu a zobrazovanie zdravotného postihnutia 

v médiách ľuďmi bez zdravotného postihnutia. To spôsobuje, že ľudia so zdravotným pos-

tihnutím, ktorých sa prezentovanie priamo týka, majú len minimálnu možnosť ovplyvniť, 

akým spôsobom budú v televízií, tlači či reklame prezentovaní.  

Poďme sa zamerať aj na to, aké sú prezentácie ľudí so zdravotným znevýhodnením  

v reklamnom priemysle. Priestor vyhradený týmto ľuďom je pomerne malý, skoro až nulo-

vý. Krhutová (2007) poukazuje na dva spôsoby, ktorými reklamný priemysel prispieva 

k diskriminácií ľudí so zdravotným postihnutím. Po prvé tým, že sú často vylúčení 

z bežných reklám, čím sú nepriamo vylúčení aj z role konzumenta a spotrebiteľa. Po druhé 

tým, že niektoré reklamy alebo inzeráty v snahe získať peniaze pre charitatívne organizácie 

deformujú obraz ľudí so zdravotným postihnutím apelovaním na odoberateľov reklamy 

vzbudzovaním ľútosti a dojatia.  

Bola táto diskriminácia prítomná v spoločnosti vždy? Krhutová (2007) hovorí o 

prezentácií ľudí so zdravotným postihnutím v historickom kontexte ako o veľmi negatív-

nej. Na zdravotné postihnutie sa pozeralo ako na „trest boži“ alebo prinajmenšom ako na 

„divnú a zvláštnu vec.“ V divadle boli ľudia so zdravotným postihnutím často prezentovaní 

v situáciách vyvolávajúcich výsmech alebo opovrhovanie. Po druhej svetovej vojne sa za-

čal proces zviditeľňovania týchto ľudí postupne meniť, nie však úplne žiaducim smerom. 

Ľudia boli v rámci týchto prezentácií zobrazovaní buď (a to najčastejšie) ako univerzálna 

skupina ľudí, ktorá potrebuje čo najväčší rozsah pomoci, alebo sa naopak neprimerane 
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zdôrazňovali ich kvality. Obe tieto extrémne polohy sú jednostranné a nebezpečné, pretože 

neinformovaným ľuďom vnucujú určité univerzálne obrazy, čo si majú predstaviť pod tým, 

keď má niekto zdravotné postihnutie. Novodobý posun vo zvýšenej frekvencii zobrazova-

nia ľudí so zdravotným postihnutím so sebou i naďalej nesie tendenciu k nerealistickému 

portrétovaniu a pretrvávaniu negatívnych stereotypov.  

V rámci medzinárodného roka rodiny realizoval Inclusion International prieskum, 

pri ktorom sa zistilo, že i v radoch odborníkov sa fixuje obraz o rodine so zdravotne pos-

tihnutým členom ako o rodine s patologickým fungovaním. (Krhutová, 2007) 

Považujeme za dôležité poukázať aj na to, že človek so zdravotným postihnutím 

môže prežívať viacnásobnú diskrimináciu spôsobenú okrem samotného postihnutia aj 

členstvom v marginalizovanej skupine. Barnes (1992) hovorí, že v takomto prípade je pocit 

diskriminácie oveľa komplexnejší a jej následky sú ešte hlbšie. Poznamenáva, že pri vy-

svetľovaní dopadu postihnutia treba vždy skúmať viaceré súčasne pôsobiace vplyvy vyvo-

lávajúce utláčanie. 

Takisto je zaujímavé upriamiť pozornosť aj na samotné používanie pojmov a ozna-

čovanie ľudí so zdravotným postihnutím v médiách. Výsledky štúdie zameranej na me-

diálnu prezentáciu ľudí so zdravotným postihnutím (Krhutová, 2007) ukazujú, že značná 

variabilita používania týchto pojmov závisí od pôvodcov mediálnej správy (či sa jedná 

o publicistu, predstaviteľa organizácie ľudí s postihnutím, odborníka, predstaviteľa verej-

nej správy). V mediálnych oznámeniach všeobecne prevažuje používanie pojmu zdravotne 

postihnutý. Medzi preferenciami publicistov prevažujú krátke výrazy ako postihnutie a 

handicap, odborníci sa do značnej miery orientujú na priame označenie druhu zdravotného 

postihnutia, predstavitelia organizácií ľudí s postihnutím jednoznačne preferujú výrazy 

zamerané na človeka a predstavitelia verejnej správy používajú vo vysokej miere pojmy z 

kategórie „invalidný“.  

Výsledkom jedného zahraničného výskumu zameraného na analýzu pojmov 

v médiách vo vzťahu k ľuďom s postihnutím bolo, že v bežnej tlači sa najčastejšie používa 

pojem „postihnutý“ (disabled, 25%). Avšak výrazná zmena bola zistená v odborných časo-

pisoch zaoberajúcich sa monotematicky službami ľuďom so zdravotným postihnutím, kde 

bol výrazne najčastejšie používaný pojem osoby/ľudia so zdravotným postihnutím (people 

with disabilities, 60 %). (Krhutová, 2007)  

Z uvedených dvoch výskumov je zrejmé, že čím má osoba používajúca označenie 

človeka so zdravotným postihnutím menší kontakt s touto skupinou, tým všeobecnej-

šie, nekonkrétnejšie a nekorektnejšie pomenovanie používa.  
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Je teda dôležité aby média produkujúce určité obsahy o zdravotne znevýhodnených, 

boli v problematike zorientované a nepodávali mylné a nekomplexné správy, pretože ich 

dopad na verejnú mienku je nesporne obrovský.  
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4. 2 Stereotypné obrazy ľudí so zdravotným postihnutím v médiách 

  

Colin Barnes a British Council of Organisations of Disabled People (1992) vytvori-

li určitú typológiu stereotypizácie prezentácií ľudí so zdravotným postihnutím v médiách.  

Tieto zobrazenia nie sú navzájom vylučujúce, práveže dochádza často ku kombiná-

cií viacerých charakteristík. Napríklad u zdravotne znevýhodneného vnímaného ako zlo 

dochádza často ku kombinácii očakávania zdravotne znevýhodneného ako sexuálne dege-

nerovaného. Ide o to, že celkový pohľad na ľudí so zdravotným postihnutím je vnímaný 

negatívne ako ohrozenie blahobytu zdravej komunity. (Barnes, 1992) 

Jednotlivé charakteristiky, ktoré môžeme zároveň označiť ako formu prezentácií 

zdravotne znevýhodnených,  autori rozdeľujú takto: 

 

1. Osoba so zdravotným postihnutím ako úbohá a dojímavá 

Ľudia so zdravotným postihnutím sú často zahŕňaní do príbehov na vyzdvihnutie 

pozitívnych vlastností dobra a citlivosti u druhých ľudí. K podnieteniu ešte väčších senti-

mentálnych pocitov je osoba so zdravotným znevýhodnením často zobrazovaná čo najroz-

tomilejšie, čo vedie k vytvoreniu pocitov presne opačným od skutočného súcitu.  

 

2. Osoba so zdravotným postihnutím ako objekt násilia 

V realite sú ľudia so zdravotným znevýhodnením niekedy fyzicky zneužívaní 

zdravými ľuďmi a to je často reflektované aj v médiách. Avšak zvýrazňovaním chybného 

presvedčenia o úplnej bezmocnosti a závislosti ľudí s postihnutím sa len napomáha k 

zachovávaniu tohto násilia. 

 

3. Osoba so zdravotným postihnutím ako hrozivá a zlá 

Toto zobrazovanie možno najčastejšie nájsť v literatúre a filme ale nevyhýba sa mu 

ani bežná tlač, hovoriac o bulvári aj serióznej tlači. Autori poukazujú na niektoré príklady, 

keď novinári v článkoch v snahe dosiahnuť ešte väčšiu senzáciu, vytvorili fiktívne spojenie 

medzi mentálnou retardáciou a kriminalitou. Je potom zrejmé, že odkaz z takýchto správ je 

ten, že týmto ľuďom sa nedá dôverovať, sú nebezpečenstvom pre deti a mali by byť „pod 

zámkom“. 

Takýto obraz je nevhodný a veľmi škodí verejnému vnímaniu ľudí, ktorí zažili 

pocity emocionálnej tiesne, pretože sa zovšeobecňujú na celú komunitu ľudí so 
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zdravotným postihnutím. V skutočnosti sú títo ľudia skôr introvertní a citliví, než 

násilnícki a agresívni 

 

4. Osoba so zdravotným postihnutím ako kuriozita 

Ľudia so zdravotným postihnutím sú často zahŕňaní do príbehov filmov 

a televíznych drám k vytvoreniu určitej atmosféry ohrozenia, mystérie či deprivácie. 

Redukovaním ľudí so zdravotným postihnutím na kuriózny objekt ponižuje ich ľudskosť. 

   

5. Osoba so zdravotným postihnutím ako mrzák 

Aj keď deti so zdravotným postihnutím sú zobrazované v médiách ešte pomerne 

normálne, existuje veľa príkladov filmov s postavou „mrzáka“.  

 Autori tu poukazujú aj na fakt, že súčasný filmový priemysel a filmové školy 

nevyhľadávajú hercov a študentov s postihnutím. Prečo má hrať človeka na vozíku človek 

bez postihnutia? Zdraví ľudia nedokážu podať reprezentatívny pohľad na fungovanie ľudí 

s postihnutím a tým sa od seba tieto dve skupiny vzďaľujú ešte viac.  

 Rovnaký postreh badať aj u Krhutovej (2007), ktorá tvrdí, že zriedkakedy bývajú 

ľudia so zdravotným postihnutím v komparzoch ako herci alebo moderátori a už málokedy 

bývajú ich mediálne produkcie súčasťou bežných filmových festivalov. Väčšinou mávajú 

svoje vlastné festivaly, kde je síce pozvaná aj široká verejnosť, no to sa vo väčšom meradle 

darí len s problémami. To má za následok, že postihnutie nie je vnímané ako prirodzená 

variácia ľudského života v zmysle „byť iný je normálne“, ale ako odštiepená časť ľudskej 

existencie, ktorá akoby žije vlastným životom. 

 

6. Osoba so zdravotným postihnutím ako objekt výsmechu 

Je dôležité aby sme negatívne dopady tohto typu stereotypizácie nebrali na ľahkú 

váhu. Pretože výsmech podkopáva malé možnosti týchto ľudí a preto je potrebné, aby ich 

zdravá spoločnosť brala vážne. Súčasne im takýto výsmech môže znižovať už beztak 

ťažko nadobudnutú sebadôveru a sebaúctu.  

Autori však tiež poukazujú na niektorých zdravotne postihnutých zabávačov 

(Johnny Crescendo, Barbara Lisiki, Ian Stanton a Alan Sutherland), ktorým sa podarilo 

vytvoriť humor zameraný na absurdný spôsob, s akým naša spoločnosť s postihnutými 

ľuďmi narába. 
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7. Osoba so zdravotným postihnutím ako svoj jediný nepriateľ a svoje najväčšie 

zlo 

Médiá niekedy prezentujú ľudí so zdravotným postihnutím ako tých, ktorí samých 

seba len ľutujú a keby s tým prestali a začali myslieť pozitívne, tak by sa dokázali posunúť 

ďalej. Pôvod tohto prístupu možno hľadať v psychológii postihnutia, ktorá interpretuje 

správanie týchto ľudí ako individuálnu patológiu. To vytvára priestor pre interpretácie 

zdravej populácie o oprávnenom hneve postihnutých ľudí a mení ho na samozničujúcu 

horkosť vyplývajúcu z neschopnosti prijať obmedzenia postihnutia. Tým sa zdravá 

spoločnosť vyhýba skutočnému dôvodu hnevu ľudí so zdravotným postihnutím, čím sú 

existujúce postoje a stratégie uplatňované voči nim zo strany zdravej spoločnosti 

 

8. Osoba so zdravotným postihnutím ako bremeno 

Tento stereotyp je spojený s pohľadom, že zdravotne znevýhodnení ľudia sú 

bezmocní a zdraví ľudia sa o nich musia bezpodmienečne starať. Takýto prístup absolútne 

zlyháva v uvedomovaní si faktu, že s vhodnou podporou sú zdravotne postihnutí ľudia 

schopní dosiahnuť ten istý level autonómie a nezávislosti ako zdraví ľudia. Pochádza to 

z presvedčenia, že potreby ľudí so zdravotným postihnutím sú hlboko odlišné od potrieb 

zdravých ľudí a naplnenie týchto potrieb by predstavovalo neprijateľné vyčerpanie 

spoločenských zdrojov.  

 

9. Osoba so zdravotným postihnutím ako sexuálne abnormálna 

Téma sexuality ľudí so zdravotným znevýhodnením bola v literatúre a umení už od 

antických čias. Vždy sa aj napriek rôznym zobrazeniam zdôrazňovalo v podstate to isté – 

ľudia so zdravotným postihnutím sú sexuálne degenerovaní alebo až mŕtvi a preto 

nedokážu prežívať svoj život naplno.  

Autori poukazujú na to, že niektoré postihnutia síce môžu znemožňovať pohlavný 

styk, avšak existujú určité formy fyzickej aktivity, ktorými sa dá navodiť sexuálne 

prežívanie. 

 

10. Osoba so zdravotným postihnutím ako neschopná plného zúčastňovania sa na 

komunitnom živote 

Ľudia so zdravotným postihnutím sú zriedkavo prezentovaní ako produktívni čle-

novia komunity, ako študenti, učitelia, časť pracovnej sily, či rodičia. Absencia takýchto 
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prezentácií podporuje názor, že títo ľudia sú podradnejšie ľudské bytosti a je potrebné ich 

segregovať. 

 

11. Osoba so zdravotným postihnutím ako normálny človek 

Nedávny pokrok vidno v prezentácií ľudí so zdravotným znevýhodnením 

v niektorých oblastiach médií ako „bežných“ a „normálnych“, ľudí, ktorým sa len „pritrafi-

lo“, že majú určité znevýhodnenie.  Vidno v tom obrovský potenciál, podporujúci integrá-

ciu, ktorý má však tiež svoje limity. Pozornosť tohto nového prístupu sa zameriava priamo 

na konkrétneho zdravotne postihnutého, namiesto toho aby sa venovala celej zdravotne 

postihnutej spoločnosti, v ktorej všetci žijeme.  

 

Ako vidno z uvedenej typológie u autorov prevláda názor prevažne negatívnych 

prezentácií ľudí so zdravotným znevýhodnením v médiách. Treba poukázať na to, že štúdia 

je z roku 1992, teda treba zvážiť pozitívny faktor času v prospech vývoja otvorenejšej 

spoločnosti. Či už je súčasná spoločnosť otvorenejšia alebo nie, považujeme túto typológiu 

za zdroj veľmi vhodne pomenovaných a roztriedených základných stereotypov, ktoré 

možno v o niečo menšej miere, prevládajú až do dnes.  

Autori vidia jedinú nádej na vyriešenie otázky odstránenia stereotypizácie v tom, že 

mediálne organizácie budú produkovať informácie, ktoré budú jednak poukazovať na 

komplexnosť zdravotného znevýhodnenia a zároveň budú zmysluplne facilitovať 

myšlienky integrácie všetkých ľudí so zdravotným postihnutím do ekonomického 

a sociálneho života komunity.  

Na dosiahnutie tohto cieľa ponúkajú niekoľko konkrétnych krokov. Navrhujú zvý-

šiť zamestnanosť ľudí so zdravotným postihnutím v mainstreamových médiách a takisto aj 

na hereckých pozíciách vo filmoch. Poukazujú na potrebu vzdelávania ľudí pracujúcich v 

médiách, aby boli zorientovaní v tematike a takisto aby používali vhodnú terminológiu. 

Pred uverejnením by si mali overiť správnosť oznámenia, ktoré sa chystajú publikovať 

a pokiaľ si nie sú niečím istí, mali by sa nakontaktovať na organizácie, kde pracujú ľudia 

so zdravotným znevýhodnením.  A nakoniec poukazujú na dôležitosť toho, aby boli výstu-

py produkované vo forme dostupnej ľuďom so zdravotným znevýhodnením 

 Tieto odporúčania považujeme za výzvu pre všetky mediálne organizácie, pretože 

pre ich dosahovanie a dodržiavanie je potrebné prejavenie konštantnej snahy zo strany 

médií. 
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Empirická časť 

 

Predmetom realizovaného výskumu je zdravotne znevýhodnený človek ako objekt 

citovej manipulácie verejnosti prostredníctvom verejných médií. 

 

Cieľom výskumu je analyzovať tému, formu a obsah prezentácie zdravotne 

znevýhodnených vo vybranej relácii. 

 

Celospoločenský rozmer - Zdravotne znevýhodnený človek je v médiách často 

zobrazovaný rôznymi spôsobmi, ktoré nezodpovedajú jeho skutočnému prežívaniu života. 

Takýto typ prezentácii napomáha k vytváraniu nesprávnych postojov a chápania zdravotne 

znevýhodnených ľudí majoritnou spoločnosťou. Médiá nám často poskytujú pomocou 

rôznych manipulatívnych prvkov len fragmenty informácií, ktoré využívajú na napĺňanie 

svojich vlastných cieľov. Televízie vysielajú relácie, ktoré sa prostredníctvom citového 

pôsobenia snažia zasiahnuť čo najväčšie množstvo populácie a tým zvýšiť svoju 

sledovanosť. Považujeme za dôležité poukázať na tento jav v spoločnosti a zaoberať sa 

tým, do akej miery nás média dokážu ovplyvňovať.  

V slovenských médiách bolo vysielaných za posledné dva roky niekoľko takýchto 

typov relácií. Na stanici RTVS to bola relácia Pošta pre teba vo vysielacom čase 20:20 do 

21:10. Od 3.1.2015 sa namiesto tejto relácie začala vysielať relácia s názvom Nečakané 

stretnutia, ktoré sú vysielané každú sobotu od 20:20 do 21:10. Môžeme povedať, že relácia 

len zmenila svoj názov, pretože jej koncept, rovnako aj moderátorka (Katarína Brichtová) 

zostal ten istý. 

Na stanici Markíza bolo dlho vysielané známe Modré z neba s moderátorom Vilom 

Rozborilom, ktoré však svoje vysielanie ukončilo 10.12.2013. Avšak po krátkej pauze sa 

jeho obmena objavila na obrazovke televízie JOJ. Tentoraz dostala relácia názov 

V siedmom nebi a jej prvý diel bol vysielaný 7.9.2014 a odvtedy každú nedeľu vo 

vysielacom čase od 20:35 do 22:50. V novembri 2015 sa vysielanie presunulo na štvrtok 

s nezmeneným časom vysielania.  

Počas posledných dvoch rokov boli prezentované v týchto reláciách rôzne témy. 

Nečakané stretnutia zobrazili rôzne osudy ľudí, ktorí sa chceli stretnúť s ľuďmi zo svojej 

minulosti. Napríklad nájdenie svojich súrodencov v Rumunsku, stretnutie sa so svojím 

nevlastným bratom, prejavenie poďakovania svojej priateľke, či zmierenie sa so svojou 
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dcérou. V modrom z neba to boli témy ako rakovina, osirenie, nedostatok financií, potreba 

dýchacieho prístroja, sluchové postihnutie, zrakové postihnutie. V siedmom nebi sme 

mohli nájsť témy ako potreba invalidného vozíka, svalová dystrofia, rôzne formy rakoviny 

(napr. rakovina kože), detská mozgová obrna, potreba rehabilitácie, úmrtia v rodine 

a mnohé iné. 

Všetky tieto témy ponúkali veľmi rozmanitý obsah. Najčastejšie ho tvorili tri alebo 

štyri strany, pozostávajúce z ľudí alebo organizácií. Jednak to bol človek alebo skupina 

ľudí, ktorá daný príbeh do relácie prihlásila; ďalej človek, ktorému mala byť pomoc 

poskytnutá; potom skupina ľudí alebo jednotlivcov vyjadrujúca podporu človeku, ktorého 

situácia mala byť zlepšená; a niekedy (v závislosti od problému) bola súčasťou ešte štvrtá 

strana, zastúpená prevažne určitou organizáciou, ktorá mala s danou osobou nejaký 

konflikt.  

Dané príbehy boli zobrazované formou relácie s pravidelným vysielacím časom. 

Jedna časť obsahovala vždy viacero príbehov. Tie boli odprezentované jednak 

moderátorom/moderátorkou ako aj samotným postihnutým, či jeho rodinou alebo tými, 

ktorí príbeh do relácie prihlásili.  

 

Východisko pre formuláciu - Pre výskum sme si vybrali jeden diel relácie 

V siedmom nebi, v ktorej účinkovala zdravotne znevýhodnená dievčina. Zaujímalo nás ako 

tento diel ovplyvnil názor ľudí na prezentáciu zdravotne znevýhodnených v médiách. 

 

Získané údaje a fakty - V médiách a hlavne v bulvárnych časopisoch v tlačenej 

alebo internetovej forme sa vyskytuje viacero článkov o tom, či relácia Modré z neba alebo 

V siedmom nebi naozaj len pomáha, alebo je niečo trochu prikrášlené a zmanipulované.  

Napríklad 1.3.2013 sa na portáli Pluska objavil titulok s názvom (Ne)Pravdivé 

Modré z neba: Žilinská polícia chce od Rozborila ospravedlnenie. Portál píše o tom, že 

relácia odvysielala časť, v ktorej agresívne dobili mladíka a polícia ho nechala celú noc bez 

pomoci, čo hovorca Žilinskej polície popiera a požaduje ospravedlnenie.  

No na druhej strane môžeme nájsť aj informácie o tom, že Vilo Rozboril dostal 

ocenenie rektora Vysokej školy Sv. Alžbety za celospoločenský prínos v sociálnej oblasti, 

ako uvádza portál omediach.com 17.11.2012. 

 

Výskumná otázka - Aký obraz zdravotne znevýhodnených ľudí vytvára televízia 

prostredníctvom relácie V siedmom nebi u svojich koncesionárov? 
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Indikátory overenia výskumnej otázky - Vytvorili sme súbor otázok, ktorými 

sme sa snažili zistiť, ako daná relácia zapôsobila na pocity respondentov. Indikátormi sú 

názory jednotlivých respondentov na televíziou prezentované témy o zdravotne 

znevýhodnených v danej relácii. 

 

Objekt merania  

 V skúmanej vzorke bolo 5 respondentov, keďže sme zvolili kvalitatívny typ 

výskumu. Respondenti boli oslovení náhodne, vybraných bolo prvých 5, ktorí súhlasili 

s účasťou na výskume. 

Respondent Martin má 21 rokov, žije so svojimi rodičmi, študuje právo, nemá 

žiadne skúsenosti s prácou v sociálnej oblasti, reláciu veľmi nepozeráva.  

Respondentka Marta má 53 rokov, pracuje vo firme a reláciu V siedmom nebi 

pozeráva. 

Respondentka Tereza má 22 rokov, žije s rodičmi a študuje vo Viedni reláciu 

pozeráva len občas. 

Respondenti Milan (35 rokov) a Katarína (33 rokov) sú manželia. Milan pracuje 

ako lekár v nemocnici a Katarína je učiteľka, zopár častí relácie V siedmom nebi videli, ale 

nepozerajú ju. 

 

Prostriedky a spôsoby zberu údajov, použité metódy -  

Na zber údajov sme použili typ kvalitatívneho zberu dát. Najskôr sme pustili 

respondentom jeden diel relácie V siedmom nebi, všetkým tú istú časť, odvysielanú na 

stanici JOJ 4.10.2015. Relácia obsahovala príbeh adolescentky Mišky, ktorá si chcela 

zarobiť na New York a odcestovala pracovať na Cyprus, kde však náhle ochrnula. Po 

prevoze na Slovensko jej rodičia podali žiadosť o rehabilitáciu v národnom rehabilitačnom 

centre v Kováčovej, no to ju odmietlo z dôvodu tracheostómie ako kontraindikácie pri 

liečbe. Odpovedalo im jedine centrum Adelis, ktoré im prostredníctvom relácie prisľúbilo 

liečbu. Okrem toho Miškine spolužiačky vytvorili zbierku a vyzbierané peniaze jej 

darovali, pričom oni boli tie, ktoré celý tento príbeh do relácie prihlásili. Okrem prísľubu 

liečby získala Miška prostredníctvom relácie otvorenú letenku do New Yorku. Miška sa 

vysielania pre zhoršený stav nemohla zúčastniť. 

 Vopred sme si vytvorili súbor otázok a tie sme položili respondentom po 

dopozeraní formou pološtrukturovaného interview. Ponechali sme respondentom voľný 
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priestor na vyjadrenie akýchkoľvek myšlienok, ktoré im napadli. Otvorené otázky slúžili 

hlavne k vytvoreniu priestoru pre vznik názorových a myšlienkových podnetov.  

U niektorých respondentov sme reagujúc na smerovanie rozhovoru položili ešte 

dodatočné otázky a na záver sme sa každého opýtali, či je ešte niečo, čo by chcel dodať. 

Celý rozhovor sme po súhlase respondentov zaznamenávali prostredníctvom nahrávania na 

audionahrávač.  

Odpovede respondentov sme zaradili do kategórií podľa témy, formy a obsahu 

prezentácií zdravotne znevýhodnených ľudí v médiách. Následne sme ich vyhodnotili 

porovnávaním jednotlivých výpovedí respondentov. V realizovanom výskume sme použili 

metódu dotazovania (rozhovor) a komparatívnu analýzu získaných dát. 
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3.1 Empirická správa z výskumu 
 

Výsledky výskumu budeme prezentovať formou troch sledovaných oblastí: (1) 

téma, (2) forma a (3) obsah relácie tak, ako ju vnímajú respondenti. 

 

(1) Téma prezentovanej relácie 

 

Martin: Podľa mňa je veľká tragédia to, čo sa jej stalo. Nechápal som prečo jej to tá 

poisťovňa nechcela preplatiť, podľa mňa by to mali urobiť. Nevyznám sa úplne do toho, 

ale podľa mňa to bolo zjavné, že potrebuje pomoc a malo by to byť kryté.  

Ďalej ma oslovila jej odvaha a bojovnosť a to, že sa nechcela vzdať, to bolo pre 

mňa veľmi inšpirujúce. 

Tereza: Na jednej strane ma zaujali jej spolužiaci, ktorí sa všetci vyzbierali na zbierku pre 

ňu, neviem si predstaviť, že by sa to stalo u nás na škole. Ďalej ma zaujala jej silná 

osobnosť a ako to pozitívne znášala, tým že je mladý človek. A takisto ten pokrok už po 

dvoch dňoch rehabilitácie, kde bolo vidno, že sa jej to naozaj môže zlepšiť. 

Marta: Zaujalo ma to, že je to zvláštna vec, ktorá sa môže stať, ale až keď sa to stane 19-

ročnému zdravému dievčaťu, tak si uvedomíte, že sa to môže stať hocikomu z nás. Je 

potrebné, aby sa na takéto veci poukazovalo a aby si to ľudia uvedomili a hneď sa im 

pretriedia priority v živote.  

Milan: Mňa ako lekára, z odborného hľadiska zaujala absolútna neochota zo strany 

poisťovne komunikovať a vykomunikovať to do takého konca, aby sa dalo pre ňu niečo 

urobiť bez nejakého súkromného rehabilitačného centra.  

 Mne sa ešte nechce veriť, že napriek tomu, že ju do Kováčovej nechceli zobrať cez 

poisťovňu, že jej neponúkli možnosť rehabilitácie v regionálnej nemocnici. Neverím, že 

k nim nedochádzala aspoň nejaká rehabilitačná sestra. 

Katarína: Je to mladá baba, ktorá z ničoho nič ochrnula a je jasné, že rehabilitovaním by 

sa jej stav mohol zlepšiť, ale z poisťovne prišiel jasný nezáujem.  

 

(2) Forma prezentovanej relácie 

 

Martin: Podľa mňa to bolo dobre urobené. Páčilo sa mi, že tam boli pozvaní aj tí 

spolužiaci a že sa striedali rozhovory s dokrútkami. Aj po technickej stránke to bolo podľa 

mňa dobre spracované. 
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 Ja som si pôvodne o tejto relácií myslel, že zneužíva ľudské city na to, aby dosiahla 

zisk, ale po tom, čo som to videl som svoj názor trochu zmenil a myslím si, že je to dobrá 

vec. Môžu ľudia pomáhať a zároveň z toho aj profitovať, ale naozaj dôležitá je tam hlavne 

tá pomoc. Takže si myslím, že je to dobrá relácia.  

Tereza: Myslím si, že peniaze sa na takéto veci ťažko získavajú a medializovať niečo je 

jedným zo spôsobov ako ich zohnať. Je teda asi pozitívne, že sa to robí.  

Jediná nevýhoda, čo teda ja pokladám za nevýhodu, je to, že sa to celé 

medializovalo a zrazu sa na jej príbeh pozerá celé Slovensko. Ale tým, že to má také 

pozitívne následky, tak si myslím, že jej to dosť pomohlo.  

Vždy som túto reláciu brala skôr tak negatívne, ale je pravda, že som ju ani nikdy 

poriadne nevidela. Myslím si, že to bolo dobre urobené a pozerateľné. 

Mala som predstavu, že to bude viac o citoch a bola som príjemne prekvapená, že 

to bolo také vecnejšie. Bolo to samozrejme aj citové, ale nie až tak ako „rozcitlivieť 

národ“, nie až tak ako by som čakala. Moderátor mi nie je veľmi sympatický, ale dosiahli 

cieľ a to je super.  

V porovnaní s nejakými americkými seriálmi napr. o chudnutí, kde idú úplne na 

psychiku toho človeka a rozplačú ho, tu som nemala pocit, že by vytvárali umelé city, bolo 

to príjemné a vierohodné. Vždy som to brala iba ako niečo umelé, kde ide hlavne 

o publicitu tej televízie, no mala som pocit, že to bolo ľudské a úprimné. 

 A myslím, že aj moderátor sa o ten prípad úprimne zaujímal a zdalo sa mi to také 

sympatické a skutočné. 

Nič by som na tom nemenila, nevidím to negatívne.  

Marta: Ja som to vnímala ako veľmi kultúrny a vhodný spôsob. Tá postihnutá rodina do 

toho išla s tým, že vedela, že to bude medializované, takže do toho išli určite dobrovoľne. 

A mne sa páčil spôsob akým to interpretovali.  

Vtedy, keď sa to natáčalo, tak oni povedali v akom to je štádiu a mňa teraz zaujíma 

ako to s tou Miškou dopadlo, dúfam, že to spomenú v ďalšom vysielaní, čo sa s ňou deje. 

Inak by som nič na tom nemenila, pekne to urobili.  

Chcem len dodať to, že veľa ľudí je negatívne naladených proti takémuto typu 

relácie, ale ja si myslím, že to je správna relácia. Ľudia sa dozvedia o takých veciach, 

o ktorých by sa normálne nedozvedeli. Tie rodiny idú do toho určite dobrovoľne, oni 

vedia, že to bude medializované. Tým, že sa to rozšíri medzi ľudí, ktorí by sa nikdy inak 

nedozvedeli, že niečo takéto existuje, tak im niekto pomôže, čo by sa inak možno nestalo. 
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Možno ani nejde o to, že jej kúpili letenku do New Yorku, ale že to zariadenie sa prihlásilo 

a bolo ochotné jej poskytnúť rehabilitáciu. 

Katarína: Spôsob komunikácie moderátora mi je, použila by som termín, „podprahovo 

nepríjemný“. Jeho neverbálna komunikácia mi vadí. Vadí mi to, že slová, ktoré idú z jeho 

úst, pre mňa nesúhlasia s jeho neverbalitou. Neviem Vám povedať čo konkrétne, ale je mi 

to protivné.  

Milan: Mne je ten moderátor veľmi nesympatický. Je vypočítavý. 

Katarína: Podľa mňa je on pre seba na prvom mieste. To, že spracováva tieto príbehy 

považuje za spôsob jeho zviditeľnenia a nie je prvoradá pomoc pre tých ľudí, ale že on 

bude ten, ktorý im pomáha.  

Milan: On sa v tomto podľa mňa našiel a je to pre neho ideálna forma sebaprezentácie. Má 

na to talent, osloviť masu ľudí takýmto spôsobom a ťaží z toho.  

 A ešte klobúk dole pred Adelis, že sa jej ujali a že sa o ňu starajú, no na druhej 

strane je to pre nich neskutočná reklama.  

Katarína: Jednému prípadu síce pomôžeme, ale takáto relácia nepomôže všetkým. A tí 

všetci už budú dvojnásobne vytočení, lebo ani poisťovňa ale už ani to centrum im 

nepomôže tak nezištne ako jej.  

Milan: A najviac to pomôže JOJke za sledovanosť pred a po relácii.   

Ja si osobne myslím, že pre väčšinu populácie je to spravené ideálne, ľudia si 

poplačú, je im to ľúto a má to veľkú sledovanosť. Takže principiálne pre väčšinovú 

populáciu by som tam nič nemenil, bolo to dobre urobené. Ja osobne z toho nemám taký 

zážitok ako väčšinová populácia.  

Katarína: Ja by som si dovolila oponovať. Mám takú skúsenosť s mojou susedou, ktorá sa 

stará o svoju 45-ročnú dcéru, ktorá trpí sklerózou multiplex už v najhoršom štádiu. Ona 

sama mi raz hovorila, že pozerala túto reláciu, ale že už to nebude pozerať, lebo potom 

nemôže spávať z tých strašných príbehov, ktoré tam sú. Tak si predstavte, že ona v takej 

ťažkej situácií, ktorú má doma mi hovorila, ako je z toho, čo videla v tej relácií v depresii. 

Takže si myslím, že pre niektorých ľudí to je už priveľa takéto niečo zniesť. V podstate ti 

stačí tvoje trápenie a nie aby si ešte dostal každý týždeň tri série trápenia niekoho iného.  

Milan: Ja mám tiež jednu skúsenosť, keď u nás na oddelení natáčali jeden diel relácie 

V siedmom nebi. Ja priamo som to nezažil ale viacerí moji kolegovia mi vraveli, že keď sa 

natáčalo, tak moderátor bol neskutočne milý a empatický, akonáhle kamera zhasla bol 

arogantný, bolo mu to jedno, úplne zmenil štýl komunikácie a to sa mi potvrdilo, že to je 

celé len hrané a neúprimné.  
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 Tiež viem, keď bol nejaký vysnívaný výlet do Paríža, tak človek by si povedal, že 

je to výlet aspoň na dva – tri dni. No čo viem, tak leteli ráno, odfotili sa pri Eiffelovke 

a ešte nejakom chráme a večer leteli domov. Na kamere to mali, cieľ splnili, zamávali 

a dovidenia.  

Katarína: Je nutné robiť takúto reláciu a také veľké haló okolo toho? JOJka na tom zarobí, 

Rozboril to neurobí pokiaľ mu za to nezaplatia a samotná pomoc je len terciárny produkt. 

Je fajn, že toto jedno dievča sa bude mať lepšie, ale to nie je predsa iba o tých pár 

príbehoch spracovaných v relácii. Vnímam to ako nekoncepčnú pomoc. 

Milan: Pre mňa to nie je vierohodné. Za tie peniaze, keby okolo toho nenatočili takú 

okázalú reláciu, tak by dokázali pomôcť piatim Miškám za rok a mohli by o tom napísať 

článok v novinách, alebo urobiť jednu reportáž a bolo by.  

Katarína: Tým že sa jej to stalo v zahraničí, tak to bolo hneď medializované, tak mala 

akoby výhodu. A ešte k tomu pekná baba. 

Milan:  Toto bol taký hraničný prípad, kde sa ešte vedeli vtesnať do tej situácie tak, že 

pomôžu a bude to divácky atraktívne. 

Katarína: Ešte by som chcela povedať, že toto bolo v podstate také jednorazové, hlavne 

potrebovali peniaze. Ale niekedy tam sú aj také horšie prípady, keď chodia do bytov, kde 

majú zapálenú len sviečku a vodu majú zo studne a on tam príde a povie, že nemáte 

zaplatenú elektrinu, tak ja vám ju na dva roky zaplatím. To som raz videla. Tak si hovorím, 

že dobre, ale dva roky prejde ako voda a kto im to bude platiť potom? Tam treba riešiť 

úplne iný problém. Napr. že je tam niekto alkoholik, alebo nemá prácu, vzdelanie 

a potrebuje rekvalifikáciu a toto treba riešiť. Nie dať ľuďom rybu, ale dať im udicu. Ale 

oni neriešia problém ale iba symptómy toho problému.  

 

(3) Obsah prezentovanej relácie 

 

Martin: Určite by sa takéto veci mali riešiť, lebo toto je vážna vec. Ona ochrnula na pol 

tela a predsa je potrebné aby prišla nejaká pomoc a bolo to vyriešené. Bol to dosť krutý 

osud, dosť ma to zasiahlo. Bolo to pre mňa veľmi emotívne, ale nejako to zvládnem.  

 Viem si predstaviť pomoc, že by som prispel na zbierku, ktorú v tej relácií 

vyhlásili. Nie som sociálny pracovník a neviem sa starať o druhých, preto by som pomohol 

asi len finančne.  
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 Myslím si, že relácia ovplyvnila Mišku veľmi pozitívne, pretože došlo k pomoci 

a k psychickej podpore, ktorú potrebovala. Podľa mňa to bolo úplne úžasné, čo pre ňu 

urobili. Takže môj názor sa na tú reláciu úplne zmenil, myslím si, že je to dobrá relácia.  

Tereza: Človek to berie aj tak osobne, že je to mladá baba v mojom veku a môže sa to stať 

hocikomu. Takže človek dúfa, že sa jej to podarí zvládnuť.  

 Niektoré chvíľky boli celkom dojemné, najmä jej vzťah s spolužiakmi a rodičmi. 

Vtedy mi bolo clivo.  

 Asi by sa malo pri posudzovaní pristupovať individuálne a mal by tam byť väčší 

záujem o pacienta. A to nie je problém len pri rehabilitačných centrách, ale často sú aj pri 

iných liečbach nezmyselné kontraindikácie. 

 Ja ako osoba, ktorá ju nepozná, si neviem predstaviť, že by som dokázala zmeniť 

a dokomunikovať niečo v poisťovni v jej prospech, keď to neúspešne skúšali jej kamaráti 

a rodičia. Jediná pomoc, ktorá mi napadá je finančná, prípadne o jej príbehu povedať iným 

ľuďom.   

 Myslím si, že takto jej prišlo ešte viac pozitívnych reakcií od ľudí, z ktorých ona 

čerpá silu. Zároveň má liečbu, ktorú potrebuje a aj rodičia to už dokážu finančne zvládať, 

tak je veľká pravdepodobnosť, že sa jej stav podarí zlepšiť.  

Ďalej tiež zistila ako jej spolužiačkam na nej záleží, čiže si myslím, že na tom je 

fyzicky aj psychicky lepšie.  

Marta: Samozrejme, že som cítila ľútosť a spoluúčasť s tou rodinou. Potom radosť, že jej 

spolužiaci na to poukázali a podporujú ju v jej zápase.  

V každom prípade by sa k tomu nemalo pristupovať paušálne, keď jedno zariadenie 

ju je schopné prijať po individuálnom posúdení a druhé nie. Veď do poisťovne odvádzame 

povinné zdravotné poistenie, tak by sa nemala k tomu postaviť takýmto spôsobom. 

Nemôžu to paušále posudzovať. Určite tam mal byť človek, ktorý mal celý prípad prešetriť 

a keď to vie jedno zariadenie riešiť, tak by to určite mala podporiť aj poisťovňa.  

Viem si predstaviť pomôcť im, lebo momentálne očividne potrebujú len peniaze. 

Tým, že ja tú rodinu nepoznám, tak inak im neviem pomôcť. A nepoznám ani podobný 

prípad a ochorenie. Pre mňa bola tá situácia, ktorá tam nastala, úplne nová. Takže si viem 

predstaviť poskytnúť príspevok na tú adresu, ktorá bola v relácií zverejnená.  

Ja si myslím, že ju tá relácia ovplyvnila veľmi pozitívne. Miška vyzerala byť veľmi 

optimisticky naladená. A určite jej veľa pomáhala podpora jej triedy a teraz už aj ľudí, 

ktorí ten príbeh videli. Som presvedčená, že to veľa ľudí oslovilo.  
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Milan: Miška nie je určite jediný pacient na Slovensku s podobnými problémami a viem si 

predstaviť tie desiatky a stovky rodín s podobným osudom, ako sa sťažujú prečo oni áno 

a my nie.  

Katarína: To je dobrý logický dôvod, oni videli ako títo zaplakali a dostali to všetko 

zdarma a budú si teraz robiť bezpredmetné nádeje, že Adelis sa k nim rovnako zachová. Ja 

neviem, či to nie je aj dvojsečná zbraň pre to rehabilitačné centrum, pretože oni to nemôžu 

poskytnúť všetkým ľuďom zadarmo. Z čoho by potom mali príjem? 

Milan: Je to svojím spôsobom nespravodlivé.  

Katarína: Predpokladám, že ju tá relácia nabila pozitívne. Veď s ňou začali rehabilitovať 

a pokiaľ s ňou neskončia až keď bude naozaj schopná maxima, no tak jedine pozitívne.  

Milan: Súhlasím, ale mne nedá nespomenúť to, čo som už hovoril, že podľa mňa ju, jej 

okruh známych a blízkych to podporilo, ale ľudí s podobnými osudmi to nahnevalo.  

Katarína: Cítila som ľútosť, ale ľútosť rodiča keď sa to stane môjmu dieťaťu, ktoré ma 19 

rokov, chceš aby konečne videlo svet a ono zo dňa na deň ochorie. A namiesto toho aby sa 

už dieťa staralo pomaly o nás, tak ho máme zas ako bábätko. Samozrejme, že ľútosť, ale to 

ťa môže rozplakať aj príbeh susedy a nemusím to pozerať v telke a robiť si na tom PR. 

Milan: Ja v práci vidím takých prípadov niekoľko denne, takže mňa to nijak zásadne 

nezasiahlo. Ale je to hrozné samozrejme.  

Je to hanba, že na Slovensku robí revíziu lekár, ktorý sa do toho absolútne nevyzná. 

A keby boli čo k čomu, tak by zdvihli telefón a spýtali by sa o čo ide a dalo by sa to 

objektívne zhodnotiť. No tam sedí naozaj len nejaký úradník, ktorý dá buď krížik, alebo 

zelenú, pritom sa v tom nevyzná. A chyba komunikácie je tu veľká.  

A takýchto prípadov je jednoducho na Slovensku veľa.   

Katarína: Ja by som možno navrhovala, aby si takéto centrá ako je centrum Adelis, 

zriadili nejaký vlastný fond, kam by ľudia mohli posielať peniaze pre ich pacientov. Tak 

by sa umožnil pobyt pre niekoľko ľudí ročne zadarmo. Neviem, či to tak funguje.  

 Lebo naozaj takéto veci sa nestávajú len bohatým ľuďom, ale aj chudobným. U nás 

vôbec nefunguje spolupatričnosť.  

Milan: Základom by malo byť, že pravidlá pre všetkých poistencov, keďže u nás máme 

povinné zdravotné poistenie, by mali byť tak nastavené a individuálne zvažované, aby sa aj 

v takýchto prípadoch dalo jednoznačne pomôcť. Lebo je nemysliteľné, aby ju tam 

rehabilitoval otec doma.  

Mohli by sme prispieť na nejaký jej fond, ale sme veľmi obozretní pred všelijakými 

týmito nadáciami a fondami, lebo je to niekedy nedôveryhodné. Keby priamo jej rodičia, 
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alebo jej spolužiaci vytvorili nejaké miesto, kam by som to mohol poslať, tak tam by som 

to poslal skôr. 

Katarína: Ako Vám v tej relácií zdokladujú, že to bolo naozaj využité na tento prospech? 

Milan: A naozaj keď sa zamyslíte nad týmto príbehom, tak keby ten systém u nás trochu 

lepšie fungoval, že by ju napriek tracheostómie zobrali, tak Vilo nemá čo natáčať a nemajú 

na čom zarobiť. Čiže to bolo o tracheostómii. 

Katarína: To by som zas povedala, že je dobrá vec, pretože on v podstate vypichuje 

problémy, ktoré u nás nefungujú.  

Milan: Áno, z tohto hľadiska to je veľmi pozitívne.  

 A ešte mi napadá, že nechcel by som byť v koži tých revíznych lekárov z tých 

poisťovní, ktorí to odmietli a teraz to pozerajú. Oni si možno povedia, že podľa tabuliek je 

tracheostómia kontraindikácia, no ich svedomie možno teraz nebude úplne pokojné. 

 Takže tento príbeh má aj takú pozitívnu edukačnú stránku, že to otvorilo oči ľuďom 

ako to u nás nefunguje, takže nemôžem povedať, že to bolo úplne zlé.  
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3.2 Výsledky empirického výskumu 

   

Na základe analýzy prepisov rozhovorov a ich zaradením do kategórií témy, formy 

a obsahu, sme z jednotlivých otázok zistili nasledovné: 

 

Téma: 

 

Ľudí na odprezentovanom príbehu zaujali rôzne veci. Niektorí sa zhodli v tom, že 

ich najviac zasiahol mladý vek zdravotne znevýhodnenej, ktorá bez konkrétnej príčiny 

zrazu zostala ochrnutá. Vyvolalo to v nich pocity súcitu a akoby nespravodlivého 

potrestania dievčiny, ktorá za nič nemohla. Prvá reakcia jedného respondenta bola dokonca 

až na hranici s bedákaním, keď hovoril o tom, že to považuje za tragédiu. 

Jednu respondentku to dokonca viedlo k zamysleniu sa nad existenciálnymi 

otázkami života, uvedomením si, že sa to môže stať hocikomu. Z toho vyplýva, že relácia 

mala v tomto konkrétnom bode pozitívny dopad na respondentku. Mala pocit, akoby jej 

táto relácia poukázaním na nešťastie druhých zvýšila hodnotu svojho vlastného života 

a zdravia a tieto pozitívne pocity preniesla aj na postoj k celej relácií.  

Ďalej sa ukázalo, že ľudia dokázali nájsť inšpiráciu v Miškinej sile a odvahe 

pozitívne znášať svoje ochorenie. Jednu respondentku oslovila ochota a spolupatričnosť 

Miškiných spolužiakov. Porovnávajúc to so svojou triedou, kde si také niečo nevedela 

predstaviť. Pociťovala k nim obdiv, že oni sa dokázali zmobilizovať a vytvoriť zbierku pre 

svoju spolužiačku. 

Súčasne táto téma vyvolala v ľuďoch hnev a nepochopenie voči neochote a prístupu 

pracovníkov v neposkytnutí potrebnej rehabilitácie. Tento pocit hnevu znásobil ešte fakt, 

keď sa ukázalo, že už po pár dňoch jej rehabilitácia pomohla. 

 

Forma:   

 

Z výskumu vyplynulo, že spôsob, akým televízia príbeh sprostredkovala vnímali 

respondenti veľmi pozitívne, pomenujúc to ako vhodné a kultúrne spracovanie.  

Niektorí respondenti sa zamysleli nad kladnými a zápornými stránkami 

medializácie takéhoto prípadu a zhodli sa natom, že v tom vidia v konečnom dôsledku 

pozitívny vplyv pre tú rodinu. Jedna respondentka vyjadrila postreh o dobrovoľnosti 

rodiny medializovať svoj príbeh za účelom pomoci. Iná respondentka videla najväčší 
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prínos v medializácii hlavne v získaní financií. Ďalšia respondentka poukazuje na 

medializáciu tohto príbehu aj v iných, prevažne bulvárnych médiách. To považuje za 

výhodu pre zdravotne znevýhodnenú v tom, aby bol do relácie vybraný práve jej príbeh.  

Niektorí respondenti sa zhodli na tom, že moderátor v relácii im je nesympatický. 

Jedna respondentka však napriek tomu považuje reláciu v prvom rade za pomáhajúcu, 

zatiaľ čo zvyšní dvaja respondenti poukazujú v prvom rade na reklamu pre moderátora 

a danú televíziu a samotnú pomoc pomenovávajú ako terciárny produkt celej relácie. Ich 

navzájom podporujúce stanovisko môže byť spôsobené aj faktom, že sú manželia. Ona 

poukazuje na pre ňu nesúhlasnú verbálnu a neverbálnu komunikáciu moderátora, ktorá jej 

je „podprahovo nepríjemná“, on si zas o moderátorovi myslí, že je vypočítavý a celú 

reláciu považuje za spôsob svojho zviditeľnenia, z ktorého získava financie.  

Ďalej respondent poukazuje na sprostredkovanú skúsenosť, ktorá načŕta možnosť, 

že pred kamerou je všetko viac hrané ako v skutočnosti.  

Z výskumu sa ďalej ukázalo, že respondenti považujú reláciu celkovo za veľmi 

pozitívnu, pričom niektorí z nich zmenili názor po pozretí tejto časti. Ukázalo sa teda, že 

predtým túto reláciu veľmi nepozerali a mali voči nej skôr negatívny postoj, no potom ako 

si ju pozreli, ich názor sa zmenil. Jeden respondent uvádza, že aj keď si uvedomuje, že na 

tom ľudia aj zarábajú, v prvom rade vidí najväčší zmysel v aspekte pomoci. Ďalšia 

respondentka, ktorá tiež zmenila svoj názor po pozretí relácie sa vyjadrila, že to na ňu 

nepôsobilo až tak citovo, ako očakávala. Z toho môžeme konštatovať, že jej názor sa 

zmenil prostredníctvom nenaplnenia očakávaného prílišného emocionálneho nátlaku 

a umelej inscenácie. Takže sa ukázalo, že to, čo zmenilo jej názor bol fakt, že na ňu relácia 

pôsobila vierohodne. A pocit vierohodnosti mohol byť vytvorený aj vďaka využívaniu 

emocionálnych apelov počas prezentácie príbehu. 

Naproti tomu jeden respondent uvádza, že pre neho to vôbec nebolo spracované 

vierohodne. Poukazuje na primárny cieľ publicity samotnej televízie a moderátora, nie na 

pomoc. Viac by sa podľa neho pomohlo presmerovaním financií použitých na medializáciu 

priamo do rodín, ktoré to potrebujú. Dialo by sa to bez relácie ako prostredníka, ktorú by 

nebolo treba financovať. Iná respondentka však poukazuje na to, že na ňu pôsobil záujem 

moderátora úprimne, sympaticky a skutočne. 

 Ďalšia respondentka uvádza, že ponúkanú pomoc v relácii považuje za veľmi 

nekoncepčnú. Prezentovaný problém považuje ešte za pomerne jednoducho vyriešiteľný, 

keďže potrebovali hlavne financie na liečbu, nie na samotné živobytie. Avšak videla aj 

takú časť relácie, kde ľuďom, ktorí bývali v nevhodných podmienkach pre život zaplatili 
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na dva roky elektrinu. Samotný akt sa nedá kritizovať, no v širšom kontexte to absolútne 

neriešilo základné príčiny, prečo sa v takom stave ocitli. Takže v podstate im to nijako 

nepomohlo sa z tej situácie dostať.  

Ukázalo sa, že respondenti by na relácií nič podstatné nemenili. Je však zaujímavé, 

na základe akej motivácie. Jedna respondentka by síce považovala za cenné informovanie 

publika o pokračovaní príbehu, inak by nič nemenila. Ďalší respondent ocenil ponechaný 

priestor pre vyjadrenie viacerých strán, teda Mišky, rodičov, spolužiakov aj centra Adelis. 

Ale jeden respondent by na relácii nemenil nič preto, lebo vyjadril názor, že pre majoritnú 

spoločnosť to je spravené ideálne, no on sa do tejto skupiny nezaraďuje. Takže dôvodom je 

to, že z toho nemá žiaden zážitok a jednoducho reláciu odmieta pozerať. 

Z výskumu sa ďalej ukázalo, že jedna respondentka by najradšej takýto typ relácie 

zrušila. Z vlastnej skúsenosti sa presvedčila, že ľudia, ktorí majú svoje vlastné trápenie sa 

nepotrebujú pozerať ešte na ďalšie ťažké osudy druhých.  

Z toho vyplýva, že takýto typ relácie pozerajú zrejme ľudia, ktorí momentálne 

neprežívajú žiadne existenciálne problémy a krízy. To, že ich relácia donúti zamyslieť sa 

nad zmyslom života, vnímajú práveže pozitívne, pretože sa to netýka ich vlastného 

aktuálneho prežívania.  

 

Obsah: 

 

Z výskumu sa tiež ukázalo, že v ľuďoch táto relácia vyvolala najčastejšie pocity 

ľútosti, súcitu a spoluúčasti so zdravotne znevýhodneným a jej rodinou. Avšak aj keď sú 

tieto pocity podobné, odpovede samotných respondentov možno zaradiť na určitú škálu.  

Respondentmi bolo ocenené centrum Adelis za prejavenú ochotu pomôcť. Jeden ale 

poukázal na fakt veľkej reklamy, ktorú si tým robia, s čím druhá respondentka súhlasila, 

avšak väčší význam mal pre ňu fakt, že vôbec prejavilo záujem o komunikáciu.  

Jeden respondent poukázal aj na to, že takáto pomoc jednému zdravotne 

znevýhodnenému, dokáže v ľuďoch s podobným ochorením vyvolať závisť a pocit 

nespravodlivosti. Druhá respondentka na to nadviazala, poukázaním aj na možnosť 

nebezpečného postavenia pre centrum Adelis, do ktorého sa môže takouto formou 

medializovanej pomoci dostať, keby sa im začali ozývať ďalšie rodiny so žiadosťou 

o bezplatnú pomoc.  

Z reakcie týchto dvoch respondentov vyplýva, že tejto relácii nedôverujú.  
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 Jeden respondent uvádza, že vo svojej práci je zvyknutý vidieť podobné stavy 

pacientov, čím však neznevažuje samotný stav zdravotne znevýhodnenej, avšak ho to tým 

pádom až tak veľmi nezasiahlo. Ďalšia respondentka poukazuje na pocit ľútosti matky 

k dieťaťu, ktoré z ničoho nič ochorie, aplikujúc danú situáciu na seba a svoje dieťa. No na 

druhej strane považuje reláciu za nevhodný spôsob zobrazovania ľudského nešťastia. 

Rovnako sa aj iná respondentka empaticky vžila do situácie. Na základe svojho veku sa 

vcítila do postavenia zdravotne znevýhodnenej, a vyvolalo to v nej silné emócie. Rovnako 

silné pocity to vyvolalo aj v ďalšom respondentovi, ktorého to veľmi emotívne zasiahlo.  

 Z toho vyplýva, že takáto prezentácia osudu zdravotne znevýhodneného človeka 

vyvoláva v ľuďoch súcit, čo je aj prirodzené. Ukázalo sa, že to, do akej miery sa ľudia 

nechali zasiahnuť a ovplyvniť emóciami z médií a tým potlačili svoje rácio, závisí od 

osobnej skúsenosti s utrpením v akejkoľvek podobe, no hlavne s poškodením zdravia. Tým 

sa vynárajú ešte ďalšie dve veci ovplyvňujúce schopnosť brániť sa voči emocionálnemu 

vplyvu takéhoto typu relácie. A to sú blízkosť a intenzita ochorenia.  Čím človek zažije 

bližšie výskyt vážneho ochorenia k svojej osobe, tým viac sa zvyšuje jeho schopnosť 

tolerancie a do určitej miery aj rezistencie voči utrpeniu druhých. (Je potrebné 

poznamenať, že pod rezistenciou nemyslíme ignoranciu a ľahostajnosť, ale emocionálnu 

odolnosť.) Rovnako tomu napomáha aj pravidelný kontakt s ľuďmi, trpiacimi nejakým 

ochorením, napr. v rámci výkonu profesie.  

V žiadnom prípade nezľahčujeme ochorenie zdravotne znevýhodnených. No 

poukazujeme na fakt, že osobná skúsenosť so zdravotným znevýhodnením (či už zdravého 

alebo chorého človeka) môže vytvárať určitú odolnosť voči emocionálnemu zasiahnutiu 

z mediálnej prezentácie tejto relácie. 

 Ukázalo sa, že na otázku, ako by sa podľa respondentov mal tento konkrétny príbeh 

prezentovaný V siedmom nebi riešiť, odpovedali všetci podobne.  Zhodli sa na tom, že 

jednotlivé prípady by sa mali posudzovať individuálne a nie paušálne.  

Z výskumu ďalej vyplynulo, že väčšina respondentov by ako hlavnú formu pomoci 

pre zdravotne znevýhodnenú vedela poskytnúť hlavne finančnú pomoc. Zatiaľ čo niektorí 

respondenti by poslali peniaze na konkrétnu zbierku vyhlásenú v relácií, jeden respondent 

vyjadril voči tomu skeptickosť a prispel by skôr priamo rodine, bez televízie ako 

sprostredkovateľa. Jedna respondentka ako ďalšiu formu pomoci navrhla šírenie informácií 

o odprezentovanom príbehu ďalším ľuďom. 

 Všetci respondenti sa zhodli na tom, že daná relácia ovplyvnila život zdravotne 

znevýhodnenej pozitívne, pretože jej poskytla to, čo potrebovala. Jeden respondent však 
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znova zdôrazňuje svoj názor, že pomoc jej prípadu mohla vyvolať hnev u druhých ľudí 

s podobným osudom. Súčasne tento príbeh, v porovnaní s tým, aké už boli v relácii 

odprezentované, nepovažuje za typický príklad príbehov, ktoré sa v relácii vyskytujú. 

Rozdieľ vidí v tom, že tento prípad v porovnaní s inými, bol ešte v rámci prijateľných 

hraníc, na ktoré sa dalo pozerať. Ostatní respondenti sa zhodli na tom, že odprezentovanie 

tohto príbehu v médiách prinieslo zdravotne znevýhodnenej veľa podpory aj od 

neznámych ľudí. Jedna respondentka poukázala aj na uvedomenie si hodnoty priateľstva 

zdravotne znevýhodnenej s jej spolužiakmi. Ďalší respondent vyjadril presvedčenie 

o absolútne úžasnom a pozitívnom dopade relácie na zdravotne znevýhodnenú. 

  Z výskumu sa ukázala aj pozitívna stránka relácie v tom, že poukazuje na 

nefunkčnosť systému na Slovensku. Konkrétne na miesta, na ktoré sa treba zamerať 

a zlepšiť ich stav.  
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Záver 

 

Vo svojej práci som sa zaoberala otázkou, či médiá využívajú citovú manipuláciu a 

do akej miery to má vplyv na mienku verejnosti o zdravotne znevýhodnených ľuďoch.  

Z výskumu vyplynulo, že väčšina respondentov považovala prezentácie zdravotne 

znevýhodnených ľudí za vierohodné.  

Médiá oslovujú svojich koncesionárov tak, že u nich počas sledovania relácie vyvo-

lávajú veľmi veľa rôznych pocitov. S cieľom vytvorenia čo najsilnejších 

a najdramatickejších emócií, využívajú prezentácie osudov ľudí so zdravotným znevýhod-

nením. Ich príbehy podávané s takýmto cieľom nemožno považovať ako za objektívne 

prezentovanie ich situácie, ale skôr ako prostriedok pre zvýšenie sledovanosti televízie. 

Avšak zdravá populácia má väčšinou možnosť získať informácie o tejto skupine ľudí len 

prostredníctvom médií, čo spôsobuje skreslené predstavy o ľuďoch so zdravotným znevý-

hodnením. Tým, že sa takéto relácie spoliehajú na vyvolanie emócií u svojich odoberate-

ľov, spoliehajú sa na tzv. emocionálne apely, ktoré sú v odbornej literatúre radené 

k prvkom manipulácie. Pre časté používanie týchto emocionálnych apelov, môžeme hovo-

riť minimálne o čiastočnom využívaní manipulácie médiami v prezentáciách zdravotne 

znevýhodnených. 

Samotní koncesionári si apely na emócie v relácii uvedomovali. No väčšina 

z respondentov tento prostriedok považovala za menej dôležitý ako dosiahnutá pozitívna 

zmena vo forme pomoci pre zdravotne znevýhodneného. V tom videli najpozitívnejší do-

pad takéhoto spôsobu prezentácie v médiách a to, že to v nich vyvolalo silné emócie, po-

važovali až za druhoradé.  

Niektorí respondenti však nesúhlasili s takouto formou prezentácie zdravotne zne-

výhodnených ľudí. Považovali ju za nekoncepčnú a zameranú skôr na zisk danej televízie. 

Avšak pozitívum videli v poukázaní na konkrétne nedostatky systému sociálneho zabezpe-

čenia napĺňať potreby jednotlivcov.  

 Zároveň sa ukázal fakt, že postoj respondentov voči takémuto typu relácie, ktorí ju 

predtým prevažne nepozerali a bol zväčša negatívny, sa po pozretí danej časti zmenil na 

pozitívy. Ako motiváciu k zmene uviedli nenaplnenie očakávania prílišných emocionál-

nych tlakov. Pôsobilo to na nich vierohodnejšie a autentickejšie ako očakávali 

a zároveň ako som už spomínala, poskytnutú pomoc považovali za najdôležitejšiu.  
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Keďže som použila kvalitatívny typ výskumu, zúčastnilo sa ho len päť responden-

tov a preto by som považovala ďalšie skúmanie tohto fenoménu na väčšej vzorke za obo-

hacujúce. 

Myslím si, že sa mi podarilo dosiahnuť cieľ mojej práce. Musím povedať, že 

samotná téma sa mi zdala pomerne ťažko uchopiteľná a v jej vyhodnocovaní mám ešte 

rezervy, ktoré môžem odstrániť ďalším štúdiom. No zároveň považujem tému za veľmi 

zaujímavú. Písanie mojej práce ma okrem obohatenia v odbornom napredovaní a čítaní 

novej literatúry, aj bavilo.  
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Odporúčania pre prax 

 

Myslím si, že sa otvára veľký priestor do budúcna pre preskúmanie názorov zdra-

votne znevýhodnených, čo si oni myslia o tom, ako ich médiá zobrazujú. Zároveň by som 

považovala, za prinajmenšom zaujímavé, porovnať tieto ich názory s názormi verejnosti. 

V hlbšom skúmaní tejto témy by bolo obohacujúce zistiť typ citovo zafarbených 

slov a ich frekvenciu výskytu, ktoré sa používajú na odprezentovanie príbehu v takýchto 

reláciách. 

Takisto si myslím, že by bolo zaujímavé vytvoriť porovnanie takýchto typov relácií 

v kontexte Slovenska a zahraničia.  

Myslím si, že by bolo potrebné dať v médiách väčší priestor zdravotne znevýhod-

neným a to napr. vytvorením programu alebo televízie, ktorá by bola vedená len samotný-

mi znevýhodnenými ľuďmi. Mali by možnosť prezentovať svoj spôsob života tak, ako ho 

naozaj vidia oni. Aj keď je otázne, do akej miery by mohla byť aj takáto televízia na Slo-

vensku autonómna a tým aj objektívna, no myslím si, že by dokázala podávať objektívnej-

šie informácie v porovnaní s médiami, ktoré spravujú ľudia bez postihnutia.  
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ABSTRAKT 

 

HABIŇÁK, Adam: Význam zmyslu terénnej sociálnej práce pri práci s ľuďmi bez 

domova. [Študentská odborná činnosť]. Vysoká škola Danubius, Fakulta 

sociálnych štúdií;  Katedra sociálnej práce. Školiteľ: PhDr. Daniela Baková, PhD. 

Sládkovičovo: FSŠ, 2016. 36 s. 

 

Objektom skúmania našej diplomovej práce bolo zistiť, ako terénni sociálni 

pracovníci ponímajú význam sociálnej činnosti pri vykonávaní práce s ľuďmi bez 

domova. Práca je rozdelená na teoretickú a empirickú časť. Teoretická časť 

pozostáva z predstavenia fenoménu bezdomovectva a osobnosti terénneho 

sociálneho pracovníka, ktorý poskytuje  terénnu sociálnu službu. V empirickej 

časti práce sa snažíme na základe kvalitatívneho výskumu  zamerať na zistenie, 

ako terénni sociálni pracovníci ponímajú a prežívajú zmysel výkonu terénnej sociálnej 

práce s ľuďmi bez domova. 

 

Kľúčové slová 

Bezdomovectvo. Sociálna práca. Sociálny pracovník. Terénna sociálna práca. 

Význam. Zmysel. 
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ABSTRACT 

 

HABIŇÁK, Adam: The importance of a sense of social work field while working with 

homeless people. [Student professional activity]. Danubius College, Faculty of Social 

Studies; Department of Social Work. Supervisor: Mgr. Daniela Bakova, PhD. 

Sládkovičovo: FSS, 2016. 36 p. 

 

The object of our examination of the thesis was to find out how social workers construed 

importance of social action in carrying out work with homeless people. The work is 

divided into theoretical and empirical part. The theoretical part consists of a presentation of 

the phenomenon of homelessness and personalities field social workers providing field 

social services. In the empirical part, we try to focus on the qualitative research to 

determine how social workers be read and experiencing a sense of field social work with 

homeless people. 

 

Keywords 

Homelessness. Social work. Social worker. Social work. Meaning. Sense. 
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ÚVOD 
V posledných desaťročiach sa stáva veľmi výrazným a diskutovaným fenoménom 

problematika osôb bez domova. Je neoddeliteľnou súčasťou aj našej spoločnosti a každý 

z nás s ním býva skôr alebo neskôr konfrontovaný. Často však z neznalosti o tejto 

problematike, ktorá je súčasťou celého sveta, alebo preto, že nás obťažuje, sa odmietame 

touto problematikou zaoberať a úplne nezmyselne ju spájame s naučeným stereotypom 

osôb, ktorým sa nechce pracovať a obťažujú nás aj okolie, alebo dokonca vykorisťujú 

spoločnosť. Pravdou je však fakt, že nie každá osoba, ktorá sa ocitla na ulici a bez domova 

sa do tejto situácie dostala vlastným pričinením. Spoločnosť si musí uvedomiť jednu 

dôležitú vec ktorou je to, že v takejto ťažkej situácii sa môže ocitnúť každý z nás. Aj táto 

skutočnosť nemení nič na situácii, že táto marginalizovaná skupina ľudí žije medzi nami 

a vnímame ju. Rôzne negatívne emočné prejavy a nepochopiteľná slepota a hluchota 

k rôznym stavom krajnej núdze človeka ukazujú, že je veľmi obtiažne presvedčiť našu 

verejnosť o nutnosti začať sa intenzívne a trvalo zaoberať touto problematikou. Dôležitou 

sa javí predovšetkým pravdivá informovanosť a  odbúravajúce predsudky, ktoré nás  môžu 

najlepšie  motivovať k pomoci týmto skupinám. Bezdomovectvo totiž nie je vecou 

individuálneho výberu či prístupu k takémuto spôsobu života, ako mnohí tvrdia a snažia sa 

tento fenomém pomenovať.  Bezdomovectvo je v hlbšom ponímaní časť sociálneho javu, 

proces, dôsledok  kontinuálnych sociálnych a ekonomických síl, ktoré vedú až 

k ekonomickým štruktúram. Je to najmä trh práce, trh s nehnuteľnosťami, sociálne 

zabezpečenie, výchova a vzdelávanie spoločnosti, rodinné štruktúry a väzby. Skutočnosť, 

že bezdomovectvo by malo byť každou spoločnosťou posudzované vo svojich príčinách 

a nie v dôsledkoch a  radšej prevenciou ako represiou  by nás mali viezť k riešeniam 

vzhľadom k vzniknutej situácii ale najmä k uplatňovaniu primárnej prevencie a záujmu 

o potencionálne osoby bez domova. Terénna sociálna práca, ktorej venujeme v našej práci 

samostatnú kapitolu, je nástrojom pomoci práve tej skupine ľudí, ktorí sa ocitli bez 

domova. Väčšina tejto práce spočíva v kontakte s klientom v ich prirodzenom prostredí, 

ktorým je v prevažnej miere ulica. Najlepšou cestou k zmene takéhoto stavu klienta je 

kontakt a následná spolupráca s poskytnutou podporou hľadania práce a ubytovania. Za 

úspech a zmysel takejto práce je považovaný každý klient, ktorému táto práca pomohla 

k začleneniu sa do spoločnosti, alebo sa mu pomocou terénnej sociálnej práce zlepšila 

kvalita života. Cieľom našej práce je zistiť, ako terénni sociálni pracovníci ponímajú 

a prežívajú zmysel výkonu terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova. 
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1 FENOMÉN BEZDOMOVECTVA  
 

Na Slovensku v súčasnosti prevláda trend myslenia, že bezdomovci si môžu za svoju 

situáciu sami. Je to nesprávny postoj, pretože nik nevie posúdiť všetky komplikované 

väzby, zlé rodinné zázemie, život v detstve a dospievaní, fyzické a psychické týranie 

a rôzne iné ťažké životné situácie, ktoré dospeli až do tohto stavu u každého bezdomovca. 

Problémy s ľuďmi na ulici pomáhajú riešiť vo veľkej miere terénni sociálni pracovníci, 

ktorí mapujú túto situáciu, pomáhajú analyzovať najväčšie problémy ľudí bez domova, 

snažia sa s nimi nadväzovať kontakt, pomôcť im zabezpečiť tie najzákladnejšie denné 

potreby či už týkajúce sa hygieny, ošetrenia, jedla i nocľahu. Toto však nie sú jediné 

činnosti, ktorými sa zaoberajú. Je ich oveľa viac. Často sú i psychológmi či bútľavou vŕbou 

pre týchto opustených ľudí. Podľa odborníkov i praxe skupinu bezdomovcov tvoria najmä 

mladí ľudia z detských domovov, starí alebo osamelí ľudia, bývalí väzni, dlhodobo 

nezamestnaní, mentálne a zdravotne postihnutí ľudia, osoby ktoré trpia depresiou, rôznymi 

psychickými a somatickými poruchami, alkoholici, patologickí hráči, narkomani, osamelé 

a týrané ženy, alebo ženy s deťmi vyhodené z domu (Beňová, 2008). Títo ľudia sa dostali 

do vážnych životných problémov vplyvom sociálnej dezintegrácie. Túto situáciu nie sú 

schopní zvládať ani vyriešiť vlastnými silami. V tejto skupine sú zaradení bezdomovci, 

týrané ženy na úteku, delikventi, samostatne žijúci starí a chorí ľudia. Tu vidíme, že nie 

všetci ľudia selektovaní v tejto skupine by mali byť odsúdeniahodní a je potrebné, aby im 

spoločnosť pomohla. Práve veľkým  špecifikom tejto skupiny je nezáujem o pomoc zo 

strany spoločnosti, či akási strata záujmu o pomoc týmto ľuďom. Nevieme však len 

z hľadiska pozorovania získať informáciu čím všetkým a ťažkým si v živote prešli a že 

často ich smutné ohľady volajú o našu pomoc (Haburajová, Baková, 2015). 

1.1 Sociálny pracovník a terénna sociálna práca  
 

Vstupným bodom k rehabilitácii, kde sociálni pracovníci rozvíjajú kontakt s klientmi 

v teréne sa nazýva streetwork. Metóda streetwork je aktívnou vyhľadávacou, sprievodnou 

a mobilnou sociálnou činnosťou, ktorej súčasťou je nízkoprahová ponuka sociálnej 

pomoci. Je určená jednotlivcom so sociálno patologickými javmi a pre osoby žijúce 

rizikovým spôsobom života, kde sa dá predpokladať že sociálnu pomoc potrebujú, ale sami 

ju nevyhľadávajú a lebo odmietajú. Tieto skupiny sú hodnotovo i postojovo odlišné od 

majoritnej časti obyvateľstva. Terénny sociálny pracovník musí vedieť nadviazať s takouto 
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skupinou klientov alebo jednotlivcom pomáhajúci vzťah a musí vedieť akceptovať ich 

kultúrnu a sociálnu inakosť. Preto práci s takouto skupinou musí predchádzať znalosť 

o problematike ich spôsobu života a kultúrneho prostredia.  

Z pohľadu slovenskej legislatívy ovplyvňujúcej samotnú prácu v teréne a z hľadiska 

určenia kompetencií či financovania takejto služby sa touto činnosťou zaoberá Zákon 

o sociálnych službách z roku 2008. Tento zákon definuje rôzne formy sociálnych 

služieb, ambulantných, terénnych i pobytových, pričom terénnu službu chápe ako 

takú, ktorá sa vykonáva v prirodzenom prostredí klienta (Zákon č. 448/2008 Zb. z. 

o sociálnych službách, §13). Terénna sociálna práca ako forma sociálnej pomoci 

poskytuje každodenne ľuďom bez domova podporu a sprevádzanie na ich ceste za 

kvalitnejším životom nielen z miesta kancelárie ale i v teréne. V teréne i v širšom 

okolí klientovho miesta pracujú s reálnymi problémami a požiadavkami klienta. 

Streetworker sa snaží pomôcť klientovi rozvíjať komunikačné zručnosti 

a pracovné návyky cez rôzne prirodzené situácie, ktoré sa môžu diať napríklad 

prostredníctvom predaja časopisu Nota Bene. Klient sa popri tom učí dodržiavať 

pracovný čas, dodržiavať pravidlá (napr. kódex predaja), vytvára si priestor na 

budovanie medziľudského vzťahu s kupujúcim, učí sa riešiť jednoduché konflikty, 

ktoré sa môžu vyskytnúť v spojení s predajom časopisu. Na základe takto 

vykonávanej práce si vie zabezpečiť klient už dve životne dôležité veci, ktorými 

sú jedlo a strechu nad hlavou. Sú medzi nimi aj rôzni jednotlivci ktorí sú slabší 

jedinci a pri prvom neúspechu sa vzdajú. Sociálny pracovník je ten, kto sa ich 

snaží podporiť a prekonať túto situáciu. Streetworker prenáša poznatky 

a problémy i úspechy klienta do skupinovej práce s klientami -  predajcami 

začiatočníkmi. V prípade rôznych potrieb ich sprevádzajú napríklad na lekárske 

vyšetrenie alebo na konkrétny úrad. „V sociálnej práci sa stretávame s pojmom 

sprievodcovstva. V práci s ľuďmi bez domova sa javí táto funkia sociálneho či 

pomáhajúceho pracovníka priam ako volajúca.“ (Baková, 2012, s.8).  

Práca streetworkera v prvej etape vyhľadávacej činnosti spočíva v tom, že začína 

komunikovať s klientelou na ulici, oslovuje ich, spoznáva, vracia sa medzi nich. Snaží sa 

ich usmerňovať a postupne im ukázať možnosti ktoré majú a môžu využiť, napríklad, že 

môžu navštíviť záchytné a nízkoprahové centrá, kde by mali poskytnutú stravu a nocľah 

i základnú hygienu. Tento pobyt by mohli spojiť s celodennou formou aktivít, ktoré pre 

nich sociálni pracovníci pripravujú. Špecifickou skupinou klientov na ulici sú deti ulice. 
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Práca s nimi je veľmi náročná, tieto deti sa na ulici stretávajú s množstvom negatívnych 

zážitkov a skúseností. Ich detský život zmenila ulica na každodenný boj o prežitie. Sú 

vystavené rôznym  socialno - patologickým javom napríklad drogám, neprimeranej 

sexuálnej aktivite, prostitúcii, sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu. Streetworkeri pri 

práci s touto cieľovou skupinou vykonávajú čo najúčinnejšiu intervenciu aby čo najskôr 

eliminovali dopady na túto ohrozenú skupinu. Takáto sociálna intervencia venovaná deťom 

a mládeži je sociálnym zásahom na pomoc v krízovej situácii. Ak sociálny pracovník 

streetworker nadviaže s mladistvým kontakt, zaujíma sa aj o to, z akého sociálneho 

prostredia pochádza, kto sú jeho príbuzní. Aj to je súčasťou počiatočnej prípravy na 

resocializáciu klienta. Následne po tomto kroku prichádza k spolupráci klienta a sociálneho 

pracovníka a k motivácii  navštíviť nízkoprahové alebo rehabilitačné centrá. Ďalšou 

snahou je, aby mladiství klienti nadviazali pozitívny vzťah k určitému centru, kde je 

poskytovaná strava, oblečenie, hygiena zdravotná starostlivosť, neformálne vzdelávanie, 

poradenstvo a aktivity primerané veku klienta. Streetworker sa nesmie domáhať 

vyzradeniu totožnosti klienta, ten má právo zostať v anonymite, pretože by sa mohlo stať 

že príde o dôveru a stratí spoluprácu a kontakt s klientom. Tento pojem sa chápe ako 

minimalizácia bariér medzi užívateľmi sociálnych služieb. 

Medzi stretworkermi sú odborníci z radov sociálnych pracovníkov ale i dobrovoľne 

pomáhajúci z radov mladých ľudí, študentov, i starých ľudí. Sú to ľudia, ktorí majú veľké 

sociálne cítenie. Inak s takýmito ľuďmi bude pracovať človek, pre ktorého je samotná 

nezištnosť hodnotou a prostredníctvom nej dosahuje aj určitý sociálny rast u klienta, ako 

ten, pre ktorého je takáto pomoc čisto objektívna. Terénny sociálny pracovník by mal vo 

svojej práci vidieť akýsi nadhodnotový zmysel a mal by mať k nej i osobný vzťah. 

Neangažujúci sa pracovník vykonáva svoju prácu bez osobného záujmu a berie ju ako 

nutnosť, ktorá mu zabezpečuje jeho životné podmienky. V porovnaní s ním angažovaný 

pracovník a jeho práca je zjavne naplnená osobným zaujatím a zmysluplnosťou. Určitým 

faktorom v takejto práci je aj pocit osobnej významnosti alebo odbúranie pocitu 

osamelosti. Vždy sú tu však i určité riziká vyplývajúce z prístupov k tejto práci a to je buď 

nezdravá závislosť na takejto práci alebo neprofesionálny prístup k nej. Určitou 

charakteristikou sociálneho pracovníka je aj dominancia a spôsob, akým spôsobom 

využíva tieto svoje črty pri práci s klientom. Vždy je na prvom mieste zodpovedný prístup 

ku klientovi i k sebe samému. Takýto postoj vedie sociálneho pracovníka k tomu, aby 

primeraným spôsobom spracovával poznatky z práce s klientom, dodržiaval pravidlá 
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psychohygieny, využíval možnosti výcvikov a supervízií. Nároky na osobnosť sociálneho 

pracovníka sú vysoké, taktiež aj očakávania jeho klienta.  Pomáhajúci personál ak je 

akokoľvek cieľavedomý  a dobrý, je tvorený ľuďmi, ktorý tiež robia chyby. Nečakajme 

dokonalosť tam, kde hľadáme predovšetkým pomoc a záchranu. Osobnosť terénneho 

sociálneho pracovníka úzko súvisí s preferovaním určitých postupov v pomáhajúcom 

vzťahu, ktoré úzko súvisia s variabilitou rolí sociálneho pracovníka streetworkera. Terénny 

sociálny pracovník aby vo svojej práci dosahoval čo najefektívnejšie výsledky, si musí 

vedieť zachovať predovšetkým zdravú mieru egoizmu i altruizmu pre fungovanie vzťahu 

medzi ním a klientom. Nesmierne dôležité je aj dobré fungovanie medzi koordinátorom 

terénnych pracovníkov a samotnými streetworkermi, ktorí pracujú s klientami na ulici. 

Koordinátor by mal byť týmto sociálnym pracovníkom vždy na blízku, ak by potrebovali 

jeho pomoc alebo radu. Na ulici môže totiž vzniknúť neobvyklá situácia, ktorú 

streetworker sám nedokáže zvládnuť. Môže sa stretnúť so zraneným človekom, ktorý 

potrebuje okamžitý zásah zdravotníkov, či s človekom v bezvedomí následkom tuhej zimy 

v noci alebo pod vplyvom omamných látok. Tu už samotný streetworker nemá šancu dať 

situáciu do normálneho stavu a tak potrebuje spoluprácu koordinátora a celého tímu. 

Niekedy ide o minúty dôležité pre záchranu ľudského života. Všetky problémy sú súčasťou 

stretnutí so supervízormi, ale aktuálny problém musia zvládať všetci v tú danú chvíľu, 

kedy nastane. Každú schôdzku v teréne si streetworker podrobne zapisuje, sleduje činnosti, 

ktoré s klientom prevádzal a postupne si analyzuje úspechy i neúspechy jednotlivých 

stretnutí. V dobrých krokoch sa snaží pokračovať, tam kde sa mu nedarí sa snaží nájsť iné 

riešenie v prospech situácie klienta.  Podľa psychológa Jurovatého je základným, 

primárnym cieľom práce s bezdomovcami dosiahnutie presvedčenia u klienta aby postupne 

prevzali na seba zodpovednosť. Zodpovednosť za svoje správanie, svoj osud, aby mali 

snahu a dokázali sa postaviť na vlastné nohy bez očakávania cudzej pomoci. Aby aj keď sa 

ocitli v neľahkej životnej situácii našli opäť zmysel života, obnovili rodinné vzťahy, našli 

nové priateľstvá, prácu a domov. Musia predovšetkým spoznať a vedieť pomenovať svoje 

slabé i silné stránky, uvedomovať si možnosť rizík a následky svojho konania a správania 

a opäť našli vieru vo svoju budúcnosť. 
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2 PRIESKUM 

 

2.1 Formulácia prieskumného problému 
 

Každodenný výkon terénnej sociálnej práce s cieľovou skupinou ľudia bez domova je 

sprevádzaný rizikom vzniku syndrómu vyhorenia. Ak sociálny pracovník dlhšie nevidí 

zmysel svojej práce, prípadne má veľké očakávania zo zmeny a z jeho ponúkanej pomoci, 

môže sa stať, že sa rýchlo dostavia pocity bezmocnosti, beznádeje, zbytočnosti, neúspechu 

čo napokon vedie k strate zmyslu z vykonávanej pracovnej činnosti. Křivohlavý (2006) sa 

tiež vyjadruje k otázkam zmysluplnosti, ktoré sú pre ľudský život veľmi podstatné. Ak 

nedochádza k naplneniu tejto podstaty, dostavuje sa vyčerpanie, nervozita až úplná 

rezignácia byť plne angažovaný riešiť akýkoľvek problém.  

Poznávacím cieľom tejto práce je preto nájsť odpoveď na hlavnú prieskumnú otázku, ktorá 

znie: „Ako terénni sociálni pracovníci ponímajú vlastné prežívanie zmyslu výkonu terénnej 

sociálnej práce s ľuďmi bez domova?“  

 

Objektom prieskumu boli sociálni pracovníci pracujúci s ľuďmi bez domova príp. terénni 

sociálni pracovníci. Urobili sme zámerný výber prieskumnej vzorky, pričom sme si 

stanovili nasledovné výberové podmienky: 

- Profesia – sociálny pracovník. 

- Pracovné zameranie na cieľovú skupinu: ľudia bez domova. 

 

2.2 Cieľ prieskumu  
Zistiť, ako terénni sociálni pracovníci ponímajú a prežívajú zmysel výkonu terénnej 

sociálnej práce s ľuďmi bez domova. 

 

2.3 Prieskumné otázky 
VO1: Aké pohnútky mali terénni sociálni pracovníci pre výkon tejto činnosti?  

VO2: Aké sú pozitívne a negatívne stránky práce s cieľovou skupinou – ľudia bez 

domova? 

VO3: Aké očakávania majú terénni sociálni pracovníci od výkonu svojej práce. 
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2.4 Prieskumná metóda 
Vo vzťahu k hlavnej výskumnej otázke sme sa rozhodli použiť vo svojej 

práci kvalitatívnu metódu – formu pološtruktúrovane vedeného interview, pomocou 

ktorého sme sa snažili zistiť, akým spôsobom ponímajú terénni sociálni pracovníci 

prežívajú vlastný zmysel výkonu terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova. Snahou 

bolo zistiť, aké významy si títo pracovníci spájajú s vlastným prežívaním so zmyslom 

výkonu terénnej sociálnej práce s predmetnou cieľovou skupinou v praxi. 

Podľa Dismana (2011), cieľom kvalitatívnej stratégie pramení z porozumenia, ktoré 

výskumníkovi umožňuje získať hĺbkové dáta a komplexný obraz skúmaných javov a 

problémov v ich prirodzenom prostredí. Podľa metodológov Švaříčka a Šeďovej (2007) 

a Reichela (2009), je na začiatku nevyhnutné správne pochopiť a interpretovať to, čo 

respondenti prežívajú a ako vytvárajú celkovú sociálnu realitu. Vo vzťahu k základnej 

výskumnej otázke, bolo našou snahou porozumieť výrokom terénnych sociálnych 

pracovníkov. Hendl (2005, s. 128), tak do popredia dostáva fenomenologický prístup v 

kvalitatívnej stratégii, kde hlavným cieľom fenomenologického skúmania, je popis a 

analyzovanie prežitej skúsenosti so špecifickým fenoménom, ktorá je vlastná určitému 

jedincovi alebo skupine jedincov. Vychádzajúc z tohto tvrdenia sa výskumník snaží 

preniknúť do vnútorného sveta jednotlivca, aby lepšie porozumel významu či konkrétnemu 

fenoménu, na ktorý sa vo svojej práci zameriava. Úlohou výskumníka je potom získané 

výskumné dáta analyzovať, aby pochopil význam, podstatu a štruktúru vypovedaného.  

 

2.5 Prieskumná vzorka 
Výberový súbor tvorilo šesť respondentov, z toho 4 muži a 2 ženy (sociálni pracovníci, 

ktorí pracujú s ľuďmi bez domova).  Zber dát v teréne prebiehal v mesiaci december 

v meste Trnava, konkrétne v Trnavsko arcidiecéznej charite. Dôležitým kritériom bola 

práca v pozícii terénny sociálny pracovník resp. sociálny pracovník pracujúci s ľuďmi bez 

domova. V prieskume bola zvolená metóda zámerného výberu. Podľa Miovského (2006) 

sa jedná o postup, kedy cielene dochádza k vyhľadávaniu účastníkov podľa ich určitých 

vlastností, ktoré sa vzťahujú k naplneniu cieľov danej práce. Kritériom výberu bola určitá 

vlastnosť alebo stav. 

Označenie respondentov s podrobným vysvetlením, ktoré spomíname pri jednotlivých 

citáciách v časti výsledky je nasledovné: 
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R1M29r. – respondent prvý, muž, 29 rokov. 

R2M36r. – respondent druhý, muž, 36 rokov. 

R3Ž33r. – respondent tretí, žena, 33 rokov. 

R4M41r. – respondent štvrtý, muž, 41 rokov. 

R5M39r. – respondent piaty, muž, 39 rokov. 

R6Ž44r. – respondent šiesty, žena, 44 rokov. 

 

2.6 Zber a spracovanie prieskumných dát 
Pre túto diplomovú prácu sme si, ako sa už zmieňujeme vyššie, vybrali metódu 

kvalitatívneho výskumu, analýzu textu v zakotvenej teórii. Pre ďalšie spracovanie 

čiže kódovanie podľa Straussa a Corbinovej, ktorí využívajú 3 postupy na postupné 

rozkrytie textu, v ktorom sme využili systém otvoreného kódovania a schematického 

zobrazenia selektívneho kódovania. Vychádzajúc z odbornej literatúry, sa pri 

fenomenologickom skúmaní podľa Hendla (2005) dáta zvyčajne zhromažďujú pomocou 

kvalitatívneho rozhovoru. Vzhľadom k tomuto prístupu v kvalitatívnej stratégii výskumu, 

sme použili hĺbkový rozhovor čiže pološtandardizované interview (Miovský, 2006; Hendl, 

2005; Reichel, 2009). Pomocou vopred vytvoreného zoznamu otázok a tém, sme pri tejto 

technike zisťovania kládli otázky respondentom takým spôsobom v akom sa získavajú 

informácie, ktoré nám priblížia daný skúmaný problém, resp. jav. Výskumníkovi tak 

zostáva možnosť voľnosti pri prispôsobovaní formulácie otázok podľa konkrétnej situácie 

(Hendl, 2005; Miovský, 2006). Miovský (2006), uvádza, že pološtruktúrovaný rozhovor je 

najrozšírenejšou podobou metódy rozhovoru, ktorá dokáže riešiť mnoho nevýhod 

neštruktúrovaného aj plne štruktúrovaného rozhovoru. Pri realizácii pološtruktúrovaného 

rozhovoru bolo potrebné nechať vysvetliť, ako danú vec respondent poníma. Podotázkami 

sme si overovali, že sme výpoveď správne pochopili a interpretovali, preto sme kládli 

rôzne doplňujúce otázky a téma rozpracovávame do hĺbky, do akej je to užitočné 

vzhľadom na ciele a definovaným výskumným otázkam."(Miovský, 2006, s. 160). 

V práci využívame aj selektívne kódovanie, ktoré podľa autorov Strauss a Corbinovej, 

(1999, s. 184-185), predstavuje pokračovanie osového kódovania, ktoré je na vyššej úrovni 

abstrakcie. Podľa autorov selektívny typ kódovania zaznamenáva jednu centrálnu 
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kategóriu, okolo ktorej sa zoskupujú ostatné vybudované kategórie a táto jedna cieľová ich 

okolo seba integruje. V snahe o to sa vypracúva alebo formuluje príbeh konkrétneho 

prípadu. Prípadom sa myslí buď otázka alebo centrálny jav skúmania, nie konkrétny 

rozhovor či osoba.  

Tab.1 Zoznam kódov a segmentov z otvoreného kódovania 

KÓDY Početnosť SEGMENTY Početnosť 

Pohnútky 

  
34 

  

Osobný záujem  o prácu 23 

Ponuka z ÚPSVaR 10 

Ochota pomáhať 29 

Profesia terénny 
sociálny pracovník 

30 
  

Pozitíva 26 

Negatíva 17 

Očakávania 

  
29 

  

Skúsenosti 27 

Poznatky 18 

Prax 23 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

Schéma 1 Selektívne kódovanie  

VÝKON TSP S ĽUĎMI 

BEZ DOMOVA 

Význam/zmysel 

výkonu TSP 

Vplyv 

spoločnosti / 

prestíž TSP 

Prekážky spojené 

s poskytnutím 

zdravotných úkonov 

Prekážky s hľadaním 

bývania 

Nezamestnanosť či 

nedostupnosť vhodných 

pracovných pozícií 

Status TSP 

Neznalosť pracovnej 

legislatívy 

Nízke finančné 

ohodnotenie TSP Zisk vo forme: 

Poznatkov 

Skúseností 

Praxe 

Ochota 

pomáhať 
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3 VÝSLEDKY 
 

3.1 Výsledky otvoreného kódovania 
V rámci tejto kapitoly z otvoreného kódovania a prepisu rozhovorov približujeme najskôr 

otvorené kódovanie. Pri každý kód pripájame aj jednotlivé segmenty, ku ktorým rovnako 

pripisujeme jednotlivé výpovede, ktoré sme získali počas pološtandardizovane vedených 

rozhovorov. V časti diskusia sa podrobnejšie venujeme charakteristike a významu 

jednotlivých výpovedí.   

Kód: Pohnútky (motivácia) 

R1M29r. „Mňa osobne viedlo to, že disponujem Ku kódu: Pohnútky ako najväčšej oblasti 

vyplývajúcej z uskutočnených rozhovorov, ktorý sme ponímali cez motiváciu, sme mali 

možnosť priradiť tri segmenty: osobný záujem o prácu; Ponuka z ÚPSVaR; ochota pomáhať. 

V tomto kóde nerozdeľujeme jednotlivé výpovede, aby bolo možné zachytiť celú výpoveď 

respondenta a neprerušiť celkový kontext. 

vysokou dávkou empatie k sociálne najslabším ľuďom... takže.... hmmm.... hlavne to ma 

viedlo aj k snahe začať pracovať v konkrétnej sfére zameranej na problematiku 

bezdomovectva.“- „...dokonca na úrade bol prísľub kariérneho rastu, tak možno 

v budúcnosti (neviem) by som mohol spravovať nejaký azylový dom, ale najskôr 

potrebujem nazbierať skúsenosti, prax...“ 

R2M36r. „...Zaujímam sa o človeka, jeho problémy, hmmm... o život človeka vôbec.“ – 

„Myslím, že som sa narodil pre to, aby som pomáhal, neviem si predstaviť robiť niečo iné, 

toto je môj zmysel a vidím v tom aj význam samého seba pre spoločnosť v akej žijeme, lebo 

problémy pribudajú, ... vždy som chcel pomáhať, som rád, že ma zobrali na pracáku  a že 

si teraz môžem povedať, že som v tom doma...“ 

R3Ž33r. „...Keď je človek vyzbrojený empatiou k ľudskej problematike, alebo  hmmm, ako 

by som to presne nazvala...hmmm... záujmom o cieľovú skupinu, ktorou sú u nás ľudia bez 

domova, tak to je ten hnací motor, čo by vás tiež k tomu dohnal...“ - „Ovšem, naskytla sa 

vo vhodnej chvíli aj príležitosť z ÚPSVaRu...vždy som chcela pomáhať a táto tendencia mi 

dodnes vydržala, (smiech)“ 

R4M41r. „... nooo, to je dobrá otázka, musím porozmýšľať... -  na vysokej som sa o tom 

dozvedel a začal som v tom potom aj praxovať..., ale najlepšie bolo, keď som pôsobil ako 
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dobrovoľník ...“ „viete, lebo zažiť je iné ako len počúvať... to prežívate s nimi, akoby ste 

sám bol na ulici a musíte sa trápiť a pomôcť si – mali by ste sa vžiť do každej ich situácie, 

rozhovoru, ktorý vediete...?“ 

R5M39r. „....ja som už mal nejaké predošlé skúsenosti z praxe v rámci vysokoškolského 

štúdia na univerzite alebo z dobrovoľníckeho výkonu tejto činnosti.“ No a musel som 

počkať aj na výzvu z úradu práce, aby som mohol pôsobiť ako sociálny...“ – „Ak nechcete 

pomáhať, čiže ak nemáte ochotu – tak to radšej nerobte – oni sú veľmi citliví a rýchlo 

vidia, kto k nim prichádza...takže  len toľko...“ 

R6Ž44r. „...v živote človeka nemusia vždy rozhodovať iba peniaze, ale aj neobvyklosť, 

nemonotónnosť a špecifickosť vykonávanej pracovnej činnosti... ak získate pohodový 

pracovný kolektív, prípadne dobré možnosti osobného rastu pri zamestnaní (z hľadiska 

ďalšieho vzdelávania v podobe povinných prípadne tiež nepovinných kurzov, ale aj z 

hľadiska priamej práce s klientmi a z hľadiska vzťahov s kolegami), tak sa k vám dostáva 

možnosť povýšenia v rámci zamestnania... čo sa mi podarilo pochopiteľne dosiahnuť... ale 

predtým som tiež pôsobila v teréne, lenže podľa môjho presvedčenia, to nie je práca pre 

ženské pohlavie...“ – „sú tam mnohé nástrahy...“ - ... „Inak, streetwork ma zaujal už počas 

výšky, takže aj to bolo podnetom...“ 

Kód: Profesia terénny (sociálny) pracovník 

Pri kóde zvanom „Profesia terénny sociálny pracovník“ sme stanovili dva veľmi významné 

segmenty: pozitíva a negatíva, ktoré mali pre nás veľký význam z hľadiska získania 

odpovede na hlavný cieľ. 

Pri  kóde „profesia terénny sociálny pracovník, všetci respondenti zhodne odpovedali, že 

by si nevedeli predstaviť iné zamestnanie, kde by nepracovali s človekom. V rámci 

poskytovania starostlivosti, pomoci, bola voľba sociálneho pracovníka podľa ich 

hodnotenia správna. 

Segment: Pozitíva 

R1M29r. „...jednoznačne vidím zmysluplnosť toho, na čo ma pripravila škola do života...“ 

– „keď vidíte mnohé prípady, je jasné, že vás to chytí za srdce, o tom je život...“ 

R2M36r. „...zmyslom práce sociálneho pracovníka by malo byť skryté v rozširovaní 

svojich vnútorných zdrojov pre iných, to je to pozitívum, čo sa nevidí hneď na začiatku 
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práce, ale až po určitom čase, alebo mesiacoch, rokoch... To je to krásne na povolaní 

sociálny pracovník...“ ... „niekoho resocializovať, neznamená len nájsť mu  prácu, ale 

priviesť ho napríklad k normálnemu štýlu bývania, k získaniu iného uhla pohľadu...“  

R3Ž33r. „... sociálna práca v sebe nesie pozitíva aj negatíva – (smiech) ...no ktorá 

nie???“ – „ja som tu nie dlho, ale zatiaľ sa mi podarilo zapamätať si viacero krásnych 

okamihov, zážitkov... Úspechom je to, keď človek, ktorý je vonku, v zime, či v horúčave,.... 

prijme od vás pomoc...ide o neopísateľné pocity, ktoré možno teraz nechápete... to treba 

zažiť.... Tieto pocity nemám iba ja, ale keď sa bavíme aj na poradách, či len tak na 

cige...tak to viacerí takto ponímajú či opisujú... My sme tu výborný kolektív, a tu by mal 

pracovať iba taký človek, ktorý sa chce a nemá zábrany stretávať so špinavým, 

smradlavým človekom... veď aj to je syn Boží, nikto nikdy nevie, kde sa dostane, dnes 

žijeme v luxuse, ale aj ten je veľmi rýchlo pominuteľný a odrazu ste na dne...“ 

R4M41r. „ak zapájate vlastnú psychológiu cez príhovory, či vlastné prežitky, pripájate 

pohľad o ďalších možnostiach, tak to je ten pravý výkon sociálnej práce s ľuďmi, ktorí sú 

bez domova. ... Ja vidím hlavne v tomto zmysel a to ma aj napĺňa... keď nie je zmysel 

a pohoda, či už v pracovnom kolektíve...tak to treba nechať a hľadať význam niekde inde, 

lebo inak skôr ublížite...“...“veľký úspech je už aj ten, keď dostanete človeka z vonka, 

z ulice do azyláku...“ 

R5M39r. „Ak máte vo veciach poriadok a jasnú líniu, tak je i váš výkon zmysluplný...“ 

Robil som v prostredí, kde som to nepociťoval a preto som to zmenil... teraz je to to, kde 

som sa našiel... je super mať okolo seba dobrý kolektív – toto je vlastne moja druhá 

rodina...“ 

R6Ž44r. „ ja som tu už dlhší čas a počas môjho pôsobenia tu, nesiem v sebe skôr viac 

príjemných pocitov, ktoré podľa mňa vyplývajú  hlavne z pohodového ľudského kontaktu 

s klientmi ale aj s kolegami, ktorí tu sú, ... čo tu robia..., Sme tu skoro akoby jedna veľká 

rodina, ktorá... aspoň ja to tak hodnotím, tiež zdieľa podobné pocity ako ja..., Ja mám 

veľkú radosť, keď sa spolu zídeme a hovoríme si čo a ako prebiehalo, čo by bolo vhodné 

doplniť, kde a komu s čím pomôcť... nevidím, že by niekto pracoval bez nadšenia... to je 

veľmi dôležité, keď vidíte na konci dňa zmysel svojej práce.... hmmm... to je fakt 

neopísateľný pocit...“  
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Segment: Negatíva 

R1M29r. „Negatíva? No tak samozrejme, že niekedy mnou hýbu pocity zlosti, hnevu alebo 

aj zlosti na niektorých klientov... Zo začiatku som dokonca mal aj pocit strachu 

z niektorých klientov, ale to vždy musíte rátať aj s tým, že vám niečo hrozí pri výkone 

terénneho pracovníka..., nepríjemné je aj to, keď sa vás klient snaží dostať tam, kde 

nechcete, aj tu je to normálne, že sa stretneme... hmmm.... odborne... (smiech) 

s manipulatívnymi či občas nepríjemnými alebo aj agresívnymi klientmi.... hlavne ak už 

niečo popili..., ľutujem ich...“ 

R2M36r. „.. nepríjemné je keď sa dostanete do konfrontácie s činnosťou klienta alebo s 

jeho spôsobom života.... keď sa vás napríklad snaží presvedčiť, o tom, že mu to vyhovuje 

a v podstate sa iba hanbí za svoju situáciu...“ ... „vtedy mi je ich veľmi ľúto...“ 

R3Ž33r. „...nemôžete si nahovárať, že idete už aj pomáhať... toto zamestnanie si vyžaduje 

veľkú dávku trpezlivosti, ale aj mnoho zlých pocitov, ktoré sú aj o sklamaní... hmmm, či 

takom ...osobnom zlyhaní.., človek, ktorý vás bližšie spozná sa zavesí na vás...vlastne 

vznikne tam závislosť na práci sociálneho pracovníka v terénne a potom už akoby nie sú 

schopní ísť sami ďalej a len čakajú....   To mi je potom skôr  ľúto, pripadá mi to, akoby som 

zlyhala, keď sa stane tento moment... toto povolanie je naozaj dosť ťažké, hlavne pre ženu, 

ale keď komunikujete s prostitútkou, tak je to zasa dobré, keď idem za  ňou ja a nie chlap, 

my ženy si viac povieme...chlapovi by sa toľko nezdôverila – vlastne mi to viaceré aj 

povedali...“  

R4M41r. „negatívom je to, že sociálna práca je aj nestabilné ale v podstate aj relatívne 

stabilné miesto, keď sa s tým vžijete... najhoršie je na tom celkové ohodnotenie, vlastne 

celková situácia pracovného uplatnenia v neziskovom sektore... je biedna a pritom ide ... 

no...ja viem, že nie o výrobný sektor, ale keď nebude ľudí, tak kto bude tie stroje 

obluhovať...? ...súčasný vysokoškoláci? Áno, lebo je to celé zmätené...!“ (hnev). Je 

normálne, že aj mne aj moju rodinu potom ukracujú o iné... a sem kto príde, človek, ktorý 

ani nevie, čo vlastne má a taký rýchlo vyhorí, lebo mu začnú chýbať peniaze... a bude 

chcieť iba to od života...“ 

R5M39r. „pre mňa bolo veľmi demotivujúce počas môjho výkonu ako terénneho 

sociálneho pracovníka s ľuďmi bez domova, že pozícia ale aj profesia, má a vlastne aj 

mala nízku prestíž a v okolitej spoločnosti, v ktorej žijem ma skôr odhovárali a ponúkali 
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iný spôsob obživy.... Ja viem, aj ma to dlho štvalo a štve aj doteraz, že naše ohodnotenie 

doteraz nie je na úrovni, často som nespokojný so mzdovým ohodnotením tejto práce, ale 

čo už... toto zamestnanie neprinesie zisky, a ak si budem chcieť založiť s priateľkou rodinu, 

tak asi budem musieť pozerať a hľadať iný spôsob obživy, aby som sa nedostal medzi 

klientov, o ktorých sa momentálne starám (smiech)“. 

R6Ž44r. „...Ja som zo začiatku neznášala administratívu... nikto to nemá rád, tie 

papierovačky...lebo systém to tak vyžaduje... no lenže s odstupom rokov sa mi to začalo aj 

páčiť (smiech)... – teraz by som opäť prežívala pocity strachu, keby mám ísť v noci do 

terénu..., zato keď idete s políciou, je to o inom, ale aj tak neviete, čo vám hrozí...je to taký 

nepríjemný pocit...viete?“ 

Kód: Očakávania 

V rámci kódu „Očakávania“, sme priradili tri segmenty: Skúsenosti; Poznatky;Prax, ku 

ktorým zachytávame jednotlivé výpovede. 

Segment: Skúsenosti 

R1M29r. „Ja by som chcel aj  v budúcnosti ďalej pracovať v sociálnej sfére... toto ma baví 

a som rád, že ma prijali a že takto naberám nové skúsenosti...“ 

R2M36r. „...tu človek naberie veľa skúseností, tie sa podľa mňa dajú využiť aj inde...“ 

R3Ž33r. „ja ešte stále naberám nové skúsenosti, ale mnohé mám už aj zo školy, keď som 

sem chodila praxovať....“ 

R4M41r. „Vzhľadom k vlastnému profesijnému smerovaniu viem, že výkon terénnej 

sociálnej práce s ľuďmi bez domova nie je možné robiť moc dlho, ale aj tak by som chcel 

naďalej zostať v oblasti pomáhajúcich profesii a robiť možno s inou klientelou. .. .neskôr“ 

R5M39r. „Niekedy si myslím, že či neprišiel čas na zmenu... neviem... už mám dosť 

skúsoností ako teréňak... premýšľam pracovať s klientmi, ktorí sú už viac motivovaní 

smerom na resocializáciu do spoločnosti, čiže prejsť z terénu do azyláku a tam s nimi 

pracovať...“ 

R6Ž44r. „nemôžem povedať, že vzhľadom k tomu, že som tu najstaršia a najdlhšie zo 

všetkých, že nemám skúsenosti s terénnou sociálnou prácou...ale niekedy uvažujem, že by 
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som mohla byť aj inak prospešná, bavia ma s odstupom času a rokov viac projekty a taká 

skôr administratíva....“   

Segment: Poznatky 

R1M29r. „...človek sa neustále učí a tak tu sa vždy niečo deje... je to aj o novinkách 

v sociálnej oblasti aj o psychológii človeka...“ 

R2M36r. „rád sa učím niečo nové...pre mňa je toto o neustálom poznaní...“ 

R3Ž33r. „...tu človek získa veľa nových kontaktov ale aj nových vedomostí, ja osobne som 

sa zlepšila v zákonoch – už mám prehľad ...“ 

R4M41r. „...ja si takto a hlavne touto činnosťou osobne dopĺňam moje neúplné vedomosti, 

alebo ak som niečo pozabudol zo školských čias, prax ma na to upozorní .... (smiech)....“ 

R5M39r. „...človek smeruje k osobnému rastu cez takúto humánnu činnosť... a ak chce 

a má záujem napredovať, tak sa musí aj ďalej vzdelávať...ja vítam akúkoľvek novú 

činnosť... možno sa mi to zíde, tajne túžim byť profesionálom v poskytovaní pomoci, 

prípadne predkladať návrhy na zlepšenie aktuálneho stavu...“ 

R6Ž44r. „pre mňa je toto zamestnanie hlavne o zisku, človek sa stále učí a ide o prácu, 

ktorá nie je monotónna...sme tu výborný kolektív... dokonca sa už tak dobre poznáme...že 

vieme aj to...čo komu chutí, alebo ako sa cíti...tomu sa hovorí práca...“  

Segment: Prax 

R1M29r. „...ja som veľmi rád, že sa mi hneď po ukončení štúdia podarilo tu zamestnať 

a začínam tak naberať prax...“ 

R2M36r. „...v súčasnosti každý vyžaduje v novom zamestnaní prax...ak by som aj uvažoval 

o inom zamestnaní, tak už nejaký ten čas tu pracujem...“ 

R3Ž33r. „...nerobím tu dlho...len tri roky...no za ten čas a skúsenosti  som veľmi 

vďačná...“ 

R4M41r. „...nie je prax ako prax...najlepšia prax je vlastný a dlhodobý zážitok...a to ja 

mám...“ 
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R5M39r. „...na začiatku som ani neveril, že to tu tak dlho vydržím...je to výborná 

skúsenosť... a ak by som náhodou skončil ako bezdomovec, tak viem, čo robiť, alebo aspoň 

to, na koho sa obrátiť...“ 

R6Ž44r. „...ja si myslím, že celý náš život je jedna veľká prax...môžete robiť s akoukoľvek 

skupinou ľudí (deti, mladí ľudia, starí...), ja by som aj materskú dovolenku dávala ako 

prax... (smiech)“ 

3.2  Výsledky selektívneho kódovania 
 

Zo schémy možno konštatovať, že ústrednou kategóriou je VÝKON TERÉNNEJ 

SOCIÁLNEJ PRÁCE S ĽUĎMI BEZ DOMOVA,  ku ktorej sa vzťahujú všetky ostatné 

podkategórie – Význam / zmysel výkonu TSP – Status TSP – Neznalosť pracovnej 

legislatívy – Nízke finančné ohodnotenie – Zisk vo forme: (poznatkov, skúseností, praxe), 

Ochota pomáhať, Nezamestnanosť v štáte, Prekážky pri hľadaní bývania, Prekážky 

s poskytnutím zdravotných úkonov, Vplyv spoločnosti na prestíž výkonu TSP. 

Tieto všetky podkategórie ovplyvňujú kategóriu VÝKON TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ 

PRÁCE S ĽUĎMI BEZ DOMOVA. Väčšina respondentov uviedla, že Výkon TSP je 

navzájom prepojený systém, ktorý ovplyvňuje nielen politika štátu, ktorá rieši čiastkové 

problematické oblasti ako je: (nezamestnanosť, bývanie, zdravotná starostlivosť), ale aj 

samotná spoločnosť má veľký vplyv na hodnotenie sociálnej práce a udávanie jej prestíže. 

Tým sa upevňuje aj samotný status TSP. Z výkonu TSP pramení aj význam / zmysel TSP, 

ktorý ak má nízke finančné ohodnotenie, vedie k frustrácii či k syndrómu vyhorenia. 

Ochota pomáhať cez výkon TSP je síce primárne dosiahnutá, ale ak nie je dobre vyškolený 

terénny sociálny pracovník, alebo má neznalosti v pracovnej legislatíve, tak potom zisk 

z výkonu TSP je iba vo forme: skúseností, poznatkov a praxe. Znovu prichádza na strane 

sociálneho pracovníka k prehodnoteniu, či výkon jeho práce má zmysel, a či je dostatočne 

ohodnotený.  
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4 DISKUSIA 
 

V diskusii sa budeme bližšie venovať odpovediam na výskumné otázky, ktoré sme si 

položili pre lepšie dosiahnutie hlavného cieľa.  

Z odpovedí respondentov, sa nám podarilo získať celkovú predstavu nielen o činnosti 

sociálneho pracovníka resp. terénneho sociálneho pracovníka, ktorý pracuje s ľuďmi bez 

domova, ale konkrétnejšie sme sa oboznámili aj s ich pracovnými povinnosťami. Sociálny 

pracovník (v teréne), je nielenže poverený výkonom sociálnej práce, ale vo svojej 

pôsobnosti zastáva rôzne role. Ťažiskom jeho činnosti je mapovanie sociálnych problémov 

pre cieľovú skupinu ľudia bez domova v lokalite Trnava. Sociálny pracovník pracujúci 

s touto cieľovou skupinou poskytuje relevantné informácie medzi poskytovateľom 

sociálnych služieb, podporuje spoluprácu a koordinuje tiež systém poskytovania pomoci 

cez rôzne formy sociálnych služieb, ktoré neskôr vyhodnocuje z hľadiska ich funkčnosti. 

V súlade s legislatívnou úpravou sociálny pracovník vykonáva analyticko-koncepčnú 

činnosť, zaisťuje súčinnosť s relevantnými inštitúciami a spolupracuje so širokou paletou 

podporných služieb v rámci poskytnutia pomoci a zabezpečenia čo najprijateľnejších 

podmienok pre život ľuďom, ktorí sa ocitli bez domova.  

Túžba pomáhať sa tak denne skrýva cez rôzne nepoznané, nepredvídateľné situácie, do 

ktorých sociálny pracovník vstupuje. Na začiatku pôsobnosti ako terénny sociálny 

pracovník je zamestnanec zamestnávateľom upovedomený a oboznámený s jeho 

pracovnou náplňou, ale ak k tomu chýba predošlá prax, príp. dobrovoľníctvo v tejto 

oblasti, tak rýchlo môže dôjsť k počiatočnému sklamaniu či až k syndrómu vyhorenia. 

Zisťovanie, aké pohnútky boli rozhodujúce pre výkon terénneho sociálneho pracovníka či 

sociálneho pracovníka pracujúceho s ľuďmi bez domova sa stali pre nás výzvou v 

našom bádaní. Nový sociálny pracovník, ktorý prichádza do tejto oblasti a dostáva sa tak 

do styku s najrôznejšími problémami týchto ľudí, ktorí stratili všetko môže byť spočiatku 

akoby „stratený“. Ľudské osudy najčastejšie vypovedajú o tom, že stratili svoju rodinu, 

priateľov, prácu, bývanie... Sú to predovšetkým ľudia, ktorí sa ocitli vonku na okraji 

života, ktorí okrem porozumenia a rady, potrebujú človeka, ktorý ich bude sprevádzať 

k návratu späť do života, ktorý im ukáže zmysel. Títo ľudia neprichádzajú sami za 

sociálnym pracovníkom, práve naopak, sociálny pracovník musí vyhľadávať miesta, kde sa 

nachádzajú tí, čo potrebujú pomoc. Ide predovšetkým o ľudí, ktorí značne zapáchajú, 

nemajú strechu nad hlavou, bývajú v provizórnych podmienkach (chatrčiach, ktoré si sami 
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urobili z dosiek či panelov, ktoré niekde našli vyhodené, alebo žijú v karavánoch, 

v šachtách, v opustených budovách, alebo pod mostom). Ide o najrôznejšie miesta, ktoré sú 

nevyhovujúce pre ich zdravotný stav, ale aj psycho-sociálny stav. Tieto osoby nemajú 

značkové oblečenie, často nosia veci po iných ľuďoch, ktoré získali cez charitu, alebo ich 

našli niekde v kontajneri. Špinavé ruky, pokazené zuby, stopy po omrzlinách sú často 

viditeľnými príznakmi fenoménu zvaného bezdomovectvo. Pohnútky pre prácu s touto 

cieľovou skupinou musia byť veľmi silné a vydrží iba ten, ktorý si ich obľúbi, či sa 

povznesie nad všetky okolnosti a nebude tomu prikladať význam. Zovňajšok osoby musí 

ísť v tejto práci úplne bokom. 

Vďaka vyššie popísanej interpretácii dát v nasledujúcom texte si môžeme dovoliť 

odpovedať na prvú výskumnú otázku, ktorá znie: „Aké pohnútky mali terénni sociálni 

pracovníci pre výkon tejto činnosti?“ 

Niektorí pracovníci terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova ponímali pohnútky cez 

motiváciu, ktorá ich viedla k výberu ich zamestnania v rámci pomáhajúcej profesie ako 

dlhodobo zacielenej životnej ceste. V rámci toho, často spomínali, že majú vysokú dávku 

empatie k sociálne najslabším ľuďom, čo ich viedlo aj k snahe začať pracovať v konkrétnej 

sfére zameranej na problematiku bezdomovectva, a rovnako často odznel záujem 

a zaujatosť o človeka/ľudí a ich  životy vôbec. Ostatní sociálni pracovníci oproti tomu pri 

svojom pojednávaní o motivácii ako o výbere pomáhajúcej profesie zdôrazňovali význam 

súhry rôznych okolností a náhod, ktoré sa vtom čase vyskytli. O motivácii k výberu 

zamestnania v terénnych programoch pre prácu s ľuďmi bez domova pojednávali 

spomínaní respondenti (pracovníci terénnej sociálnej práce) ako o vysokej dávke empatie k 

danej ľudskej problematike či ako o záujmu o cieľovú skupinu ľudia bez domova. Niektorí 

pracovníci ďalej v tomto smere zdôrazňovali ich predošlé skúsenosti z praxe v rámci 

vysokoškolského štúdia na univerzitách alebo aj z dobrovoľníckeho výkonu tejto činnosti 

počas štúdia.  Ďalšími faktormi v rámci pohnútok (motivácie) u sociálnych pracovníkov na 

výkon terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova bola aj neobvyklosť a špecifickosť 

vykonávanej pracovnej činnosti, možnosť pracovať s dobrým  pracovným kolektívom, 

získavať dobré možnosti osobného rastu popri zamestnaní (z hľadiska ďalšieho 

vzdelávania v podobe povinných prípadne tiež nepovinných kurzov, ale aj z hľadiska 

priamej práce s klientmi a z hľadiska vzťahov s kolegami), kde bola pri nástupe zreteľná 

možnosť povýšenia. 
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V týchto bodoch sa stretávame s určitou zhodou s dvojfaktorovou teóriou 

motivácie, podľa autorov Herzberga, Mausnera, Snydermana (1957, In: Wrzesniewski, 

2003). Spomínaní autori hovorili o veľkom význame pracovnej motivácie, ktorú 

rozlišovali na vnútornú a vonkajšiu. Podľa ich pôvodného modelu zahŕňa vnútorná 

motivácia príležitosť pre vlastný rozvoj v živote, úspech, ale aj uznanie. Iné definície sa 

podľa autorov (Herzberga, Mausnera, Snydermana, 1959, Kanungua, Hartwicka, 1987, In: 

Wrzesniewski, 2003), skôr zameriavajú na zaujímavosť práce, kreativitu a náplň z práce. 

Vonkajšia motivácia pre výkon práce je skôr zameraná na zisk mzdy a inej pracovnej 

okolnosti, na istotu zamestnania. Z analýzy rozhovorov však tiež vyplývajú dôležité (pre 

respondentov) demotivujúce aspekty s výkonom terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez 

domova. Medzi ne patrí nízka prestížnosť a prevažne mnohorakosť negatívnych 

spoločenských aspektov pre výkon terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova a 

interpretácia neuspokojivého mzdového ohodnotenia tejto práce, ktoré má podľa 

autentických výpovedí samotných pracovníkov terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez 

domova veľký vplyv na to, že nie je možné súčasne vykonávať toto zamestnanie a založiť 

a následne uživiť vlastnú rodinu. Domnievame sa, že tieto skutočnosti (samozrejme okrem 

iného) zohrávajú svoju úlohu tiež vo vyjadreniach viacerých respondentov, ktorí síce 

hovorili o možnostiach povýšenia v rámci zamestnania, ale zároveň explicitne vyjadrili 

názor, že sa týmto smerom pravdepodobne sami nechcú uberať. Toto sa podľa nášho 

názoru ďalej premieta v nestabilnom či relatívne stabilnom hodnotení pracovnej pozície, 

ktorej príčinou je podľa pracovníkov, okrem iného, celková situácia pracovného uplatnenia 

v neziskovom sektore, ale aj slabé mzdové ohodnotenie. Frankl (1983 In. Nedělníková a 

kol., 2007) vymedzil nasledovné prvky (nezodpovedajúce finančné ohodnotenie, absencia 

ocenenia, stres či frustrácia), ktoré prispievajú ku vzniku syndrómu vyhorenia čiže 

existenciálneho vákua a tak aj následnej strate zmyslu výkonu zamestnania.  

 

VO2: Aké sú pozitívne a negatívne stránky práce s cieľovou skupinou – ľudia bez domova? 

Vďaka vyššie popísanej interpretácii dát v kapitole 3, si môžeme dovoliť odpovedať na 

druhú výskumnú otázku, ktorá znie: „Aké sú pozitívne a negatívne stránky práce s cieľovou 

skupinou – ľudia bez domova?" 

Pracovníci terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova skôr pojednávajú o 

vlastných zážitkových hodnotách spojených s ich zamestnaním ako o prežívaní pekných 
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okamihov spojených priamo s ich zamestnaním, o prežívaní pozitívnych 

zážitkov spojených s malými úspechmi v ich práci, a o prežívaní zážitkových 

situácií z pohľadu stretávania sa s druhými ľuďmi v pracovnom kolektíve a tiež ako o 

prežívaní pozitívnych situáciách z pohľadu stretávania sa s druhými ľuďmi na úrovni 

pracovník - klient. Sociálni pracovníci sa často vyjadrovali o vlastných tvorivých 

hodnotách pre spoločnosť, ktoré sú spojené s výkonom terénnej sociálnej práce s ľuďmi 

bez domova. Z hľadiska nájdenia odpovede na hlavnú výskumnú otázku považujeme za 

dôležité vyjadrenie jedného pracovníka o prežívaní jeho zmyslu výkonu TSP v kontexte 

dohovorov klientom  cez  vlastný skúsenosti.  Na základe analýzy všetkých rozhovorov 

môžeme konštatovať, že pracovníci  pojednávajú aj o postojových hodnotách spojených s 

výkonom ich zamestnania. V tomto ohľade podľa nášho názoru všetci respondenti 

upozorňujú na vlastné pozitívne prežívanie zmysluplnosti počas výkonu terénnej sociálnej 

práce s ľuďmi bez domova. Sociálni pracovníci vo svojich výpovediach, ktoré sme 

interpretovali v kontexte postojových hodnôt, priamo explicitne používali pojmy zmysel či 

zmysluplný. Autor Langlo (1997, s. 5),  nachádzal zmysel cez „prácu, ktorou zmysluplne 

znamená robiť to, čo je vnímané a rozpoznávané ako hodnotné“. Ľudské správanie a 

konanie je sprevádzané emočným prežívaním, ktoré však nemusí byť 

vždy plne uvedomované (Slaměník, 2011). Prežívanie emócií je tak súčasťou subjektívnej 

a individuálnej stránky každého človeka – taktiež aj u terénneho sociálneho pracovníka, 

ktorý sa stretáva s rôznymi problémami počas svojho výkonu. Emócie podľa Kociánovej 

(2010), zohrávajú dôležitú úlohu pri prežívaní pracovnej spokojnosti, ktorá je okrem iného 

vymedzovaná aj v súvislosti s postojmi k práci. Základom prežívania emócií je vždy určitá 

podnetová situácia (môže byť pozitívna a negatívna), ktorá vyvoláva emočné reakcie. 

"Emócie možno definovať ako stav zvýšenej aktivity organizmu, ktorá sa manifestuje 

špecifickým prežívaním (príjemnosť - nepríjemnosť), fyziologickými zmenami a  

zodpovedajúcim správaním."(Cakirpaloglu, 2012, s. 204). Podľa Slezáčkovej (2012) je 

však treba zdôrazniť, že rozlíšenie ľudskej emocionality na pozitívne (príjemné) 

a negatívne (nepríjemné) je dôležité pokladať (z hľadiska výskumu) skôr za pracovnú a do 

istej miery za zjednodušujúci aspekt, lebo emocionalita je svojou povahou komplexná a 

mnohovrstevnatá. Potom podľa autorky Stuchlíkovej (2002), je teda možné rozlišovať 

v tomto smere rad typov láska, smútok, strach a ďalšie iné emócie. Následne ďalej dodáva, 

že vysvetľovanie emócií je nesmierne obtiažnou úlohou, kde rôznosť a zložitosť emočných 

javov vedie k presvedčeniu, že nemá väčšiu hodnotu pokúšať sa o nejaký všeobecný 

koncept emócií. V tomto ohľade je podľa nášho názoru dôležité spomenúť poznatky 
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americkej psychologičky Barbary Fredricksonovej (2009, In: Slezáčková, 2012), ktorá je 

autorkou originálnej teórie popisujúcej prospešné dôsledky pozitívneho prežívania. Z jej 

pohľadu považuje za zásadné, že dlhodobý a cielený výskum má svoj význam. Pozitívna 

emocionalita tkvie predovšetkým v tom, že ľuďom - v tomto prípade teda pracovníkom 

terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova - kladné emócie pomáhajú rozširovať ich 

vnútorné zdroje a budovať pevné základy, na ktorých môžu stavať a čerpať z nich pri 

zvládaní budúcich nepriaznivých situácií. O kladných emóciách teda môžeme uvažovať 

ako o akomsi vnútornom výzbroji pracovníka terénnej sociálnej práce, pretože vplyv 

kladných prežitkov spojených s výkonom terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova 

môže pri výkone tejto profesie plniť dôležitú úlohu aj dlho potom, čo pôsobenie pozitívnej 

emócie odznelo (Slezáčková, 2012). 

Základné pozitívne (príjemné) emócie a pocity, o ktorých pracovníci v súvislosti 

s výkonom ich zamestnania pojednávajú, je: príjemný pocit vyplývajúci z pohodového 

ľudského kontaktu s klientmi v ich prostredí, ďalej pocity radosti, ktoré pracovníci z 

terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova pociťujú z hľadiska postupov a úspechov 

klienta a s tým tiež nepochybne spojeného hľadiska prežívania vlastného pracovného 

úspechu u pracovníka. Pocit prežitia príjemných pocitov, ktoré vedú k uspokojeniu, 

naplneniu, zmysluplnosti a zmysle z poskytnutej práce – resp. výkonu, ktoré prežívajú 

pracovníci pri výkone terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova je pre nich 

neopísateľný. V tomto smere sa domnievame, že na základe týchto zistení môžeme hovoriť 

o kladných emóciách a pocitoch naozaj len uvažovať ako o akomsi vnútornom výzbroji 

pracovníka v terénnej sociálnej práci s ľuďmi bez domova, pretože vplyv kladných 

prežitkov spojených s výkonom terénnej sociálnej práce môže pri výkone tejto 

profesie plniť dôležitú úlohu aj dlho potom, čo pôsobenie pozitívnej emócie odznelo. 

Respondenti sa zhodujú ďalej aj v tom, že ich zamestnanie v prevažnej miere baví. Viacerí 

sociálni pracovníci sa vyjadrovali o pozitívnych aspektoch svojho osobného vzťahu k 

zamestnaniu, napríklad často hovorili o zmysle svojho zamestnania. Iný pracovník vníma 

vlastné pozitívne aspekty svojho vzťahu k zamestnaniu najmä v súvislosti s pracovným 

tímom a kolektívom kolegov z rovnakého alebo podobného pracovného prostredia. Iný 

pracovník ďalej vidí pozitívne aspekty vo svojom zamestnaní predovšetkým v tom, že sa 

vo svojom zamestnaní môže ďalej vzdelávať a rozvíjať. V tomto ohľade tiež hovoril o 

pocitoch naplnenia. Ostatní opýtaní respondenti pojednávali o tom, že ich najviac baví 

situácia, keď sú klienti ochotní viesť dlhší rozhovor. Jeden z pracovníkov v tomto smere 
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tiež hovoril o vlastnom prežívaní zmysluplnosti zamestnania. Iný pracovník sa vyjadroval 

o pozitívnom aspekte vo vzťahu k svojmu zamestnaniu, ktorý má príčinu v kontakte s 

klientmi, ktorí sú už nejakým spôsobom motivovaní k návratu späť do spoločnosti. 

Vyjadril túžbu o zmene práce s klientmi, ktorí sú už aspoň v azylovom zariadení. 

Za veľmi dôležité považujeme informácie o prežívaní nepríjemných emócií a pocitov 

s výkonom terénnej sociálnej práce. Základnými nepríjemnými emóciami sú pocity zlosti, 

hnevu alebo hnevu na klientov, pocit strachu, ktorý môžu vyvolávať ako klienti, tak i 

verejnosť. Ďalej je to pocit, ktorý podľa niektorých pracovníkov vyplýva z kontaktu s 

manipulatívnymi, nepríjemnými alebo agresívnymi klientmi. V tomto ohľade Matoušek a 

Hartl (2003) pri konštatovaní o syndróme vyhorenia uvádzajú, že manipulatívni a agresívni 

klienti tiež patria do skupiny užívateľov sociálnych služieb, s ktorými je sociálna práca 

najnáročnejšia. Ďalším faktorom, ktorý v niektorých respondentoch vyvoláva nepríjemné 

emócie a pocity je konfrontácia s činnosťou klienta alebo s jeho spôsobom života. Občas sa 

pracovníci zmienili aj o nepríjemnom pocite sklamania alebo osobnom zlyhaní, či často 

spomínali nepríjemné pocity vyplývajúce zo závislosti na práci sociálneho pracovníka v 

terénne. Niektorí pracovníci sa  zmieňovali aj o pocitoch ľútosti. Väčšina pracovníkov sa 

zhodovala aj v tom, že negatívne aspekty vzťahu k ich zamestnaniu vychádzajú z 

administratívnej činnosti spojenej s výkonom terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez 

domova. Ale, našli sme jedného respondenta, ktorý videl vo výkone administratívnej 

činnosti zmysel. Sociálni pracovníci pracujúci s touto cieľovou skupinou sa často 

zmieňovali o negatívnych aspektoch spojených s ich vzťahom k zamestnaniu z hľadiska 

obtiažnosti výkonu ich zamestnania priamo v teréne. Sociálni pracovníci ďalej spomínali aj 

iné nepríjemné aspekty, ktoré vychádzajú priamo z práce s ľuďmi bez domova. V tomto 

ohľade však napríklad Matoušek a Hartl (2003) uvádzajú, že v pomáhajúcich 

profesiách všeobecne platí, že je ťažké definovať žiaduci výsledok práce a kritériá 

úspešnosti pracovníka. Domnievame sa, že v tomto smere sa teda zistenia do značnej 

miery zhodujú s predpokladom autora Křivohlavého (2013), ktorý uviedol, že výpočet 

nepríjemných (negatívnych) emócií a pocitov je bohatší než výpočet kladných 

(pozitívnych) emócií a pocitov.  Zistenia tiež podľa nášho názoru jednoznačne poukazujú 

na tvrdenie Outreacha (2007), ktorý tvrdil, že terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova 

je psychicky aj fyzicky ťažké - náročné povolanie, ktoré kladie vysoké požiadavky na 

osobnostné charakteristiky a schopnosti, ale tiež aj na kvalitu poskytovania pomoci, napr. 
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prejavuje sa zvýšená odolnosť voči stresu či schopnosť pracovať v menej štruktúrovanom 

prostredí.  

 

VO3: Aké očakávania majú terénni sociálni pracovníci od výkonu svojej práce. 

Vďaka získaných dát z rozhovorov si v nasledujúcom texte môžeme dovoliť odpovedať na 

tretiu  výskumnú otázku, ktorá znie: " Aké očakávania majú terénni sociálni pracovníci od 

výkonu svojej práce?" 

Pracovníci terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova sa vyjadrujú o vlastných cieľoch 

spojených s ich zamestnaním ako: o smerovaní k maximalizácii osobného odborného rastu; 

o zlepšení vlastného pracovného výkonu prostredníctvom vzdelávania, o snahe naučiť sa 

pracovať s klientmi a stať sa tak profesionálnymi odborníkmi / príp. profesionálom v 

odbore, a tiež sa vyjadrovali o snahe udržať existujúcu výkonnosť služby či o úsilí získať 

skúsenosti s cieľovou skupinou ľudia bez domova vo vzťahu k budúcemu profesijnému 

uplatneniu. Ďalším cieľom u sociálnych pracovníkov bola rovina osobného doplňovania 

neúplných vedomostí a jeden pracovník tiež spomínal snahu stať sa známym vo svojom 

odbore, iný respondent  snahu používať pozitívny prístup ku klientovi. Z hľadiska hlavnej 

výskumnej otázky tejto práce je podľa nášho názoru dôležité uviesť, že podľa 

Křivohlavého (2006) je potrebné zaoberať sa tým, o čo sa človek vo svojom živote snaží - 

usiluje, o tom, o čo mu v (pracovnom) živote ide a čo mu teda dáva zmysel a účel jeho 

(pracovného) života resp. smerovania. Respondenti pri svojich úvahách o očakávaniach 

vzhľadom k vlastnému profesijnému smerovaniu sa vyjadrovali skôr o tom, že výkon 

terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova nie je možné robiť moc dlho, ale že by 

naďalej chceli zostať v pomáhajúcich profesiách. Sociálni pracovníci v rozhovoroch 

spomínali, že by skôr chceli pracovať s klientmi, ktorí sú už viac motivovanými smerom 

na resocializáciu do spoločnosti. Dokonca nevylučujú ani fakt, že by chceli v budúcnosti 

ďalej pracovať v sociálnej sfére, tiež ale poniektorí uvádzajú, rovnako ako aj iní sociálni 

pracovníci, že ich cieľom je snaha pokúsiť sa uplatniť aj v úplne inom odbore. V tomto 

ohľade však všetci pracovníci hovoria o tom, že by chceli čerpať (v rôznych perspektívach) 

skúsenosti, ktoré získali pri výkone súčasného zamestnania, teda pri výkone terénnej 

sociálnej práce s ľuďmi bez domova. Křivohlavý (2006) uvádza, že ak hovoríme o cieľoch 

nášho konania a snaženia, je dôležité daný cieľ alebo ciele, ku ktorým naše činnosti 

smerujú, vidieť v určitej perspektíve. Zvyčajne je tiež daný cieľ čiastkovým cieľom 
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relatívne vzdialenejšieho perspektívneho cieľa. Z tohto hľadiska je teda podľa nášho 

názoru možné domnievať sa, že pre sociálnych pracovníkov sú ciele spojené s výkonom 

terénnej sociálnej práce ako ciele čiastkové. To však nič nemení na funkcii cieľov, ktoré 

(či už sú čiastkové alebo perspektívne, krátkodobé alebo dlhodobé, úzke či široké a pod.) 

človeku slúžia na to, aby mu dávali zmysel a účel jeho (pracovného) života či rokovania. Z 

poňatia cielenej aktivity podľa Křivohlavého (2006), vychádza zmysluplné poňatie hodnôt 

človeka. Na základe týchto zistení je podľa nášho názoru diskutabilné uvádzať, že 

predpokladané negatívne dôsledky vedú ihneď k vzniku syndrómu vyhorenia čiže 

existenciálneho vákua (Lásková, (2008); Matoušek-Hartl, (2003). Podľa nášho názoru teda 

to, že niektorí pracovníci terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova postupom času 

odchádzajú zo svojho zamestnania do iného mimo odbor, že niektorí menia svoje 

zamestnanie, ale zostávajú v rámci svojho odboru, že odchádzajú do vyšších pozícií alebo 

si založia rodinu, nemusí nutne súvisieť s prežívaním straty zmyslu výkonu terénnej 

sociálnej práce, teda so syndrómom vyhorenia, ako uvádza Lásková (2008) môže sa jednať 

skôr o vyhorenie v úplnom zmysluplnom smerovaní k dosiahnutiu ich osobných 

perspektívnych cieľov.  

 

Odporúčania pre prax 

- Zvýšiť možnosti pre sociálnych pracovníkov resp. terénnych sociálnych 

pracovníkov v kompetenciách počas ich výkonu (napr. v rámci sociálnej prevencie 

a zásahov). 

- Sociálnym pracovníkom by pomohlo zriadenie e-informačného portálu, ktorým by 

vedeli poskytnúť klientovi na ulici rýchlu odpoveď ohľadom kapacity azylového 

zariadenia príp. nocľahárne. 

- Zriadiť diskusný portál pre metodikov sociálnej prevencie. Diskusný portál by plnil 

funkciu komunikačnú s kolegami ohľadom metodiky, ale aj rýchleho odovzdávania 

si informácií v rámci miestneho zariadenia. Okrem iného využiteľnosť diskusného 

portálu vidíme i v prenose informácii s inými metodikmi či odborníkmi, ktorí 

pracujú na pedagogickej úrovni a majú možnosť poukazovať na limity ohľadom 

práce s touto cieľovou skupinou. Vytvára sa tu priestor aj pre anonymnú diskusiu, 

možnosť sledovať diskusiu. 
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- V rámci diskusného portálu by mohla slúžiť kolónka na krajské informácie 

a aktuality a tiež kolónka pre rýchlejšie vypĺňanie informácii o klientovi po 

rozhovore či úkonoch, ktoré sa odohrali v teréne (o rizikách) a tiež aj o možnostiach 

dobrej praxe, či o lokalite, kde sa klient práve nachádza. 

- Sociálny pracovník potrebuje získať aj možnosť podielať sa a aktívne participovať 

na tvorbe grantových tém. 

- Operatívne riešiť akékoľvek problémy súvisiace s cieľovou skupinou ihneď na 

najbližšom pracovnom stretnutí skupiny, osbný kontakt a skvalitnenie spolupráce 

so všetkými zástupcami jednotlivých inštitúcií a hlavne mať možnosť tieto 

informácie kreatívne predniesť. 

- Okrem pravidelných porád by pomohla aj supervízna činnosť, ktorou by sa mohli 

eliminovať nežiaduce prejavy a vplyvy syndrómu vyhorenia. V tomto smere je 

potrebné, aby oblasť práce s ľuďmi bez domova dostala na túto metódu špeciálne 

vyčlenené dotácie. 

- Veľmi účinným by mohlo byť zriadenie informačného portálu v každom meste 

širokej verejnosti, kde by mal hocikto prístup a podľa problému by mu tento info 

portál poskytol aspoň rýchle a bodovo spracované informácie (kroky) čo robiť, na 

koho sa obrátiť... Človek nemusí čakať napr. na uplynutie víkendu, príp. ak má 

niekto po pracovnej dobe, a ocitne sa v nejakej krízovej situácii, bude si vedieť 

vyhľadať potrebné informácie. 

- Ďalej vidíme potrebu zvýšenia voľných pracovných miest v sociálnej oblasti pre 

výkon terénneho sociálneho pracovníka, ktorý by zo začiatku prešiel špeciálnym 

psycho-sociálnym školením zameraným na komunikáciu. 

- Rovnako sa do popredia dostáva potreba zvýšenia ponuky voľných pracovných 

miest pre ľudí bez domova, aby sociálny pracovník neplnil len úlohu počúvateľa ale 

aj realizátora. 

- Ďalej sa ukazuje zo strany terénnych sociálnych pracovníkov potreba podpory ich 

činnosti, kde by najviac pomohlo vybudovanie nezávislého bývania pre týchto 

občanov v nasledovných cieľoch: 

1. Vytvoriť systém chráneného bývania pre sociálne znevýhodnených občanov, 

ktorí rozširujú rady ľudí bez domova (v súčasnosti už rodiny), 

2. Rozšíriť služby azylových domov. Napr. zriadenie azylového domu pre rodiny 

bez prístrešia. 
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3. Zaistiť služby nízkoprahového denného centra s nocľahárňou pre osoby bez 

prístrešia. 

4. Podporiť zamestnávanie týchto osôb cez dielne pre ťažko zamestnávateľných 

občanov, ktorí sa o získanie práce neusilujú, 

5. Podporiť prechodné zamestnávanie pre občanov, ktorí potrebujú osobnú 

individuálnu pomoc pre získanie a udržanie pracovného miesta. 

6. Rozšíriť krízové služby – predovšetkým zriadenie krízovej intervencie pre 

osoby, ktoré sú bez domova a závislé od alkoholu. 

7. Zlepšiť komunikáciu na úrovni sociálna práca – zdravotníctvo – potreba 

vytvorenia spolupráce so psychológom (prítomnosť rôznych psychických 

porúch u klientov). 

8. Potreba zapracovania programu pre individuálny/skupinový motivačný postup. 

9. Zvýšiť mzdové ohodnotenie terénnych sociálnych pracovníkov. 

   

593



 

ZÁVER 
 

Na základe interpretácie dát, zistených z pološtandardizovaných rozhovorov so sociálnymi 

pracovníkmi či terénnymi sociálnymi pracovníkmi s ľuďmi bez domova o vopred 

vymedzených témach, preddefinovaných indikátorov a na základe zistených odpovedí na 

jednotlivé výskumné otázky, môžeme v závere odpovedať na hlavnú výskumnú otázku, 

ktorá znie: „Zistiť, ako terénni sociálni pracovníci ponímajú a prežívajú zmysel výkonu 

terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova?" 

 

Na základe zistení konštatujeme, že sociálni pracovníci pojednávajú o vlastnom 

prežívaní zmysle výkonu terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova explicitne aj 

implicitne predovšetkým ako o existencionálnom zmysle. Explicitne pracovníci používali 

pojmy zmysel či zmysluplný v kontexte vlastného prežívania výkonu zamestnania pri 

pojednávaní o poskytovaní pomoci a podpore cieľovej skupine ľudia bez domova, 

o osobnom rozvoji či o ďalších možnostiach, ktoré ponúka výkon terénnej 

sociálnej práce. V tomto ohľade konštatujeme, že robiť to, čo je vnímané a rozpoznávané 

ako hodnotné, možno tiež na považovať za zmysluplné. Ďalej pracovníci explicitne, ale 

každý z nich úplne špecifickým spôsobom, písali o vlastnom prežívaní existenciálneho 

zmyslu ako o prežívaní pozitívnych emócií a pocitov spojených s výkonom zamestnania, o 

pozitívnych aspektoch svojho osobného vzťahu k zamestnaniu, o tvorivé hodnotovej 

orientácii či v kontexte uvažovania o stabilite svojho pracovného miesta. Cieľavedomé 

snaženie predstavuje to, čo dáva človeku zmysel a účel jeho konania. Na základe našej 

analýzy a interpretácii zistených dát, je podľa nášho názoru možné tvrdiť, že všetci 

oslovení pracovníci (implicitne) písali o vlastnom prežívaní existenciálneho zmyslu 

výkonu terénnej sociálnej práce. A to aj napriek tomu, že súčasťou ich pojednávania o 

prežívaní výkonu terénnej sociálnej práce by bolo jednoduché interpretovať ich tvrdenia 

ako prežitky, ktoré je potrebné chápať cez príznaky syndrómu vyhorenia (Tošner, 

Tošnerová, (2002) In: Joklová, Reitmayerová (2006), Dosoudilová, Francuchová  (2008), 

Nedělníková a kol, (2007), ktoré z hľadiska logoterapeutickej perspektívy môže byť 

vysvetľovaný ako strata existenciálnej zmysle (Langlo, 2003, s. 132). 

Teraz je podľa nášho názoru dôležité vziať z hľadiska diskusie na zreteľ výrok, že zmysel 

životnej situácie nebýva príliš často rozpoznaný pomocou vedomého uvažovania a 

premýšľania. Oveľa častejšie býva skôr prítomné intuitívne a spontánne precítenie 
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(Langlo, 2002). Langlo (2002) ďalej uvádza, že keby sme pokladali za pravé len to, čo si 

človek plne uvedomuje, bola by to intelektuálna domýšľavosť. Ak človek pracuje s 

radosťou, vnútorným súhlasom, záujmom a pre výkon terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez 

domova a je toto konanie človekom posudzované ako  zmysluplné a naplňujúce, nehrozí tu 

veľké nebezpečenstvo v tom, že skĺzne do syndrómu vyhorenia (Langlo, In: Ulrichová, 

2010). Na základe výsledkov  prieskumu sa domnievame, že veľkú úlohu z hľadiska 

vývoja syndrómu vyhorenia pri výkone terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova 

zohráva predovšetkým nízka prestížnosť a prevažne negatívne spoločenské aspekty výkonu 

terénnej sociálnej práce s touto cieľovou skupinou a tiež aj neuspokojivé mzdového 

ohodnotenia tejto práce, nestabilita či relatívna stabilita pracovnej pozície, fyzická a 

psychická náročnosť a obtiažnosť výkonu zamestnania z hľadiska priamej práce v teréne, 

hodnotová strata existenciálneho zmysle výkonu terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez 

domova. Z tohto hľadiska sa ďalej domnievam, že by bolo vhodné venovať ďalšie 

výskumy práve tematike prežívania syndrómu vyhorenia pri výkone terénnej sociálnej 

práce s ľuďmi bez domova z hľadiska logoterapeutickej perspektívy a zamerať sa na 

porovnanie zistených výsledkov so zistenými výsledky o prežívaní syndrómu vyhorenia 

v iných oblastiach výkonu sociálnej práce, tiež z hľadiska logoterapeutickej perspektívy.  

Na základe nami dosiahnutých výsledkov, môžeme v úplnom závere konštatovať naplnenie 

hlavného cieľa, ktorý bol doplnený o výskumné otázky, a ktorý nám napomohol odkryť 

úskalia a pozadie výkonu terénnych sociálnych pracovníkov z ich pohľadu. 
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Abstrakt 

JORDÁNOVÁ, Miroslava: Psychosociálne Sociálne bývanie v Trnave 

(švoč)/ Miroslava Jordánová. – Trnavská univerzita v Trnave. Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra sociálnej práce. – Vedúca odbornej práce: prof. 

PhDr. Jana Levická, PhD.  Komisia pre obhajoby: Katedra sociálnej práce. 

Predseda: ........................ – Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister sociálnej práce. – 

Trnava: FZ a SP, 2016 

 

Jedným z hlavných ľudských práv je dôstojné bývanie, ktoré si však nemôže vlastným 

pričinením zaobstarať každý člen spoločnosti. Preto sme sa rozhodli cieľ našej práce 

venovať oblasti sociálneho bývania v Trnave. Cieľom nášho výskumu je zistiť 

informovanosť občanov o možnostiach poskytovania sociálnych bytov a ich predstavy 

o sociálnom bývaní, finančnej náročnosti, či možnostiach budovania a sociálneho bývania 

v ich meste a povedomí respondentov o umiestnení sociálnych bytov v ich okolí. 
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Bývanie. Nepriaznivá situácia. Kategórie. Prideľovanie. Poskytovatelia. Lokalita.  
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Abstract 
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Work. - The leading expert prof. Mgr. Jana Levická, PhD. Commission for defense: 
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One of the main human rights, decent housing is that you can not own efforts to procure 

every member of society. So we decided to target our work given to social housing in 

Trnava. The aim of our research is to identify citizens' awareness of the possibilities of 

providing social housing and their ideas about social housing, financial requirements, and 

the possibilities of building and social housing in the city and among respondents about the 

location of social housing in their area. 
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Úvod 

                   Sociálne bývanie sa predovšetkým týka určitej skupiny obyvateľstva, ktorá si 

zodpovedajúce bývanie nedokáže zabezpečiť sama. Jednotlivec môže byť v takejto situácií 

dlhodobo, ale taktiež to môže byť len určitá fáza v jeho živote, alebo sa do tohto štádia, 

kedy potrebuje pomoc s bývaním môže dostať vo svojom živote nie vlastným pričinením, 

napr. úrazom, chorobou a pod.  

                 Slabšie skupiny a jednotlivci tu boli vždy, sú, a budú v našej spoločnosti, preto 

môžeme sociálne bývanie považovať za sociálny problém, ktorý je ustavične otvorený a 

aktuálny a je potreba riešiť ho. Bývanie je taktiež jedným zo základných ľudských práv, 

ktoré vymedzuje európska sociálna charta v článku 31, kde zaväzuje zmluvné strany prijať 

opatrenia na podporu bývania, predchádzať, alebo znížiť počet osôb bez strechy nad 

hlavou a taktiež prispôsobiť ceny bývania osobám ktorým je sociálne bývanie určené. 

                Cieľom našej práce je priblížiť pojem sociálne bývanie, definovať jeho cieľové 

skupiny a zaoberať sa poskytovaním tejto služby z hľadiska sociálneho a tiež 

ekonomického. Chceme preskúmať situáciu sociálneho bývania v meste Trnava, zistiť jej 

úroveň a možnosti sociálneho  bývania v meste Trnava. Cieľom nášho výskumu je zistiť 

informovanosť občanov o možnostiach poskytovania sociálnych bytov a ich predstavy 

o sociálnom bývaní, finančnej náročnosti, či možnostiach budovania a sociálneho bývania 

v ich meste a povedomí respondentov o umiestnení sociálnych bytov v ich okolí. 

              V našej práci sa začneme zaoberať v prvom rade vymedzením termínu sociálne 

bývanie, v prvej kapitole tiež spomenieme jeho históriu v Československu, po druhej 

svetovej vojne a začiatky sociálneho bývania aj iných krajín. V nasledujúcich skupinách si 

určíme cieľové skupiny a budeme sa zaoberať poskytovaním sociálneho bývania, jeho 

financovaním, nástrojmi a formami. Najdôležitejšou časťou našej práce bude preskúmanie 

sociálneho bývania v meste Trnava v rámci niekoľkých kategórií. 
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1 Sociálne bývanie 

                  V súčasnosti, ale aj v dávnej minulosti boli rodiny, jednotlivci, seniori, ktorý 

nemali vlastné bývanie, a ani dostačujúci príjem na zaobstaranie slušného bývania, či 

podnájmu, z čoho vyplýva, že takýto jednotlivci by nemali šancu, na slušný a normálny 

život. Bolo a je nutné tento patologický jav riešiť a to najmä výstavbou sociálnych bytov. 

Sociálne byty sú charakteristické tým, že sú postavené z verejných prostriedkov alebo 

prostredníctvom dotácií. Sú určené pre občanov z nižšími príjmami, ktorým, ktorý majú 

horšiu ekonomickú situáciu a ich príjmi sú nedostačujúce na obstaranie vlastného bývania. 

Do skupiny ľudí, ktorý potrebujú pomoc s bývaním patria napríklad osoby so zdravotnými 

problémami, seniori, mladé rodiny s nízkym príjmom, utečenci, rómske rodiny, či iné. Čo 

je sociálne bývanie, podľa viacerých autorov si zadefinujeme v nasledujúcej podkapitole. 

 

1.1 Vymedzenie pojmu sociálne bývanie 

                   V slovenskej legislatíve chýbalo zadefinovanie pojmu ,,sociálne bývanie“ až 

kým nebol prijatý zákon č.433/2010 Z. z o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 

bývaní, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2011, § 21. ,, Sociálne bývanie je bývanie 

obstarané s použitím verejných prostriedkov určené na primerané a ľudsky dôstojné 

bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôžu obstarať bývanie vlastným pričinením a spĺňajú 

podmienky podľa tohto zákona. Sociálne bývanie je aj bývanie, alebo ubytovanie 

financované s použitím verejných prostriedkov a poskytované v rámci starostlivosti  podľa  

osobitých predpisov.“ 

                  Na vymedzenie pojmu sociálne bývanie používame rôzne termíny a synonyma, 

ktorými tiež môžeme zadefinovať tento pojem ako bývanie sociálneho charakteru, nájomné 

bývanie, dotované bývanie, družstevné bývanie, nízko príjmové bývanie, netrhové bývanie 

a iné. 

                M. Lujanen (In: Červeňová, 2007) definuje dve základné charakteristiky 

sociálneho bývania 

o  v najužšom slova zmysle je sociálne bývanie spájané s verejným nájomným 

sektorom, tzn. nájomným bytovým fondom, ktorý je vo vlastníctve obcí alebo iných 

verejnoprávnych subjektov, 
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o  v širšom slova zmysle zahŕňa sociálne bývanie i nájomný bytový fond vo 

vlastníctve neziskových bytových organizácií a rôzne formy družstevného bývania. 

            Podľa Valentovej (In: Červeňová, 2007) „definícia sociálneho bývania, ktorá sa 

odvíja od spôsobu financovania, považuje za sociálne bývanie akékoľvek bývanie, ku ktorej 

výstavbe, či prevádzke boli v určitej miere použité verejné finančné prostriedky.“ 

            V koncepcií štátnej bytovej politiky do roku 2020 sa hovorí o sociálnom bývaní 

ako o priestore, v ktorom sa štát najviac prejavuje v intervencia na trhu s bývaním. Štát 

pomocou podpory bývania zvyšuje možnosti pre tých, ktorý si nemôžu alebo len y 

ťažkosťami môžu zabezpečiť dôstojné bývanie vlastnými silami. 

            Rôzne chápanie sociálneho bývania sa odlišuje zvlášť v nasledujúcich súvisiacich 

aspektoch: 

1. Pre aké široké vrstvy obyvateľstva je sociálne bývanie určené? 

2. Aký je rozsah a význam sociálneho bývania vzhľadom k ostatným typom bývania 

na trhu s bytmi? 

3. Aký je charakter sociálneho bývania z hľadiska typu užívateľského typu 

a vlastníctva? 

4. Akým spôsobom je sociálne bývanie financované? 

5. Aká je podoba sociálneho bývania z hľadiska typu výstavby? 

6. Aká je kvalita sociálneho bývania? 

7. Podľa akých kritérií sú vyberaní užívatelia sociálneho bývania? 

8. Zmení sa nárok na užívanie sociálneho bývania so zmenou sociálneho postavenia 

užívateľa? (Zúbková, Brazdovičova)  

V budúcich kapitolách sa týmito aspektmi budeme zaoberať. 

 

1.2 Historický rozvoj sociálneho bývania 

                ,,Prvé neziskové bytové organizácie začali vznikať v mnohých európskych štátoch 

ešte na prelome 19. a 20. storočia. Potreba bývania bola v tomto období vyvolaná 

nárastom populácie v mestách spôsobeným industrializáciou spoločnosti, založením 

mnohých tovární a záujmom ich majiteľov vytvoriť vhodné bytové podmienky pre svojich 

zamestnancov.“ Červeňová (2007, s.28) 
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               Ako uvádza Ouwehand (In: Červeňová, 2007), v Holandsku sa na základe tohto 

záujmu stavali obyčajné nájomné byty, keďže z hľadiska mobility pracovných síl by bolo 

vlastnícke bývanie problematické. K zakladateľom prvých neziskových organizácií patrili 

v Holandsku miestne samosprávy, obchodné únie, stavebné spoločnosti založené majiteľmi 

tovární. 

            Ouwehand(In: Červeňová, 2007) hovorí, že myšlienka zlepšenia bytových 

podmienok bola v krajine podporovaná aj politickými stranami. V roku 1901 vošiel do 

platnosti bytový zákon, na základe ktorého mali bytové organizácie možnosť získať 

finančnú podporu na výstavbu sociálnych nájomných bytov. Význam neziskových 

bytových organizácií v krajine vzrástol po skončení 1. a 2. svetovej vojny, ked´ vojnou 

zničená krajina potrebovala zabezpečiť bývanie pre svojich obyvateľov. V tomto období 

vzrástol v štáte počet neziskových bytových organizácií. 

            ,,Slovensko patrí medzi krajiny, ktorých vývoj v oblasti politiky bývania a s ním aj 

sociálneho bývania bol výrazne ovplyvnený už koncom 2. svetovej vojny  resp. rokom 1948, 

ked´ prevzala moc komunistická strana. Medzi hlavné praktiky týkajúce sa aj problematiky 

bývania patrilo v tom čase znárodňovanie bytov a domov, ako aj pôdy do spoločného 

štátneho vlastníctva. Deklaratívnym cieľom znárodňovania a vyvlastňovania a následného 

prideľovania bytov a domov obyvateľom podľa vtedajších kritérií bol pokryť nedostatok 

miest na bývanie spôsobených 2.svetovou vojnou. Na Slovensku, podobne ako v iných 

krajinách východného bloku bola centralizovane plánovaná ekonomika, nefungoval voľný 

trh, t.j. ponuka aj dopyt boli kontrolované štátom. Existencia akéhokoľvek sociálneho 

bývania v tomto období je veľmi sporná, pretože s výnimkou veľmi malého podielu 

súkromnej výstavby bolo všetko bývanie poskytované a financované výlučne štátom, preto 

nie je možné jasne určiť akýkoľvek subsektor sociálneho bývania.“(Suchalová, Staroňová, 

2010, s.10) 

1.3 Súčasný stav 

               V Trnave máme niekoľko bytov, ktoré sú postavené zo Štátneho fondu rozvoja 

bývania a dotácií Ministerstva výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja: 

o  byty na Ulici J.G. Tajovského 20,21 

o  byty na Ulici Veternej 18C-F 

o  byty na Ulici Františkánskej 3 

o  byty na Coburgovej ulici 60/A,B,C 
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o  bezbariárové byty pre ŤZP, Ulica Veterná 18 C – F, Ulica Františkánska 3, Ulica 

V.Clementisa 71, 81, Ulica J.G. Tajovského 21, Coburgová ulica 60/A 

o  byty pre potreby mesta, Ulica Veterná 18 C-F, Ulica Františkánska 3, Ulica 

Františkánska 24, Ulica V. Clementisa 77 a 78, Coburgová ulica 60/A, B, C, Ulica J.G. 

Tajovského 20,21 

o  nájomné byty pre zamestnancov PCA Slovakia s.r.o. na Františkánskej ulici 24 

a V. Clementisa 72-83  

            V rámci najnovšej SWOT analýzy týkajúcej sa sociálneho bývania a bytovej 

politiky zo dňa 26.11.2015 v meste Trnava bolo poukázané na silné stránky ako je 

disponovanie mesta Trnava s bytmi tzv. nižším štandardom, možnosť krátkeho ubytovania 

v ubytovni, vlastníctvo bytu pre deti vychádzajúce s detských domovov, rezerva 

v územnom pláne na výstavbu sociálneho ubytovania a iné. Za slabé stránky sú 

považovaný neplatiči a ich narastajúce dlhy, byty vo vlastníctve mesta Trnava 

s vykurovaním na tuhé palivo, neprispôsobivý obyvatelia v oblasti ulice Coburgovej, 

množstvo sociálnych problémov v tejto oblasti, nedostatok núdzového bývania pre rodiny 

v nepriaznivej životnej situácií, legislatívne obmedzenie, obmedzenie v čerpaní euro 

fondov, zlá dostupnosť infraštruktúry v oblasti, kde sa nachádzajú sociálne ubytovne, malá 

rozloha mesta, nedostatok bývania pre deti vychádzajúce s detského domova. Ako 

príležitosti mesto vidí budovanie malometrážnych sociálnych bytov, pozitívne 

ovplyvňovanie názorov obyvateľov na sociálne bývanie, lokalizácia sociálnych bytov do 

rôznych oblastí Trnavy, spolupráca s cirkvou, prerobenie a rozšírenie objektu ubytovne 

Coburgovej 26,28, čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Za 

ohrozenie považuje ekonomickú efektivitu, nárast počtu neplatičov a dlhu mesta, 

odmietanie sociálneho bývania obyvateľmi mesta, nárast bezdomovectva, legislatívne 

oklieštenia podmienok, nedostatok politickej vôle riešiť túto problematiku, chudoba...  
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2 Cieľové skupiny 

             Je všeobecne platné že sociálne bývanie je určené pre ľudí za určitých podmienok. 

S pravidla je určené pre ľudí znevýhodnených či po fyzickej alebo finančnej stránke, teda 

pre ľudí z nízkym nedostačujúcim príjmom, alebo pre ľudí so zdravotným hendikepom, 

ktorý sú nie je schopný zarobiť si vlastnou prácou na bývanie na úrovni. Táto pomoc sa 

môže tiež týkať mladých rodín s malými deťmi, či ľudí v pokročilom veku. Cieľovou 

skupinou môžu byť tiež prisťahovalci, či imigranti. 

 

              Suchalová a Staroňová (2010) vo svojej knihe hovoria o základnom aspekte 

definovania sociálneho bývania, za čo môžeme považovať práve určenie cieľovej skupiny. 

 ...pre domácnosti, ktorých potreby nie je možné naplniť na voľnom trhu... 

 ...uspokojiť potreby tých domácností, ktoré nie sú schopné tieto naplniť na trhu 

s bývaním... 

 ...umožniť bývanie potrebným skupinám obyvateľov, ktorí si ho zo sociálnych 

dôvodov nemôžu zaistiť na voľnom trhu, dôstojné a vyhovujúce bývanie pre ich 

domácnosť... 

 ...sociálne bývanie nikdy nebolo zamerané len na chudobných, alebo na stavanie 

len pre nich, tento sektor sa zameriaval na poskytovanie dôstojného bývania pre kľúčových 

pracovníkov a na nižšiu strednú triedu... 

 ...poskytovanie bývania pre každého, kto ho potrebuje... 

         Podľa koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020 medzi znevýhodnené skupiny 

na trhu s bývaním zaradujeme najmä: 

 Nízkopríjmové skupiny obyvateľov 

 Mladé rodiny 

 Mnohopočetné rodiny 

 Osoby so zdravotným postihnutím 

 Seniorov 

 Jednorodičovské rodiny 

 Ženy ohrozené násilím a obete násilia 

 Jednotlivcov po ukončení náhradnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy 

 Cudzincov a migrantov 
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 Bezdomovcov 

 Príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít 

 Iné skupiny osôb, ktoré sú z rôznych dôvodov natoľko znevýhodnené, že nie sú 

schopné uspokojovať svoju potrebu bývanie bežným spôsobom (napr. dlhodobá 

nezamestnanosť, závislosť od drog a podobne) 

              Nároky týchto skupín na bývanie sa môžu v mnohých ohľadoch líšiť, preto je 

prvoradou úlohou štátu vytvoriť rovnaké východiskové podmienky pre vstup na trh 

s bývaním pre všetkých. Pomoc poskytovaná štátom má vždy len doplnkový charakter 

a mala by vhodne dopĺňať a zároveň aj podnecovať ich vlastné úsilie pri riešení bytovej 

situácie. Takto poskytovaná pomoc má okrem hlavného cieľa –zabezpečenia primeraného 

bývania, i preventívnu funkciu – zabraňuje vzniku sociálneho vylúčenia. 

             Lux a Kostelecký (2011) cieľové skupiny definujú ako domácnosti, pre ktoré je 

trhom ponúkané bývanie bez verejnej pomoci finančne nedostupné a ktoré sú zároveň na 

bytovom trhu z dôvodu svojej rodinnej, sociálnej, zdravotnej, alebo finančnej situácie, 

alebo z dôvodu svojej národnosti, etnického pôvodu, veku či náboženstva znevýhodnený 

a tým ohrozený sociálnym vylúčením. 

2.1 Systém prideľovania nároku 

                ,,Proces prideľovania sociálneho bývania pozostáva z nevyhnutnosti nastaviť na 

jednej strane kritériá, ktoré musí jedinec, resp. domácnosť splniť na to, aby bol/a 

zaradený/á medzi cieľovú skupinu – tzv. kritériá oprávnenosti, a na druhej strane musí byť 

definovaný mechanizmus, akým sa prideľovanie realizuje. Teoretická literatúra, ktorá 

definovala všeobecne platné kritériá alebo univerzálne platný spôsob, prostredníctvom 

ktorého sa má prideľovať bývanie, neexistuje. Kritériá aj spôsob prideľovania sa líši 

v rôznych krajinách podľa toho, kto sociálne bývanie poskytuje, dokonca na Slovensku sa 

líšia spôsoby prideľovania aj v jednotlivých mestách či obciach.“ (Suchalová, Staroňová, 

2010, s.34) 

           V Trnave máme k dispozícií malometrážne byty na Clementisovej ulici, ktoré slúžia 

ako nájomné byty pre obyvateľov dôchodkového veku pre potreby mesta Trnava. 

V objekte sa nachádza 153 malometrážnych jednoizbových bytov a 41 garsónok. Uchádzač 

musí spĺňať tieto podmienky: 

 Trvalý pobyt na území mesta Trnava najmenej 5 rokov 
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 Dosiahnutý dôchodkový vek 

 Podanie písomnej žiadosti na bytovom referáte MsÚ Trnava, kde sa zdôvodní 

opodstatnenie ubytovania (osamelosť, zdravotný stav, soc. Podmienky)  

Byty sú určené najmä ľudom, ktorý o bývanie prišli nie vlastným pričinením, alebo ho 

darovali a vyriešili tak problém inej mladej rodiny. 

Tieto byty však nie sú určené pre osoby s psychickými poruchami, pre ležiacich pacientov, 

ktorý potrebujú celodennú starostlivosť, pre poberateľov invalidných dôchodkov alebo 

vlastníkom iných  nehnuteľností a i. 

(Stredisko sociálnej starostlivosti. www.trnava.sk) 

 

            Základné kritériá v zmysle VZN č. 378 o s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta 

Trnava v znení noviel pre posúdenie kompletnosti žiadosti sú: 

1. Byť občanom mesta Trnava, minimálne 2 roky pred podaním žiadosti 

2. Mať dostatočný príjem, nie však vyšší ako je trojnásobok životného minima, pri 

opakovanom uzavretí 3,5 násobok životného minima 

3. Byť zamestnaný, alebo byť poberateľom štátnej dávky (napr. príspevok za 

opatrovanie blízkej osoby, rodičovský príspevok, invalidný, alebo starobný dôchodok) 

4. Nesmie byť vlastníkom iného bytu, a nesmie byť dlžníkom voči mestu 

5. Pri žiadosti o byty pre ŤZP nesmie žiadateľ, so spoločne posudzovanými osobami 

prekročiť 4-násobok životného minima, pri opakovanom predĺžení 4,5 násobok životného 

minima 

6. Pri žiadostiach o byty pre nájomcov – zamestnancov PCA Slovakia s.r.o, predkladá 

žiadosti na mestský úrad automobilov spoločnosť. 

 

            Inštitút pre výskum práce a rodiny vymedzuje cieľové skupiny a následne sa opiera 

o zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorý vymedzuje podmienky 

nároku na túto službu a to sú: 

 Ťažko zdravotne postihnutí ľudia, ktorý napr. žijú s inou osobou v domácnosti 

s mesačným príjmom, ktorý nesmie presahovať 4x životné minimum 
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 Bývanie pre mládež po ukončení ústavnej výchovy, pestúnskej starostlivosti, 

náhradnej osobnej starostlivosti (pod 30 rokov) a taktiež nesmie jeho príjem presahovať 4x 

životné minimum 

 Osamelí rodičia s deťmi nepresahujúci príjem 4x životné minimum 

 Bývanie osôb s problémami sociálneho začlenenia, čo môže byť akákoľvek FO, 

ktorej príjem nepresahuje 3x životné minimum 

 Starší občania, osoby žijúce v domácnosti s menším životným príjmom ako 4x 

životné minimum ak aspoň jeden človek z domácnosti zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, 

vzdelávanie, alebo kultúru obce. 

                 Prideľovanie bytov sa v mestách, či krajinách značne líši. Vieme o niekoľkých 

spôsoboch výberu, prostredníctvom ktorých môžu občania nadobudnúť sociálny byt pre 

vlastné užívanie. Ktorý spôsob je najspravodlivejší alebo najlepší je veľmi diskutabilné. 

Každý spôsob má svoje výhody aj nevýhody  a s nimi spojené nedostatky. Pri prideľovaní 

bytov je veľmi dôležitá ,,spravodlivosť“ ktorú občania očakávajú. Ako tvrdí Cepl (1990)  

aj cez všetky nedostatky prideľovacieho systému, je na mieste viera v jeho oprávnenosť , 

ktorá tkvie z predstav, že prideľovanie bytov je založené na sociálnej spravodlivosti. Táto 

predstava sa opiera o humánne východisko, podľa ktorého je povinnosťou spoločnosti 

zabezpečiť svojim občanom bývanie na štandardnej úrovni , ktoré zodpovedá jeho 

možnostiam a tiež súčasnému stupňu vývoja. 

 

        V rámci Slovenskej republiky poznáme niekoľko možností prideľovania sociálnych 

bytov a to sú: 

 Poradovník podľa dátumu prijatia žiadosti – tento spôsob je jednoduchý a finančne 

nenáročný avšak nezohľadňuje individuálne potreby občanov 

 Lotéria – výhodný je v prípade ak je žiadateľov výrazne viac ako dostupných 

bytov, tiež však nezohľadňuje individualitu občana. 

 Bodové hodnotenie – snaha o objektívny spôsob vytvorenie poradovníka, je však 

administratívne náročný 

 Zásluhovosť – môže mať motivačný účinok pre žiadateľov, je však nevhodný pri 

veľkom počte žiadostí a pre niektorých je nedostupný. 

 Individuálne zváženie žiadostí – neuvádzame žiadne výhody a medzi nevýhody 

radíme vysokú mieru neobjektívnosti. 
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 Kategorizácia podľa cieľových skupín – vytvorenie základných cieľových skupín 

a pomerné prideľovanie medzi nimi, ľahšie naplnenie cieľov sociálneho bývania podľa 

miestnej situácie, nezohľadňuje však individuálne potreby. ( Suchalová, Straňová, 2010) 

V Slovenskej republike prevláda spôsob poradovníka, ktorý sa používa napr. v Bratislave, 

Košiciach či Žiline. Losovanie, alebo tzv. lotéria bola realizovaná napr. v Novom Meste, 

v Prešove a tiež v Košiciach. V Trenčíne bola použitá i metóda individuálneho zváženia 

žiadostí. 
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3 Poskytovanie sociálneho bývania 

                   V spoločnosti by sa mali jej členovia spolu podieľať na riešení životných 

problémov jej členov a vzájomnou solidaritou prispievať do systému, prostredníctvom 

ktorého vytvárame vhodné podmienky pre spolužitie a následný rozvoj jednotlivca. 

Sociálna politika sa teda dotýka každého z nás, teda všetci prispievame či formou daní, 

príspevkov, alebo naopak tieto príspevky využívame. Na sociálnom bývaní sa teda väčšina 

ľudí priamo, či nepriamo podieľa. Kto sú konkrétny poskytovatelia, aké nástroje, formy 

a kategórie sociálneho bývania poznáme si povieme v nasledujúcej kapitole. 

 

3.1 Poskytovatelia (subjekty) sociálneho bývania 

V Slovenskej republike sa o zabezpečenie sociálneho bývania stará v prvom rade verejný 

sektor.  Z toho dôvodu sa o rozvoj sociálneho bývania podieľajú hlavne mestá a obce. 

Menej sa podielajú neziskové organizácie a súkromný sektor. 

                Suchalová a Staroňová (2010, s.16) hovoria že „celkovo možno poskytovateľov 

bývania podľa dostupnej relevantnej literatúry rozdeliť do troch základných skupín, a to na 

verejných poskytovateľov bývania (alebo štátom, resp. samosprávou kontrolované firmy 

a organizácie), na neziskové organizácie poskytujúce bývanie a súkromný sektor 

poskytujúci sociálne bývanie.“ 

             Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky vo svojej publikácií 

(1999) poukazuje na to, že zatiaľ čo samosprávy majú formálnu zodpovednosť za sociálne 

bývanie, problémy bytovej politiky, akými sú regulácia nájomného a privatizácia bytového 

fondu samosprávy, stále zostávajú štátu. Navyše súčasný spôsob každoročného štátneho 

financovania rozpočtu samosprávy výrazne zoslabuje nezávislosť samosprávy. 

 

3.2 Nástroje sociálneho bývania 

Na Slovensku poznáme niekoľko nástrojov prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje  

sociálne bývanie. Obce a mestá majú možnosť zabezpečovať sociálne bývanie pomocou 

dotácií z MVRR SR – Program rozvoja bývania a podpory zo ŠFRB  a to formou úverov 

alebo nenávratných príspevkov 
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Lisník (2013, s.15) vymedzuje nástroje štátnej bytovej politiky nasledovne: 

- Programy podporujúce výstavbu štátnych  sociálnych bytov určených nízko 

a stredne príjmovým skupinám obyvateľstva, 

- Podpory súkromným investorom ziskového a neziskového typu, 

- Príspevok na bývanie 

              Suchalová a Staroňová (2010, s.27) delia nástroje na: 

 - univerzálne nástroje, ktoré nemajú jednoznačne stanovenú cieľovú skupinu, resp. sú 

zamerané na väčšinu domácností (ako napríklad stavebné sporenie, hypotéky a pod.) 

- selektívne nástroje, ktoré sú zamerané na konkrétne cieľové skupiny predovšetkým 

sociálne slabšie skupiny obyvateľov (ako napríklad príspevok na bývanie neviazaný na 

stav hmotnej núdze, poukaz a pod. ) 

            

3.3 financovanie sociálneho bývania 

              Na Slovensku existuje pre mestá a obce niekoľko typov nástrojov na zabezpečenie 

sociálneho bývania. Obce a mestá ako subjekty verejného sektora majú možnosť 

zabezpečovať sociálne bývanie prostredníctvom: 

 Dotácie z MVRR SR – Program rozvoja bývania 

 Podpory zo ŠFRB formou: úverov, alebo nenávratných príspevkov 

(Suchalová, Staroňová, 2010) 

              „Celkovo môžeme konštatovať, že sociálne bývanie môže byť zabezpečované 

(poskytované aj financované) verejným alebo neverejným sektorom ( súkromný sektor, 

neziskové organizácie) alebo kombináciou prostredníctvom verejno-súkromného 

partnerstva.(PPP) 

V podmienkach SR je na prvom mieste v zabezpečovaní sociálneho bývania verejný sektor, 

sociálne bývanie je rozvíjané takmer výlučne prostredníctvom obcí a miest. Ostatní 

potencionálni zabezpečovatelia sociálneho bývania sú na Slovensku využívaní len 

výnimočne – neziskové organizácie len v 3 percentách prípadov a PPP alebo čisto len 

súkromný sektor nie je v súčasnosti využívaný vôbec, napriek tomu, že relevantná 
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legislatíva umožňuje aj týmto subjektom podieľať sa na zabezpečovaní sociálneho bývania 

a v prípade niektorých nástrojov podpory sociálneho bývania sú aj oprávnenými 

žiadateľmi.“ (Suchalová, Staroňová, 2010, s.54) 

 

3.4 Formy sociálneho bývania / kategórie sociálneho bývania 

Do kategórií sociálneho bývania Lisnik (2013, s.16) zahŕňa: 

 nájomné byty vo verejnom nájomnom bytovom sektore vrátane malometrážnych 

bytov určených napr. ako prvé bývanie pre mladé rodiny s tým, že nárok na takéto bývanie 

budú mať len domácnosti do stanovenej výšky príjmov 

 byty a iné formy bývania pre domácnosti s nízkymi príjmami a skupiny so 

špecifickými potrebami, ako napr. byty pre občanov v sociálnej núdzi, s ťažkým 

zdravotným postihnutím, osamelých rodičov starajúcich sa o maloleté deti, mnohodetné 

rodiny, občanov po ukončení ústavnej alebo ochrannej výchovy, občanov s problémami 

sociálneho začlenenia a občanov bez prístrešia 

 byty nižšieho štandardu pre marginalizované skupiny obyvateľstva 

 byty pre bývanie starších ľudí 

            Zúbková a Brazdičová uvádzajú 4 kategórie sociálneho bývania: 

1. Sociálne minimum bývania - umožňuje plniť základné funkcie bytu a rodiny, v 

nevyhnutnom rozsahu. Umožňuje uspokojovanie základných potrieb stanovených 

spoločnosťou vzhľadom k svojmu celkovému štandardu. 2. existenčné minimum bývania - 

ide o užívanie bytu, ktorý umožňuje uspokojovať len najdôležitejšie ľudské potreby (napr. 

odpočinok).  

2. Existenčné minimum bývania je pod úrovňou sociálneho bývania. Ide o byty tretej 

a štvrtej kategórie, spravidla zdravotne závadné, bez hygienického zariadenia, vybavené 

miestom na spánok, stolom, stoličkou. Pre väčšinu obyvateľov žijúcich v týchto bytoch ide 

väčšinou o dočasné užívanie. Táto dočasnosť sa ale u niektorých sociálne slabých skupín 

mení na trvalý stav. Zvláštnou skupinou sú osamelo žijúci dôchodcovia alebo osoby, ktoré 

nemajú možnosť iného bývania.  

3.  Dočasné bývanie - rozumie sa tým pridelenie bytu alebo zariadenia občianskej 

vybavenosti pri živelných pohromách, pri vysťahovaní z dôvodov neplatenia nájomného, 
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pri náhlych zmenách fyzikálnych vlastností domu, či bytu. Realizuje sa v bytoch nižších 

kategórií, ubytovniach, internátoch.  

4.  Núdzové bývanie - ide o užívanie občianskej vybavenosti v rozsahu finančných 

možností užívateľa a o priestor na spánok. V týchto prípadoch sa týmto priestorom 

rozumie nocľaháreň zriadená mestským či obecným úradom, armádou spásy, cirkevnými 

či charitatívnymi organizáciami. Spravidla ide o krátkodobé ubytovanie, v našich 

podmienkach zatiaľ neobvyklé. 

 

V rámci Trnavy máme 4 kategórie sociálneho nájomného bývania :  

 Nájomné byty postavené zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácií Ministerstva 

výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja, kde zahŕňame byty určené pre potreby mesta, 

bezbariérové byty pre ŤZP a nájomné byty pre zamestnancov PCA. 

 Ostatné nájomné byty a ubytovne, určené pre občanov, ktorí sú obyvateľmi mesta 

Trnava najmenej 5 rokov, majú príjem v podobe napr. dávky v hmotnej núdzi, invalidného 

a starobného dôchodku alebo inej štátnej dávky, alebo z pracovného pomeru. Žiadateľ však 

nesmie prekročiť trojnásobok životného minima. Ďalšou dôležitou podmienkou je, že 

občan nesmie mať dlh voči mestu. Ostatnými bytmi rozumieme neodpredané byty 

v rôznych lokalitách mesta. 

 Malometrážne byty pre starobných dôchodcov, kde pri prideľovaní bytu je 

podmienka byť občanom mesta Trnava minimálne 5 rokov pred podaním žiadosti, musí 

byť dovŕšený starobný vek a občan nesmie mať dlh voči mestu. 

 Ubytovne – podmienka je byť občanom mesta Trnava minimálne 5 rokov pred 

podaním žiadosti, mať príjem v podobe napr. dávky v hmotnej núdzi, invalidného 

a starobného dôchodku alebo inej štátnej dávky alebo s pracovného pomeru a nesmie mať 

dlh voči mestu. 

            Malometrážne byty na ulici V. Clementisa 51 v Trnave slúžia ako nájomné byty pre 

obyvateľov Trnavy v dôchodkovom veku. Budova disponuje 153 jednoizbovími bytmi  

a 41 garsónkami.  V rámci pobytu v malometrážnych bytoch sú obyvateľom poskytované 

aj iné služby ako strava, ktorú zabezpečuje  jedáleň, ktorá je prevádzkou Strediska 

sociálnej starostlivosti Trnava a nachádza sa v objekte malometrážnych bytov. V budove 

malometrážnych bytov sa tiež nachádza ambulancia a lekár, ktorý zabezpečuje zdravotnú 

starostlivosť pre obyvateľov bytov a tiež Stredisko sociálnej starostlivosti zabezpečuje 
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pomoc a starostlivosť a obyvateľovi, ktorému sa stav zhoršil a potrebuje pomoc inej osoby. 

Zabezpečenie malometrážnych bytov v rámci Strediska sociálnej starostlivosti považujeme 

za veľmi prospešnú a vhodnú, hlavne pre obyvateľov bytov, a tiež aj pri šetrení finančných 

prostriedkov, či v rámci dopravy za zdravotnou starostlivosťou , alebo stravou. 

               V rámci Trnavy sociálne byty tiež delíme do 4 kategórií v závislosti od úrovne 

bývania, ktoré sú rozdelené na základe vykurovania bytov a základného vybavenia.  

V sociálnych bytoch sú náklady rozdelené do dvoch skupín.  

Nájom -  je základnou platbou v ktorej nerozhoduje počet osôb a je pevne dáva na každý 

sociálny byt individuálne.  

Cena za služby – odvíja sa od počtu osôb, ktoré bývajú v danom byte a sú užívateľom 

služieb ako teplo, voda, elektrika a pod. 

Ako príklad si uvedieme mesačný nájom v byte 1-vej kategórie na Coburgovej ulici 

v ktorom žije jedna osoba. : Základný nájom – 3,85 eur + Služby – 31,57 eur 

Ďalším príkladom je jednoizbový byt 4-tej kategórie na Clementisovej ulici v ktorom žije 

jedna osoba: Základný nájom : 117,14 eur + Služby – 44,21 
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4 Empirický výskum 

              Každý človek by mal mať zabezpečené bývanie aspoň na najnižšom štandarde, 

aby boli naplnené jeho základné ľudské potreby. Dôstojné bývanie je dôležitým aspektom 

života každého z nás. V prípade, že si bývanie nedokáže človek zabezpečiť vlastnými 

prostriedkami, povinnosťou štátu resp. mesta je postarať sa o svojho občana  a minimálne 

ho oboznámiť alternatívami, ktoré mu pomôžu pri žití dôstojného života napríklad v byte, 

ktorý je vo vlastníctve mesta a je považovaný za sociálny byt. Sociálne bývanie je 

súčasťou nášho mesta našej krajiny a tiež okolitých krajín. V našom výskume sme sa 

rozhodli skúmať na vybranej vzorke ľudí, či sú dostatočne informovaný o sociálnom 

bývaní v ich meste/krajine a čo si pod pojmom sociálne bývanie predstavujú, či sú 

oboznámený o možnostiach na koho sa v tejto situácií môžu obrátiť, a kto im môže 

sociálny byt poskytnúť. Sociálne bývanie sa priamo dotýka občanov, ktorý sa ocitli 

v nepriaznivej životnej situácií a pre týchto ľudí je veľmi dôležité aby boli oboznámený 

o možnostiach sociálneho bývania, spôsobe získania tohto typu pomoci. Každý z nás sa 

v tejto situácií môže ocitnúť vlastnou vinou, alebo nie vlastným pričinením. Aby sme 

zistili o tejto problematike overiteľné a objektívne údaje rozhodli sme sa pre kvantitatívny 

výskum, ktorého súčasťou bude dotazník. Preto sme sa rozhodli skúmať či sú ľudia 

dostatočne oboznámený s poskytovaním sociálnych bytov vo svojom meste, aj napriek 

tomu, že momentálne nemajú potrebu túto službu využívať.  

4.1 Voľba výskumnej stratégie 

               Dôsledne sme zvážili aký typ výskumu použijeme a rozhodli sme sa pre 

kvantitatívny výskum. Náš výskum, ktorý  budeme spracovávať prostredníctvom 

dotazníkov vlastnej konštrukcie bude aplikovaná na všetky vekové kategórie, rôzne 

pohlavie aj vzdelanie. Následne zistíme, či sa názory a informovanosť respondentov 

zhoduje s realitou ohľadom sociálneho bývania v meste Trnava. Rozhodli sme sa v našej 

práci nestanovovať hypotézy a inšpirovali sme sa Punchovou teóriou o jednoduchom 

modeli výskumu, ktorý nám stanovuje dve otázky na ktoré by sme si mali zodpovedať, 

kým si vyberieme aký model výskumu použijeme                                                    

A) Vieme pri všetkých špecifických otázkach vopred navrhnúť určitý predpoklad  

a očakávanie?         
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 B) Ak áno, vyplýva základ predpokladu z určitej množiny tvrdenia, z určitej teórie, z 

ktorých môžeme hypotézy odvodiť a ktorá hypotéza vysvetľuje? (Punch, 2015).   

„Ak odpovieme záporne, potom navrhujem ponechať celú záležitosť na úrovni 

výskumných otázok. Nevidím žiadny logický rozdiel medzi zodpovedaním výskumných 

otázok a testovaním hypotéz, ak uvažujem o tom, aké dáta potrebujem a ako ich budem 

analyzovať. Sú potrebné rovnaké operácie“ (Punch, 2015, s. 48).     

 Vychádzajúc z tejto teórie sme si zvolili jednoduchý model výskumu, ktorý je znázornený 

na Obrázku č. 1.  

 

Obrázok č. 1 Model výskumu (Punch, 2015, s. 31). 

 

 

Cieľ výskumu 

Cieľom nášho výskumu je zistiť informovanosť občanov o možnostiach 

poskytovania sociálnych bytov a ich predstavy o sociálnom bývaní, finančnej 

náročnosti, či možnostiach budovania a sociálneho bývania v ich meste 

a povedomí respondentov o umiestnení sociálnych bytov v ich okolí. 

Čiastkové ciele 

Čc1 : Identifikovať predstavy občanov o sociálnom bývaní v meste. 

Čc2 : Zistiť informovanosť občanov o sociálnom bývaní v ich meste. 
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Čc3 : Zistiť, či predstavy respondentov o finančnej náročnosti sociálneho 

bývania v meste Trnava zodpovedá realite. 

Čc4 : Zistiť, či občania mesta Trnava vedia kde sa v ich bydlisku nachádzajú 

sociálne byty. 

Výskumné otázky 

VO1  : Čo si respondenti predstavujú pod pojmom ,,sociálne bývanie“? 

VO2 : Aká je informovanosť verejnosti o podmienkach sociálneho bývania 

v meste Trnava a jeho poskytovaní? 

VO3 :Aké sú predstavy respondentov o finančnej náročnosti sociálneho bývania v meste 

Trnava zodpovedá realite? 

VO4:  Vedia občania mesta Trnava vedia kde sa v ich bydlisku nachádzajú sociálne byty? 

 

Výskumná otázka Indikátory Dotazníkové otázky 

Čo si respondenti predstavujú pod 

pojmom ,,sociálne bývanie“? 

 

Informovanosť 

Poskytovanie 

Úroveň 

 

Čo si predstavujete pod pojmom 

,,sociálne bývanie“? 

Aký štandard podľa Vás poskytuje 

sociálne bývanie? 
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Aká je informovanosť verejnosti 

o podmienkach sociálneho 

bývania v meste Trnava a jeho 

poskytovaní? 

 

Financie 

Poskytovatelia 

Nadobudnutie 

Aká je podľa Vás výška mesačného 

nájmu v sociálnom byte? 

Aké sú podľa Vás celkové poplatky 

na sociálne bývanie vrátane služieb? 

Kto  by mal byť zodpovedný za 

budovanie sociálnych bytov? 

 

Aké sú predstavy respondentov 

o finančnej náročnosti sociálneho 

bývania v meste Trnava ? 

 

Optimálnosť 

Životná situácia 

Poplatky 

 

Váš mesačný príjem? 

Aká je Vaša životná situácia 

v oblasti bývania? 

Mali by ste záujem o podporu vo 

forme sociálneho bytu? 

Vedia občania mesta Trnava vedia 

kde sa v ich bydlisku nachádzajú 

sociálne byty? 

Bydlisko 

Povedomie 

Byty 

 

Trvalý pobyt 

Viete kde sa nachádzajú v mieste 

Vášho bydliska sociálne byty? 

Cieľové skupiny 

Skúmanú vzorku tvorili občania mesta Trnavy, či blízkeho okolia, ktorého sa 

zúčastnili respondenti od 18 – 90 rokov. Výskumu sa zúčastnilo 130 

respondentov z toho 100 žien a 30 mužov. Respondenti mali rôzne vzdelanie 

a rôzne príjmy. Výber respondentov bol lokálne dostupný a náhodný. Naším 

zámerom bolo zistiť názory ľudí na sociálne bývanie, ako sa spoločnosť pozerá 

na poskytovanie sociálnych bytov v meste Trnava.  Zber dotazníkom prebiehal 

v období od februára do marca 2016. 
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4.2 Organizácia výskumu 

              Aby sme úspešne prišli k výskumnému cieľu naša práca sa začala teoretickou 

časťou. Urobili sme si literárny prehľad v tejto problematike a v našej práci sme spracovali 

teoretickú časť prostredníctvom dostupnej odbornej literatúry, článkov, či osobnou 

konzultáciu na Mestskom úrade či Bytovej správe v meste Trnava kde sme doplnili 

potrebné informácie a iné. 

               Zvolili sme výskumný nástroj, ktorým bol dotazník vlastnej konštrukcie. 

Dotazník bol vyplňovaný anonymne, obsahoval 15 otázok a realizoval sa vo februári – 

marci 2016. Dotazník bol podávaný respondentom v pevnej forme na papieri vo formáte 

A4, kedy boli respondenti ochotný dotazník vypĺňať, čo už neplatilo pri menšom počte 

dotazníkov v elektronickej forme. 

              Náš výber respondentov bol náhodný a lokálne dostupný. Veková kategórie 

nebola obmedzená. Dotazníky sme zbierali v Trnave a v okolí Trnavy. 

            Dotazník sme vyhodnotili a spracovali údaje v grafoch, percentách a celkových 

počtoch. 
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4.3 Výsledky výskumu 

V1 : Výskumná otázka číslo jeden, ktorá znela:  Čo si respondenti predstavujú pod 

pojmom ,,sociálne bývanie“? 

Touto výskumnou otázkou sme sa snažili zistiť či sú respondenti dostatočne informovaní 

o tom, čo pojem sociálne bývanie znamená. 

 Správnou odpoveďou v našom dotazníku bola odpoveď a) Sociálne bývanie je bývanie 

obstarané s použitím verejných prostriedkov určené na primerané a ľudsky dôstojné 

bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôžu obstarať bývanie vlastným pričinením a spĺňajú 

podmienky podľa Zákon č. 443/2010 Z. z. 

Na túto otázku nám odpovedalo správne 78 respondentov, čo tvorilo 60% z opýtanej 

vzorky.  

Už nesprávnou odpoveďou bola odpoveď  b) Sociálne bývanie je poskytované fyzickej 

osobe v nepriaznivej sociálnej situácií, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže 

doterajšie bývanie užívať, poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc 

pri uplatňovaní práv, nevyhnutné ošatenie a obuv, vykonávanie nevyhnutnej základnej 

hygieny, pranie žehlenie, údržbu šatstva... 

Táto odpoveď je charakteristická pre Útulok a nie pre sociálne bývanie no napriek tomu 

respondenti odpovedali aj touto možnosťou a to v počte 38 respondentov z celkových 130 

čo je 29,2 % 

Druhou nesprávnou odpoveďou bola odpoveď  c) V sociálnom bývaní sa poskytuje 

sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá 

zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po 

skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy. 

Odpoveď c) je charakteristická pre domov na pol ceste a 14 respondentov ju označilo za 

sociálne bývanie, čo tvorí 10,8 % respondentov. 
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Graf č. 1  Definícia  sociálneho bývania           Tabuľka č. 1 Definícia sociálneho bývania 

  

V2: Výskumná otázka číslo dva bola : Aká je informovanosť verejnosti o podmienkach 

sociálneho bývania v meste Trnava a jeho poskytovaní? 

Na podmienky sociálnych bytov sme sa pýtali prostredníctvom otázky číslo 3, ktorá znela: 

3. Aký štandard podľa Vás poskytuje sociálne bývanie? 

Nesprávnou odpoveďou bola otázka a) Jedna izba vo veľkom bytovom dome, so 

spoločnými kuchynskými a hygienickými priestormi . Túto odpoveď označilo za správnu 41 

respondentov, čo tvorí 31,5 % respondentov 

Správnu odpoveď : b) Jeden až troj izbový byt, s vlastnou kuchyňou kúpeľňou, so zníženým  

nájmom , označilo 88 respondentov zo 130 respondentov, a to tvorí 67,7%  

 Ďalšiu nesprávnu odpoveď c) Rodinný dom s kompletným vybavením, vlastnou záhradou 

pre rodiny, ktoré sú mnohopočetné,  s nájmom, ktorý si určuje majiteľ domu, na 

prekvapenie označil jeden respondent, teda 8% zo 100% 

 

Graf č.2 Predstava o sociálnom byte                Tanuľka č.2 Predstava o sociálnom bývaní       

 

O1 

 Frequency Percent   

Valid a 78 60,0   

b 38 29,2   

c 14 10,8   

Total 130 100,0   

O3 

 Frequency Percent   

Valid a 41 31,5   

b 88 67,7   

c 1 ,8   

Total 130 100,0   
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Respondentov sme sa pýtali v otázke číslo 6. Kto  je zodpovedný za budovanie sociálnych 

bytov? Výsledky interpretujeme v tabuľke č.3 

 

Graf č. 3 Poskytovanie SB                                  Tabuľka č.3 Poskytovanie SB 

 

91 respondentov správne odpovedalo na otázku kto je zodpovedný za sociálne byty a za 

ich poskytovanie, čo tvorí 70 % a 30% respondentov má nesprávne predstavy 

o poskytovaní sociálneho bývania.   

VO3 :Výskumná otázka číslo 3 bola: Aké sú predstavy respondentov o finančnej 

náročnosti sociálneho bývania v meste Trnava zodpovedá realite? 

Graf č. 4. Náklady na SB                                     Tabuľka č. 4 Náklady na SB 

 

O6 

 Frequency Percent   

Valid Mesto/obec 91 70,0   

VÚC 9 6,9   

Štát 30 23,1   

Total 130 100,0   

O5 

 Frequency Percent   

Vald     0-50 11 8,5   

   51-100 52 40,0   

   100-200 46 35,4   

   201 a viac 21 16,2   

  Total 130 100,0   
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Graf č. 5 Náklady / vzdelanie 

 

Vo výskumnej otázke č. 2 sa nám potvrdil vzťah medzi informovanosťou o nákladoch na 

sociálne bývanie a vzdelaním respondenta. Respondenti v závislosti od vzdelania sú lepšie/ 

horšie informovaný o nákladoch na sociálne bývanie v ich meste.  

V rámci platieb za nájom a služby nám vznikol vzťah so vzdelaním respondentov. 

Vysokoškolsky vzdelaní respondenti majú predstavu o celkovej platbe za sociálny byt 

mesačne vo výške 51- 100 eur vo väčšine prípadov. 

Respondenti zo stredoškolským vzdelaním s maturitou majú inú predstavu ako 

vysokoškolsky vzdelaný respondenti a to, že celkové mesačné náklady na sociálny byt sú 

100- 200 eur 

Respondenti so stredným vzdelaním bez maturity a základným vzdelaním, majú predstavu 

o poplatkoch na sociálny byt za mesiac vo výške 100-200e, alebo 200e a viac. 
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VO4: Výskumná otázka číslo 4 znela :  Vedia občania mesta Trnava vedia kde sa v ich 

bydlisku nachádzajú sociálne byty? 

 Z nášho výskumu sme zistili vzťah medzi vekom a informovanosťou o umiestnení 

sociálnych bytov v meste Trnava Najinformovanejší o lokalitách kde sa sociálne byty 

nachádzajú sú občania od 31 do 50 rokov, ktorí v počte 40 respondentov odpovedali na 

otázku správne a 25 respondentov vo veku 31 až 50 odpovedali nesprávne. 

Z 52 opýtaných respondentov vo veku 18-30 vedelo kde sa v ich meste nachádzajú 

sociálne byty 27 respondentov a odpoveď nepoznalo  25 respondentov.                                                                                                      

Zo 14 opýtaných respondentov vo veku 51 a viac odpovedalo 9 respondentov kladne a 4 

záporne. 

Na základe výsledkov môžeme konštatovať že občania od veku 31 a viac sú 

najviac oboznámený o tom kde sa v ich meste nachádzajú sociálne byty.  

Graf č. 6 Vek / umiestnenie SB 
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V závislosti od miesta bydliska sme tiež zistili, že respondenti vedia/ nevedia, kde sa v ich 

bydlisku sociálne byty nachádzajú. Občania mesta Trnava vedia kde sa v ich meste 

sociálne byty nachádzajú a to v 51 prípadoch zo 67, z čoho nám vyplýva, že ich povedomie 

o sociálnych bytoch v ich meste je dostačujúce. Respondenti z okolia Trnavy však tieto 

informácie nezdieľajú nakoľko o umiestnení sociálnych bytov v ich okolí vedelo len 26 

respondentov zo 64 opýtaných.  

 

Graf č. 7 Miesto bydliska /umiestnenie bytov 
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Diskusia 

             Ako sme spomínali v úvode sociálne bývanie jedným zo základných ľudských 

práv, ktoré vymedzuje európska sociálna charta v článku 31, kde zaväzuje zmluvné strany 

prijať opatrenia na podporu bývania, predchádzať, alebo znížiť počet osôb bez strechy nad 

hlavou a taktiež prispôsobiť ceny bývania osobám ktorým je sociálne bývanie určené. 

Z tohto dôvodu je veľmi dôležité aby občania mali správny pohľad na sociálne bývanie 

a v prípade potreby vedeli túto službu využiť . V našom výskume sme zisťovali rôzne 

vzťahy . 

             Ako píšu Suchalová a Straňová (2010) vo svojej publikácií celkovo možno 

konštatovať, že z hľadiska financovania sa najviac využívajú prostriedky Štátneho fondu 

rozvoja bývania a to až v 81 prípadoch a len v 3% sú to mestá či samosprávy, no sociálne 

bývanie je rozvíjané takmer výlučne prostredníctvom obcí a miest. V tomto prípade 

môžeme konštatovať že 70% respondentov túto skutočnosť pozná. Tiež sme zistili že 

občania mesta Trnava majú lepšie povedomie ako okolité obce či mestá o sociálnych 

bytoch v ich bydlisku, čo pokladáme za výhodu pre občanov mesta Trnava. 

             Tiež by sme poukázali na názory respondentov na predstavu o fungovaní 

a vybavení sociálnych bytov v ktorom sa našla aj možnosť c , v ktorej sme popísali 

sociálny byt ako ,,rodinný dom s kompletným vybavením, vlastnou záhradou pre rodiny, 

ktoré sú mnohopočetné, s nájmom, ktorý si určuje majiteľ domu.“  Vo výsledku našej 

práce sa našla aj táto odpoveď a tou jedného respondenta, správnu predstavu čo sociálny 

byt zahŕňa malo 88 respondentov, čo tvorí 67,7 % opýtaných. (Graf č.2) .  

            V rámci nákladov na sociálne byty môžeme všetky odpovede pokladať za správne, 

keďže máme v Trnave byty v niekoľkých kategoriách kde sa nájmy pohybujú v rôznych 

hladinách. Ceny týchto bytov sa líšia najmä vybavením a hlavne vykurovaním, ktoré 

v najnižších kategóriách nájdeme ešte ako vykurovanie pevným palivom. V tomto prípade 

respondenti odpovedali vždy správne aj napriek tomu, že ich odpovede boli rozdielne 

napriek vzdelaniu. 
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             Dotazník sme predkladali respondentom osobne ako dokument, a v niekoľkých 

prípadoch v elektronickej forme, pri čom sme sa stretli s nepochopením u takmer celej 

skupinky, ktorá tento dokument otvorila. Predpokladáme že dôvodom tohto neúspechu 

bola prvá otázka v dotazníku, ktorou bola definícia sociálneho bývania, pri čom táto otázka 

bola veľmi dlhá a náročná na čítanie a premýšľanie. V budúcnosti by sme postupovali pri 

zoradení otázok do dotazníka inak, a to tak, že by sme sa snažili prvými otázkami 

respondenta zaujať.  
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Záver 

             Vedecká práca bola zameraná na zmapovanie sociálneho bývania v meste Trnava. 

V teoretickej časti sme sa zamerali na oblasť bytovej problematiky a popis teoretických 

definícií,  zaoberali sme sa prideľovaním , kategóriami lokalitou sociálnych bytov a tiež 

financovaniu sociálnych bytov v meste Trnava 

              V empirickej časti sme pomocou dotazníka zistili niekoľko vzťahov v rámci 

kategórií respondentov a vedomosťami respondentov o sociálnych bytoch v ich meste. 

Identifikovali sme niekoľko faktorov ktoré vplývajú na povedomie občanov o sociálnych 

bytoch a to z hľadiska veku, vzdelania, či miesta bydliska. Zároveň však pokladáme 60% 

informovanosť o tom čo je sociálne bývanie za nedostačujúcu. 

         Výsledky nám však ukázali na lepšie povedomie o sociálnych bytoch v meste Trnava 

u staršej kategórie obyvateľstva a obyvateľov mesta Trnava, ktorý o umiestnení sociálnych 

bytov majú lepšie predstavy ako obyvatelia okolia Trnavy. Tiež sme zistili, že respondenti 

s rôznym vzdelaním majú rôzne predstavy o nákladoch na sociálne byty. 

             Dotazníkom sme zistili všetky potrebné informácie, respondenti boli ochotný, no 

napriek tomu by sme v budúcnosti formulovali dotazník inak, a poradie otázok by sme 

zmenili, aby dotazník v prvom dojme zaujal a nie odradil. Vedecká práce nám priniesla 

motiváciu na ďalší výskum ako aj nové pohľady na sociálne bývanie. 
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ABSTRAKT 

LIBÁKOVÁ, Ľubica: Rodovo citlivá sociálna práca: násilie na ţ enách v kontexte 

kariérového poradenstva. [práca ŠVOČ]. Ľubica Libáková. - Prešovská univerzita 

v Prešove. Filozofická fakulta. Inštitút edukológie a sociálnej práce. - Školiteľka práce 

ŠVOČ: doc. Mgr. Monika Bosá, PhD. Prešov: FF PU, 2016. 55 s. 

 

Tému Rodovo citlivá sociálna práca: násilie na ţ enách v kontexte kariérového 

poradenstva skúmame v teoretickej i empirickej rovine. Pri výbere témy sme 

vychádzali z vlastného záujmu o danú problematiku ako aj z dôvodu, ţ e problematiku 

dopadov preţ itého násilia na kariérovú situáciu ţ ien povaţ ujeme za oblasť, ktorej miera 

rozpracovanosti je absentujúca aj napriek jej preukázanej významnosti. Teoretický 

rámec práce pozostáva z troch kapitol, ktoré sú rozdelené na ďalšie podkapitoly. 

Hlavným cieľom práce je identifikácia a teoretická analýza moţ ností kariérového 

poradenstva pre ţ eny zaţ ívajúce násilie s dôrazom na problematiku ich uplatnenia na 

trhu práce v kontexte sociálnej práce. Teoretickú časť práce sme spracovali na základe 

dostupnej slovenskej i zahraničnej literatúry. V empirickej časti, ktorá tvorí štvrtú 

kapitolu práce, je hlavným cieľom identifikácia a charakterizácia aktuálneho stavu 

a „bielych miest“ v oblasti poskytovania sluţ ieb kariérového poradenstva ţ enám 

zaţ ívajúcim násilie v zariadeniach a organizáciách Prešovského samosprávneho kraja. 

Výskum sme realizovali prostredníctvom vyuţ itia metódy pološtruktúrovaného 

interview, neštruktúrovaného pozorovania, metódy audiozáznamu a komentovanej 

transkripcie. Uplatnenie kariérového poradenstva v kontexte sociálnej práce 

povaţ ujeme za vhodný nástroj riešenia kariérovej situácie ţ ien zaţ ívajúcich násilie. 

V závere empirickej časti prezentujeme výsledky výskumu, ktoré poukazujú na 

aktuálny stav poskytovaných sluţ ieb z oblasti kariérového poradenstva ţ enám 

zaţ ívajúcim násilie v Prešovskom samosprávnom kraji.  

 

Kľúčové slová: 

Násilie na ţ enách. Sociálna práca. Rodovo citlivá sociálna práca. Kariérové 

poradenstvo.  
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ABSTRACT 

LIBÁKOVÁ, Ľubica: Gender sensitive social work: violence against women in the 

context of career counselling. [paper for student scientific conference]. Ľubica 

Libáková. - Prešov University in Prešov. Faculty of Philosophy. Institute of Educology 

and Social Work. - Supervisor: doc. Mgr. Monika Bosá, PhD. - Prešov: FP PU, 2016. 

55 p. 

 

The Topic Gender sensitive social work: violence against women in context of career 

counselling we examine in an empirical and theoretical manner. This topic was chosen 

out of self-interest in this subject. Next reason for this examination is the lack of 

research, despite proven importance of this field. The theoretical framework of this 

study consists of three chapters divided into subsections. The main goal of this study is 

identification and theoretical analysis of possible career counselling for women 

experiencing violence with emphasis on the problems of their fitment in the labor 

market in the context of social work. Theoretical part of the study we conducted from 

available Slovakian and foreign literature. Main goal of the empirical section in the 

fourth chapter is identification and characteristics of the current situation and the “white 

spots” in the manner of providing career counselling services in facilities and 

organizations from Prešov region to women experiencing violence. The research we 

conducted through semi-structured interviews, unstructured observation, audio 

recording techniques and narrative transcription. Application of career counselling in 

the context of social work considered an appropriate technique for solving the problem 

with career questions regarding women experiencing violence. In the conclusion of the 

empirical study, we present research results, which are pointing out the current state of 

career counselling services to women experiencing violence in Prešov region. 

 

Key words: 

Violence against women. Social work. Gender sensitive social work. Career 

counselling.  
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ÚVOD 

 
Tému Rodovo citlivá sociálna práca: násilie na ţenách v kontexte kariérového 

poradenstva sme si zvolili z dôvodu, ţ e násilie páchané na ţ enách povaţ ujeme 

za závaţ ný, aktuálny, celosvetový a práva ţ ien porušujúci sociálno-patologický jav, 

ktorého negatívne dôsledky sa prejavujú v rôznych oblastiach ţ ivota ţ ien. Nízka miera 

rozpracovanosti následkov preţ itého násilia na kariérovú oblasť ţ ivota ţ ien, ako 

i samotných moţ ností ich riešenia bola dôvodom, prečo sme sa rozhodli nazerať na 

uvedenú problematiku cez optiku kariérového poradenstva v kontexte sociálnej práce.  

 Vybranú problematiku skúmame v teoretickej i empirickej rovine. Hlavným 

cieľom je identifikácia a teoretická analýza moţ ností kariérového poradenstva pre ţ eny 

zaţ ívajúce násilie (ďalej ŢZN) s dôrazom na problematiku ich uplatnenia na trhu práce 

v kontexte sociálnej práce. Teoretický rámec práce je tvorený troma kapitolami. 

Zámerom prvej kapitoly je analýza rodovo citlivej sociálnej práce a rodovo 

podmieneného násilia. Predmetom druhej kapitoly je identifikácia špecifík kariérového 

poradenstva. V súvislosti s týmto cieľom sa zameriavame na jeho špecifiká, kroky 

a osobitosť rodovo citlivého kariérového poradenstva. V tretej kapitole predstavujeme 

kariérové poradenstvo ako efektívny nástroj riešenia kariérovej situácie ŢZN, kde 

poukazujeme na súvislosti preţ itého násilia a kariérovej situácie ţ ien a na postup 

kariérového poradenstva v kontexte uplatňovania ŢZN na trhu práce.  

 Uvedené kapitoly predstavujú teoretický základ pre empirickú časť, ktorá tvorí 

poslednú, štvrtú kapitolu práce. Hlavným cieľom výskumu je identifikácia 

a charakterizácia aktuálneho stavu a „bielych miest“ v oblasti poskytovania sluţ ieb 

kariérového poradenstva ŢZN v zariadeniach a organizáciách Prešovského 

samosprávneho kraja (ďalej PSK). Empirická časť práce je tvorená siedmimi 

podkapitolami, v rámci ktorých sa v kontexte východiskového metodologického 

konceptu zameriavame na vymedzenie výskumného problému, stanovenie výskumných 

cieľov, priblíţ enie metodológie výskumu, popísanie etiky výskumu a výberu výskumnej 

vzorky s následnou analýzou a interpretáciou výskumných zistení, formulovaním 

záverov a odporúčaní pre teóriu a prax.  
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1 CHARAKTERISTIKA RODOVO CITLIVEJ SOCIÁLNEJ 

PRÁCE A JEJ TERMINOLOGICKÉ VYMEDZENIE 

  

 Sociálna práca sa počas svojho dlhoročného vývoja prispôsobovala zmenám 

a poţ iadavkám spoločnosti. Reagovala na meniace sa a pribúdajúce problémy 

a neţ iaduce javy. Počas tohto vývoja boli vytvorené určité pravidlá a normy, ktorých 

dodrţ iavanie a akceptovanie by malo byť súčasťou tzv. rodovo citlivého prístupu, ktorý 

by mal byť uplatňovaný vo všetkých pomáhajúcich profesiách.  

 K úlohám sociálnej práce neodmysliteľne patrí podporovanie sociálneho 

fungovania klientov a klientok, ich posilňovanie, rešpektovanie slobody a práv ľudí, ich 

rozdielností či zabezpečovanie sociálnej spravodlivosti. Sociálni pracovníci 

a pracovníčky by mali prostredníctvom uplatňovania rodovo citlivej sociálnej práce 

prispievať k odstraňovaniu nerovností a diskriminácie. V niektorých prípadoch však 

práve sociálni pracovníci a pracovníčky svojím nedôkladne premysleným či 

neodborným konaním nevedome prispievajú k šíreniu diskriminácie, rodových 

stereotypov a nerovného prístupu. Dôsledkom je, ţ e takto vykonávaná sociálna práca 

pôsobí na niektoré skupiny znevýhodňujúco, rodovo necitlivo a diskriminujúco 

(Mareková, 2013).  

 Jednotné zadefinovanie rodovo citlivej sociálnej práce je obťaţ né. Môţ eme ju 

chápať ako princíp, ktorý je súčasťou feministickej sociálnej práce alebo ako konkrétnu 

činnosť vykonávanú v praxi. Autorka Bosá (2014) objasňuje, ţ e v nej dochádza 

k spájaniu zohľadňovania rodového hľadiska a uplatňovania antidiskriminačného 

prístupu a ako taká môţ e byť vykonávaná len v rodovo citlivej inštitúcii. Spomínaná 

autorka pod takouto inštitúciou rozumie také „pracovisko, ktoré poskytuje sluţ by 

sociálnej práce, rodovo definuje aj reálny a symbolický priestor“ (Bosá, 2014, s. 96). 

Takéto pracovisko teda podporuje sociálnu spravodlivosť a rovnosť a odmieta 

nerovnosť, diskrimináciu či mocenské vzťahy.  

 Za dôleţ ité povaţ ujeme objasnenie rozdielu medzi presadzovaním rodovo 

citlivej a rodovo necitlivej sociálnej práce. Zatiaľ čo pri rodovo necitlivej sociálnej práci 

ide o uplatňovanie spoločenských noriem, očakávaní spoločnosti, tradícií, zvykov 

a stereotypov, na základe rodovo citlivej sociálnej práce dochádza k uprednostňovaniu 

ľudských práv, noriem či sociálnej spravodlivosti (Mareková, 2013). Domnievame sa 

však, ţ e riadenie sa tradíciami a zvykmi nemusí nutne viesť k vykonávaniu rodovo 
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necitlivej sociálnej práce1. Veľký význam zohráva to, do akej miery nás tieto faktory 

ovplyvňujú, ako aj to, v akom rozsahu si ich vieme formovať a uvedomovať pri práci 

s klientmi a klientkami. Podľa nášho názoru tak výchova a vzdelávanie k rodovej 

citlivosti zohrávajú významnú úlohu v praxi sociálnych pracovníkov a pracovníčok, 

pretoţ e môţ u dopomôcť k tomu, aby medzi samotnými sociálnymi pracovníkmi 

a pracovníčkami nedochádzalo k nevedomému podporovaniu diskriminácie, rodových 

stereotypov a nerovného prístupu. 

 Jednou z podmienok vykonávania rodovo citlivej sociálnej práce je uplatňovanie 

rodovo citlivého prístupu. „Rodovo citlivý prístup znamená taký, ktorý uplatňuje 

rodové hľadisko s cieľom zamedziť, predchádzať alebo odstraňovať rodovú 

diskrimináciu a posilňovať rodovú rovnosť“ (Bosá, 2012, s. 153)2. Jeho najčastejším 

prostriedkom býva rodovo špecifický prístup, ktorý síce nezaručuje rodovú citlivosť, ale 

reprezentuje odlišnú prácu so ţ enami a s muţ mi vychádzajúcu z ich odlišných potrieb 

(Bosá, 2012). Odlišné pristupovanie k muţ om a ţ enám teda automaticky nepredstavuje 

uplatňovanie rodovej citlivosti. V niektorých prípadoch práve rovnaké pristupovanie 

k obom rodom znamená, ţ e im sú vytvárané rovnaké podmienky a priestor, majú 

rovnaké príleţ itosti a moţ nosti. V takomto prípade môţ e byť uplatňovanie odlišného 

prístupu zároveň zdrojom diskriminácie a nerovností. 

„Rodová rovnosť znamená rovnakú viditeľnosť, rovnaké postavenie a rovnakú 

účasť ţien a muţov vo všetkých sférach verejného aj súkromného ţivota. Jej cieľom 

je presadzovať plnohodnotnú účasť ţien a muţov v spoločnosti. ... Pre dosiahnutie 

rodovej rovnosti sú dôleţitými stratégiami gender mainstreaming a plánovanie rovnosti 

príleţitosti“3 (Bosá, Filadelfiová, Minarovičová, 2009, s. 73). Cieľom rodovej rovnosti 

je teda dosiahnutie rovnakosti v zmysle práv, statusu a dôstojnosti muţ ov a ţ ien. 

                                                           
1 V tejto práci ďalej zdôrazňujeme negatívny vplyv rodových stereotypov na vznik a páchanie rodovo 
podmieneného násilia, čo v kontexte tohto tvrdenia môţe  vzbudzovať dojem vzájomného rozporu. 
Zásadný rozdiel medzi tradíciami a stereotypmi vidíme práve v neuvedomelosti a hierarchickosti 
stereotypu, pretoţe  práve tieto jeho znaky môţ u prispievať k vykonávaniu rodovo necitlivej sociálnej 
práce. 
2 Zároveň poskytuje „moţ nosti plnohodnotného uplatnenia v ţiv ote, slobodu vo voľbe ţ ivotných dráh 
a dosiahnutie rodovej rovnosti“ (Bosá, 2014, s. 97). 
3 Jedným z najmodernejších a najinovatívnejších postupov umoţ ňujúcich dosahovanie rodovej rovnosti 
v sociálnej práci, ale aj v iných profesiách je prístup gender mainstreaming. Jeho cieľom je odstraňovať 
znevýhodnenia, zabezpečiť rovnakú participáciu ţie n a muţo v, umoţ niť im rovnaké šance a podmienky 
pre slobodu voľby, a to prostredníctvom zohľadňovania rodovej dimenzie, teda uplatňovaním rodového 
hľadiska pri riešení sociálnych, ekonomických a environmentálnych problémov (Bosá, 2016). Tento 
prístup zdôrazňuje, ţe  oblasťou, ktorej je nutné venovať pozornosť, je minimalizácia diskriminujúcich 
prejavov a nastolenie rodovej rovnosti. Koncept rovnosti príleţito sti stavia na zabezpečení rovnakých 
podmienok pre muţo v a ţe ny bez ohľadu na ich sociálny, rodový, zdravotný či etnický status a vytvára 

635



 

 

Zhrňujúc z doterajších úvah moţ no konštatovať, ţ e cieľom sociálnych 

pracovníkov a pracovníčok by malo byť prostredníctvom uplatňovania rodovo citlivej 

sociálnej práce prispievať k minimalizácii a odstraňovaniu diskriminácie, opresie 

a nerovnosti. Podporovanie ľudských práv a slobôd, sociálnej spravodlivosti, rovnosti 

či súdrţ nosti predstavujú základ a štandard realizovania sociálnej práce. Domnievame 

sa, ţ e k takémuto vykonávaniu rodovo citlivej sociálnej práce môţ u prispieť kurzy, 

výcviky či iné odborné vzdelávanie v rozličných formách, ktorých cieľom by bolo 

zameranie sa na poznanie rodovo citlivého prístupu, prístupu gender mainstreaming, 

konceptu rodovej rovnosti a rovnosti príleţ itostí, poznanie vplyvov a dôsledkov 

rodových stereotypov a ďalších strategických princípov a zásad4. 

 

 

1.1 CHARAKTERISTIKA RODOVO PODMIENENÉHO NÁSILIA 

 

 V minulosti bola téma násilia v rodinách či v partnerských vzťahoch 

tabuizovaná a nadradené postavenie muţ ov bolo povaţ ované za prirodzené. Spoločnosť 

túto problematiku vnímala ako súkromnú záleţ itosť ukrytú za dverami, dotýkajúcu sa 

len konkrétnych osôb, do ktorej nie je potrebné zasahovať. „Významným stimulom 

prelomenia tohto chápania boli feministické hnutia, vďaka ktorým sa v 60. a 70. rokoch 

20. storočia začala venovať pozornosť problematike násilia páchaného na ţ enách ako 

rodovo podmienenému násiliu, ktorého príčina je v nerovnom postavení ţ ien a muţ ov 

v spoločnosti“ (Koscelníková, 2012, s. 11). Vďaka rastúcej pozornosti zo strany 

                                                                                                                                                                          
taký priestor na uplatnenie, v ktorom je úspech jednotlivcov priamo úmerný ich úsiliu (Bosá, 2014). 
Dôleţitú  úlohu teda zohrávajú znalosti, snaha a talent jednotlivcov a nie ich sociálne charakteristiky. 
4 Za dôleţité povaţ ujeme i objasnenie pojmu rodová citlivosť, ktorý znamená uvedomovanie si dvoch 
podôb človeka - muţa  a ţe ny, ako aj poznanie týchto dôsledkov pre ich ţi vot (Kiczková, 2006). Autorky 
Brozmanová-Gregorová a Šolcová (2006) dodávajú, ţe  rodová citlivosť je spojená s uvedomovaním si 
rovnocennosti muţa  a ţe ny v spoločnosti. Podmienkou rodovej citlivosti je uplatňovanie rodovo 
diferencovaného myslenia, ktorého opakom je tzv. rodová slepota (Kiczková, 2006). Pojem rodovo 
diferencované myslenie chápeme ako odlišné premýšľanie o muţo ch a ţe nách. Rodová slepota je naopak 
spájaná s podporovaním rodových stereotypov. Znamená, ţe  sa „rodová dimenzia alebo opatrenia 
zamerané na dosiahnutie rovnoprávnosti muţo v a ţien , a to na úrovni plánovania, dôsledkov ich 
pôsobenia, implementácie, monitorovania a vyhodnocovania ignorujú, alebo sa im nevenuje dostatočná 
pozornosť“ (Porubänová, 2006). V súvislosti s týmito termínmi povaţ ujeme za významné aj priblíţen ie 
pojmu rodovo neutrálne myslenie. Môţe me hovoriť o rodovo neutrálnom myslení, „ktoré je neutrálne len 
zdanlivo, pretoţe  síce nárokuje všeobecnú platnosť, ale je zovšeobecnením muţs kého princípu“ 
(Kiczková, 2006). Navonok teda pôsobí ako rodovo rovnocenné, no v skutočnosti presadzuje muţ skú 
nadradenosť. Zo všeobecného hľadiska je však termín rodovo neutrálny spájaný s odpútaním sa 
od rodových stereotypov (Bosá, 2014).  
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spoločnosti tak rodovo podmienené násilie5 začalo byť povaţ ované za veľmi závaţ ný, 

často sa vyskytujúci, aktuálny, tabuizujúci a práva ţ ien porušujúci negatívny 

spoločenský jav. V tejto práci centrujme pozornosť na rodovo podmienené násilie 

v párových vzťahoch. 

 Vychádzajúc z Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie ţien, 

konkrétne zo Všeobecného odporúčania č. 19 (1992) môţ eme rodovo podmienené 

násilie chápať ako „násilie, ktoré je namierené proti ţ ene kvôli tomu, ţ e je ţ ena, alebo 

ktoré postihuje ţ eny neúmerne viac“. Zahŕňa všetky činy a akty, ktorých dôsledkom je 

fyzické, psychické či sexuálne utrpenie a ublíţ enie, ale i nátlak alebo hrozby takýchto 

činov. Zo širšieho aspektu je pojem násilie na ţ enách zadefinovaný v Deklarácii 

Spojených národov o odstránení násilia páchaného na ţenách (1993) v článku č. 1 ako 

„akýkoľvek čin násilia, zaloţ ený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom je, alebo 

ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické 

poškodenie trpiacej ţ eny, vrátane vyhráţ ania sa takýmito činmi, nátlaku alebo 

akéhokoľvek odňatia slobody, či uţ  vo verejnom alebo v súkromnom ţ ivote“. 

Nadväzujúc v článku č. 2 tento dokument vymedzuje, ţ e násilie na ţ enách zahŕňa 

prejavy fyzického, sexuálneho a psychického násilia v rodine, manţ elstve, práci, 

spoločnosti alebo násilie zo strany štátu. Obe definície zhodne poukazujú na to, ţ e 

rodovo podmienené násilie môţ e mať priamu formu viktimizácie ţ ien (násilie 

v intímnych vzťahoch, od cudzích muţ ov ale i vo verejnej sfére) a druhotnú formu 

(násilie zo strany spoločnosti a štátnych inštitúcií). Valné zhromaţdenie OSN 

v spomínanej deklarácii vyhlasuje, ţ e „násilie páchané na ţenách je demonštráciou 

historicky asymetricky rozdelenej moci medzi muţmi a ţenami, ktorá viedla k nadvláde 

muţov nad ţenami a k diskriminácii ţien a ktorá bránila ţenám naplno rozvíjať svoje 

schopnosti, uznávajúc tieţ, ţe násilie na ţenách je jedným z rozhodujúcich 

spoločenských mechanizmov, pomocou ktorého sú ţeny násilím zatláčané 

                                                           
5  V kontexte rodovo podmieneného násilia povaţ ujeme za predmetné zadefinovanie pojmov rod 
a pohlavie. Aj napriek tomu, ţe  význam týchto pojmov je značne odlišný, v beţ nom ţi vote bývajú často 
zamieňané alebo identicky chápané. Pod pojmom pohlavie rozumieme biologickú charakteristiku človeka 
ako muţa  a ţe ny, pričom k tomuto rozdeleniu dochádza na základe pohlavných orgánov, druhotných 
pohlavných znakov, chromozómovej či hormonálnej výbavy (Bosá, Minarovičová, 2005). Rod je 
„sociálny konštrukt, ktorý vyjadruje, ţe vlastnosti a správanie spájané s obrazom muţa a ţeny sú 

formované kultúrou a spoločnosťou. Na rozdiel od pohlavia, ktoré je univerzálnou kategóriou a nemení 

sa podľa času či miesta, pôsobenie rodu ukazuje, ţe určenie rolí, správania a noriem vzťahujúcich sa 

k ţenám a muţom je v rôznych spoločnostiach, v rôznych obdobiach či rôznych sociálnych skupinách 

rozdielne“ (Čermáková, 2000, s. 11-12). Rod objasňuje, ţe  utváranie človeka, ţe ny a muţa  závisí od 
vplyvov výchovy, prostredia či spoločnosti, a teda ako taký nemusí byť nevyhnutne spojený s pohlavím.  
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do podriadenej pozície oproti muţom“. Zhrňujúc táto deklarácia vyzdvihuje a poukazuje 

na neakceptovateľnosť násilia páchaného na ţ enách 6  a na rodovú nerovnosť, teda 

na hierarchickú nadradenosť muţ ov nad ţ enami, ktorá je vyuţ ívaná a zneuţ ívaná 

na páchanie násilia a udrţ anie postavenia, ktorého následkom je znefunkčňovanie 

ţ ivotov ţ ien v rôznych oblastiach.  

 K vymedzeniu rodovo podmieneného násilia neodmysliteľne patrí aj 

charakterizácia jeho foriem, cyklu, príčin a následkov, ako aj jeho páchateľov a ŢZN. 

Tieto témy sú podrobne špecifikované v dostupnej literatúre, a preto ich opakované 

detailné uvádzanie v tejto kapitole nepovaţ ujeme za potrebné. Za dôleţ ité však 

povaţ ujeme stručné priblíţ enie kaţ dého z uvedených aspektov. 

  Fyzické, psychické, sexualizované, ekonomické či sociálne - tieto formy rodovo 

podmieneného násilia sa vyskytujú v partnerských vzťahoch. Striktné vymedzenie ich 

prejavov môţ e byť problematické, pretoţ e v niektorých prípadoch dochádza k ich 

vzájomnému prelínaniu. Kaţ dá zo spomínaných foriem však zahŕňa konkrétne prejavy 

násilného správania, ktoré sa od seba líšia svojou mierou a intenzitou.  

  Dlhodobé trvanie a opakovanie násilných aktov v partnerskom vzťahu sa 

vyznačuje určitým systémom, dynamikou a striedaním cyklov. V dostupných 

odborných publikáciách existuje ich rôznorodé členenie, ktoré je však obsahovo takmer 

zhodné. Jedná sa o štyri štádia, ktoré majú cyklický charakter a ktoré veľmi 

zjednodušene začínajú narastaním napätia, pokračujú jeho nekontrolovateľným 

uvoľnením, počas ktorého dochádza k násilnému činu, za ktorým nasleduje štádium 

sľubov, ospravedlnení a milujúceho správania a tento kolobeh sa uzatvára popieraním 

viny a zľahčovaním spáchaného činu (Mesochoritisová, 2005). 

  Za vznikom násilia môţ e stáť mnoţ stvo rôznorodých príčin a dôvodov, no 

ţ iadne z nich nemôţ u byť akceptované alebo ospravedlniteľné. „Násilie a týranie sa 

v zásade môţ e začať kedykoľvek - na začiatku vzťahu, po svadbe, ale aj po rokoch 

spoločného ţ ivota“ (Egger, 1994, s. 8) 7 . Rodovo podmienené násilie zanecháva 

v ţ ivotoch ţ ien mnohé následky, často trvalého charakteru. Vo veľkej miere ovplyvňuje 
                                                           
6 Častokrát sa objavuje problém spojený s nahradzovaním alebo zamieňaním termínu rodovo podmienené 
násilie s pojmami domáce násilie alebo násilie páchané v rodine, čo vedie k nivelizovaniu, 
bagatelizovaniu a zastieraniu asymetrickej mocenskej pozície násilného muţa  voči ŢZN (Holubová, 
2010). Charakteristickými znakmi násilia v rodine a domáceho násilia je to, ţe  prebiehajú v súkromnom 
rodinnom alebo domácom prostredí medzi ktorýmikoľvek členmi rodiny a sú nimi zámerne, ale aj 
nezámerne ohrozené i deti. Výraznou črtou rodovo podmieneného násilia je zneuţit ie kontroly a moci 
muţo v voči ţe nám v rôznorodom prostredí, vyuţi tie ich nerovnocenného dominantnejšieho postavenia 
k páchaniu násilia a porušovaniu práv ţie n. 
7 Z originálu preloţili C viková, Horvátová a Linha (2008).  
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ich zdravie, a to po fyzickej i psychickej stránke. Aj napriek bolesti, ktorú fyzické 

násilie spôsobuje, ŢZN v konečnom dôsledku označujú vplyv psychického násilia na 

ich zdravie a ţ ivot za oveľa horší a vyčerpávajúcejší (Bodnárová, Filadelfiová, 

Holubová, 2008). Násilie má vplyv aj na rodinný ţ ivot ţ ien, ich vzťahy s priateľmi 

a známymi, ktoré sú oslabené alebo narušené vplyvom nútenej sociálnej izolácie 

a zhoršuje aj ich výkon v zamestnaní. 

  Páchateľmi násilia sú najčastejšie muţ i z blízkeho sociálneho prostredia ţ ien, 

predovšetkým partneri, manţ elia, otcovia alebo bratia (Karlovská, Krokavcová, 

Králová, 2009). V mnohých prípadoch sú však ţ eny vystavené násiliu aj od neznámych 

a cudzích muţ ov. Vţ dy sú ale jasne vymedzené role daných aktérov, kde na jednej 

strane stojí páchateľ násilia a na druhej ŢZN. „Násilie zo strany svojho manţela, alebo 

partnera môţe zaţiť kaţdá ţena bez ohľadu na jej vzdelanie, spoločenské a ekonomické 

postavenie, rodinné zázemie, vek, náboţenské vyznanie, farbu pleti, národnú príslušnosť 

alebo etnický pôvod“ (Krokavcová, 2011, s. 7).  

  ŢZN často obviňujú samy seba za to, čo preţ ívajú. Potrebujú získať pocit 

podpory, pochopenia a istoty. Hanbia sa za svoju situáciu a boja sa poţ iadať o pomoc 

iných. Predpokladajú, ţ e nenájdu nikoho, kto by im bol ochotný pomôcť, alebo kto by 

im vedel poskytnúť dostatočné a relevantné informácie o moţ nostiach riešenia ich 

situácie. Je ale dôleţ ité, aby bola ţ ena ubezpečená o skutočnosti, ţ e za vzniknutú 

situáciu nenesie zodpovednosť a ţ e v prípade vyhľadania riešenia jej bude poskytnutá 

a zabezpečená rýchla, efektívna a bezpečie zaručujúca pomoc. 

Reflektujúc môţ eme skonštatovať, ţ e všetky činy v partnerskom vzťahu vedúce 

k uplatňovaniu násilia v akejkoľvek forme predstavujú neprijateľné porušenie práv ţ ien. 

Typickým znakom rodovo podmieneného násilia je striktne vymedzené nerovnocenné 

postavenie muţ a a ţ eny. Dôleţ itú úlohu v procese poskytovania pomoci ŢZN zohrávajú 

sociálni pracovníci a pracovníčky, ktorí v mnohých prípadoch tvoria súčasť 

multiodborových tímov. Ich úlohou by malo byť zabezpečenie komplexnej pomoci, 

ktorá by v prípade ich nedostatočných kompetencií, znalostí či zručností mala spočívať 

v distribúcií pomoci iných odborníkov a odborníčok.  
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2 CHARAKTERISTIKA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 

V KONTEXTE SOCIÁLNEJ PRÁCE 

 

Kaţ dodennou súčasťou pomáhajúceho procesu a práce sociálnych pracovníkov, 

pracovníčok je poskytovanie pomoci tým klientom a klientkam, ktoré sa ocitli 

v nepriaznivej či v zloţitej ţ ivotnej situácii. Mnoho ľudí nezvláda riešenie svojich 

problémov vlastnými silami, a preto sa rozhodnú vyhľadať pomoc iného odborníka 

alebo odborníčky. Ich úlohou je zhodnotiť danú situáciu, poskytnúť klientovi alebo 

klientke potrebné informácie o eventuálnych formách pomoci a spoločne s ním/ňou 

nájsť najefektívnejší spôsob riešenia. Práve poradenské sluţ by umoţ ňujú ŢZN získať 

potrebné informácie o existujúcich a účinných riešeniach ich situácie a moţ nostiach 

pomoci zo strany odborníkov a odborníčok. V mnohých prípadoch takáto pomoc zahŕňa 

i riešenie ich kariérovej situácie na ktorú má preţ ité násilie výrazne negatívny vplyv. 

Usudzujeme, ţ e prínosom riešenia tejto problematiky je práve kariérové poradenstvo. 

  Kariérové poradenstvo môţ eme ešte aj v súčasnosti vnímať ako relatívne nový 

termín, ktorý sa v našich slovenských podmienkach začal vyuţ ívať pribliţ ne v období 

vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie (Grajcár, 2013). Rozvoj kariérového 

poradenstva sa začal v Spojených štátoch amerických koncom 19. a začiatkom 

20. storočia8 a jeho cieľom bolo primerané rozmiestnenie pracovníkov a pracovníčok v 

mestách (Čerešník, 2015). V slovenských, ale aj v zahraničných pomeroch sa tieţ  spája 

s nárastom nezamestnanosti a povaţ uje sa za vhodný nástroj riešenia tejto problematiky.  

  Za najadekvátnejšiu a najobšírnejšiu definíciu kariérového poradenstva, z ktorej 

zároveň v tejto práci vychádzame, povaţ ujeme definíciu Organizácie pre hospodársku 

spoluprácu a rozvoj (ďalej OECD) (OECD, 2005, s. 10), podľa ktorej pojem kariérové 

poradenstvo predstavuje „sluţby a aktivity zamerané na pomoc jednotlivcom bez ohľadu 

na ich vek a ktorúkoľvek fázu ţivota pri voľbe vzdelávania, odbornej prípravy, 

povolania a pri riadení svojej kariéry. Tieto sluţby sa môţu vykonávať na školách, 

univerzitách a vysokých školách, vo vzdelávacích inštitúciách, vo verejných sluţbách 

zamestnanosti, na pracoviskách, vo verejnom sektore alebo na komunálnej úrovni a v 

súkromnom sektore“. Tieto sluţ by môţ u byť klientom a klientkam poskytované osobne 

aj dištančne, individuálne i skupinovo. „Zahŕňajú poskytovanie kariérových informácií 

(v tlačenej, elektronickej alebo inej podobe), hodnotiace a seba hodnotiace nástroje, 

                                                           
8 V úzadí priemyselnej revolúcie. 
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poradenské rozhovory, kariérové vzdelávacie programy (pomáhajúce jednotlivcom 

rozvíjať ich sebavedomie, vnímanie príleţitosti a zručností pre riadenie kariéry), 

skúšobné programy (poznanie moţností pred voľbou), programy pre vyhľadávanie 

práce“ (OECD, 2005, s. 10). Obsiahlosť tejto definície spočíva vo vymedzení cieľových 

skupín, miesta výkonu, ako aj konkrétnych činností spadajúcich do kompetencií 

poradcov a poradkýň. Z psychologického hľadiska ponúka stručnejšie vymedzenie 

Vendel (2008, s. 50), podľa ktorého je kariérové poradenstvo „odborná pomoc 

a činnosť, ktorá sa vykonáva počas ţ ivota človeka v pracovnej sfére, zamestnaní, 

povolaní“. Za všeobecný cieľ kariérového poradenstva teda môţ eme povaţ ovať snahu 

„pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, 

odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich ţ ivota“ 

(Zdruţenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, 2016). 

  V súvislosti s problematikou kariérového poradenstva sa v odborných 

publikáciách, časopisoch a v inej dostupnej literatúre stretávame aj s inými pojmami 

ako sú napríklad kariérne poradenstvo, pracovné poradenstvo, poradenstvo pri výbere 

zamestnania alebo voľbe povolania, profesijné poradenstvo alebo sluţ by zamestnanosti. 

Tieto termíny bývajú s pojmom kariérové poradenstvo synonymicky zamieňané 

aj napriek tomu, ţ e medzi niektorými z nich sú značné odlišnosti9. 

Opierajúc sa o doteraz uvedené môţ eme konštatovať, ţ e v kontexte 

poskytovania sluţ ieb ŢZN zohráva dôleţ itú úlohu presadzovanie antidiskriminačného 

a antiopresívneho prístupu, zohľadňovanie rodového hľadiska, preferovanie sociálnej 

spravodlivosti, vyjadrovanie negatívneho a odmietavého postoja voči rodovým 

stereotypom, ako i rešpektovanie a presadzovanie ľudských práv. Z tohto hľadiska sa 

javí ako vhodné vyuţ ívanie rodovo citlivého kariérového poradenstva pod ktorým 
                                                           
9 Rovnoznačné pouţí vanie pojmov kariérové a kariérne poradenstvo nie je správne, pretoţe  zatiaľ čo tvar 
kariérový sa spája s poradenstvom, ktorého cieľom je úspešný postup v kariére, „tvar kariérny sa pouţív a 
v spojení kariérny diplomat označujúcom diplomata, ktorý prešiel všetkými stupňami diplomatických 
funkcií“ (Grajcár, 2009, s. 17). Pojmy pracovné poradenstvo, poradenstvo pri výbere zamestnania alebo 
voľbe povolania autor Čerešník (2015) chápe ako prvotné pojmy, teda také, ktoré boli postupom času 
nahradené. Rovnaký názor zastáva aj Grajcár (2013), ktorý konštatuje, ţe  pod pojem kariérové 
poradenstvo spadá to, čo sa v minulosti označovalo ako pracovné poradenstvo, poradenstvo pri výbere 
zamestnania či voľbe povolania. Ich synonymické vyuţí vanie je teda relatívne správne. Naproti tomu 
pojem profesijné poradenstvo predstavuje typ kariérového poradenstva, ktoré „sa zaoberá hľadaním 
pracovných príleţito stí z hľadiska uplatnenia kvalifikácií a kompetencií klientov podľa aktuálnej situácie 
na trhu práce“ (Svobodová, 2015, s. 11). Nezahŕňa teda komplex tých činností a aktivít kariérového 
poradenstva, ktoré sme vymedzili vyššie. Ani termín sluţb y zamestnanosti však s pojmom kariérové 
poradenstvo nie je totoţn ý. Domnievame sa, ţe  ide o najširší termín zahŕňajúci „systém inštitúcií 
a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri hľadaní zamestnania, zmene zamestnania, 
obsadzovaní voľných pracovných miest a uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce“ (Zákon č. 5/2004 

Z. z. o sluţbách zamestnanosti § 11). 
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rozumieme „kariérové poradenstvo, ktoré nepodporuje rodovú nerovnosť na trhu práce, 

ale práve naopak, predchádza jej“ (Bosá, Minarovičová, 2014). Rodovo citlivé 

kariérové poradenstvo v konečnom dôsledku predstavuje taký spôsob vykonávania 

kariérového poradenstva, ktorého cieľom je posilnenie postavenia ţ ien na trhu práce 

prostredníctvom nepodporovania a odstraňovania rodovej nerovnosti a dosahovania 

efektívnejších výsledkov v profesijnej oblasti ich ţ ivota. 

Pre efektívne vykonávanie rodovo citlivého kariérového poradenstva 

a orientáciu v jeho procese je dôleţ ité dodrţ iavanie kľúčových princípov akými sú 

spravodlivosť a demokracia, rovnosť príleţ itostí a rešpektovanie ľudských práv, rodová 

citlivosť, posilnenie a podpora, ale i predpokladov ku ktorým môţ eme zaradiť rodovo 

citlivého poradcu a poradkyňu, rodovo citlivé metódy, rodovo citlivý jazyk a rodovo 

citlivé obsahy, teda texty, ktorých obsah objasňuje rodové aspekty a nepropaguje 

rodové stereotypy a predsudky (Bosá, Minarovičová, 2014). K ďalším princípom 

kariérového poradenstva môţ eme zaradiť holistický prístup, poskytovanie nezaujatého 

poradenstva v súlade so záujmami klientky, nezávislosť poskytovaného poradenstva 

rešpektujúceho slobodu klientkinej voľby povolania, ako aj dôvernosť a bezpečnosť 

poskytovaných informácií (OECD, 2005). Uvedené princípy sú zásadné nielen 

z hľadiska fungovania poradenského procesu, ale aj budovania poradenského vzťahu.  

  V procese budovania partnerského vzťahu by mali poradcovia a poradkyne 

rešpektovať autenticitu a jedinečnosť klientky, a zároveň by mali byť empatické, 

motivovať a povzbudzovať klientku k zmenám v jej ţ ivote, pomáhať jej zlepšiť jej 

fungovanie vo svete a nájsť optimálne vzorce správania (Mydlíková, 2009). Dôleţ itými 

atribútmi poradenského vzťahu medzi poradcom, poradkyňou a ŢZN sú aj dôvera, 

podpora, citlivý a neviktimizujúci prístup, ktoré sú ţ iaduce k vytvoreniu bezpečného 

miesta, kde sa klientka bude môcť zdôveriť a otvorene hovoriť o svojich skúsenostiach 

s násilím s vedomím, ţ e všetky poskytnuté informácie budú vyuţ ité výlučne v jej 

prospech. V kontexte poradenskej práce so ŢZN povaţ ujeme za obzvlášť relevantné 

vyuţ ívanie strániaceho prístupu, ktorý sa vyznačuje plnou dôverou voči klientke, 

akceptáciou a porozumením voči jej preţ ívaniu, rešpektom voči jej situácii a aktuálnym 

potrebám, zabezpečením komplexnej informovanosti klientky, budovaním partnerského 

vzťahu, ako aj podporovaním a posilňovaním klientky (Bosá, 2014). Jeho najväčší 

prínos spočíva v striktnom odmietaní akejkoľvek spoluviny ţ eny na násilí 

a v presadzovaní nulovej tolerancie násilia. 
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  V procese kariérového poradenstva zastávajú sociálne pracovníčky či pracovníci 

rolu pomáhajúcich profesionálov napĺňajúcich ciele sociálnej práce i kariérového 

poradenstva súčasne, zameriavajúcich sa na poskytovanie komplexného poradenstva 

zahŕňajúceho poskytovanie rád, informácií a pomoci ŢZN pri riešení ich špecifických 

problémov v profesijnej a vzdelávacej oblasti. Rola sociálneho pracovníka, pracovníčky 

poskytujúcej sluţ by kariérového poradenstva ŢZN zahŕňa široké spektrum potrebných 

teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti sociálnej práce, problematiky 

násilia páchaného na ţ enách a kariérového poradenstva. Z oblasti kariérového 

poradenstva sú to predovšetkým poznatky z oblasti teórie kariérového poradenstva, jeho 

vývoja, metód, techník či nástrojov, ako i znalosť informácií súvisiacich s opisom 

povolania, pracovnými a platovými podmienkami, poţ adovaným vzdelaním, 

vyhliadkami do budúcnosti, pracovnými moţnosťami v regióne a so získaním 

presnejších informácií o konkrétnom povolaní či moţ nostiach ďalšieho vzdelávania 

(Vendel, 2008). Ich spolupráca so ŢZN v odlišnosti od iných cieľových skupín zahŕňa aj 

pochopenie súčasnej situácie a postavenia ţ ien na trhu práce, ktoré sa dotýkajú najmä 

rôznorodých kultúrnych a sociálnych prekáţ ok v zastavaní rovnakej účasti ţ enskej 

pracovnej sily na trhu práce. Vyţ aduje si ich odbornú špecializáciu z oblasti rodových 

aspektov, rodovej citlivosti a celostnej rodovej problematiky.  

  Pracovná situácia ŢZN môţ e byť sprevádzaná značnou neistotou. Preto je pre 

vzájomnú spoluprácu dôleţ ité, aby boli sociálne pracovníčky a pracovníci podporní, 

empatickí, posilňujúci, akceptujúci, kongruentní a aby boli schopní motivovať klientky 

k zvládaniu všetkých prekáţ ok a problémov (Beková, 2013). Taktieţ  je dôleţ ité, aby 

klientkam aktívne načúvali, prejavovali záujem a snahu porozumieť ich situácii. 

Aj napriek tomu, ţ e situácia kaţ dej klientky je individuálna a špecifická, je potrebné, 

aby sa pracovníci, pracovníčky intenzívne venovali rodovým aspektom i špecifikám 

násilia páchaného na ţ enách a jeho legislatívnej úprave. Všetky realizované činnosti by 

mali byť vykonávané vţ dy s rešpektom a s ohľadom na bezpečnosť, individuálne 

potreby a prospech klientky a mali by smerovať k uľahčeniu či zlepšeniu preţ ívania 

danej situácie. Prostredníctvom podpory a pomoci sociálnych pracovníkov 

a pracovníčok sú klientky schopné realizovať informované rozhodnutia o svojom 

ďalšom zamestnaní, vzdelávaní, štúdiu, rekvalifikácii či výbere kurzov. 

  Dosiahnutie efektívnych výsledkov pri výkone rôznorodých odborných činností 

závisí od zvolenia správneho postupu, teda sledu akýchsi fáz. V prípade, ak sa sociálny 
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pracovník či pracovníčka pridrţ iava istých postupov, môţ e tým výrazným spôsobom 

prispieť k zvýšeniu výslednej kvality a efektivity poskytovaných sluţ ieb, a tým aj 

k vyriešeniu kariérovej situácie klientky. V kontexte kariérového poradenstva 

poskytovaného ŢZN môţ eme hovoriť o troch krokoch vymedzených Vendelom (2008). 

1) Poznávanie - základným krokom a predpokladom k vykonávaniu efektívneho 

kariérového poradenstva je poznanie klientky. Takéto spoznávanie môţ e prebiehať 

buď formálnym testovaním vo forme psychologických dotazníkov či testov, alebo 

neformálne v priebehu interakcie poradcu, poradkyne a ŢZN, ale aj iných osôb 

(Štefanová, 2013). Cieľom tohto kroku je teda porozumieť klientke a súčasne ju čo 

najlepšie spoznať s ohľadom k jej preţ ívaniu. 

2) Získanie informácií o svete práce - v tomto kroku je úlohou poradcov, poradkýň 

poskytnúť klientke pomoc pri získavaní potrebných informácií. Tie je potrebné brať 

do úvahy v troch aspektoch. Prvým je typ informácií zahŕňajúci popis povolania, 

jeho dostupnosť či pracovné podmienky, druhým aspektom je klasifikácia 

zamestnaní, ktorá ponúka ich zmysluplné usporiadanie a v neposlednom rade je 

potrebné vedieť aké poţ iadavky dané povolanie od klientky vyţ aduje (Vendel, 

2008). Poradca, poradkyňa by klientke mala vedieť poskytnúť základné informácie 

a popis zamestnania a mala by mať prehľad o aktuálnej situácii v danom regióne.  

3) Spojenie informácií o sebe a o svete práce - tento krok spája informácie o svete 

práce s informáciami o klientke. Výsledky testov a dotazníkov môţ u poskytnúť 

prehľad nielen o vhodných pracovných pozíciách, ale aj o záujmoch, zručnostiach 

či osobnostných vlastnostiach klientky. Tie sa navzájom porovnávajú, pričom 

z výsledkov je jasné, ktoré povolania či školy zodpovedajú sebahodnoteniu klientky 

(Vendel, 2008). Na základe výsledných moţ ností si môţ e klientka vybrať tú 

najvhodnejšiu. Akokoľvek sa klientka rozhodne, nemusí to byť natrvalo, pretoţ e 

kariérové poradenstvo je moţ né poskytovať opakovane (Vendel, 2008). 

  Problematiku kariérového poradenstva môţ eme v našich podmienkach 

povaţ ovať aj v súčasnosti za nedostatočne rozpracovanú. Aj napriek tomu, ţ e kariérové 

poradenstvo sa vo všeobecnosti spája s prípravou študentov rozličných druhov škôl na 

ich ďalšie štúdium alebo budúcu profesiu, predstavuje perspektívnu oblasť 

poradenských sluţ ieb vyuţ iteľných na riešenie kariérovej situácie ŢZN. 
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3 KARIÉROVÉ PORADENSTVO AKO NÁSTROJ RIEŠENIA 

KARIÉROVEJ SITUÁCIE ŢIEN ZAŢÍVAJÚCICH NÁSILIE 

 

Násilie páchané na ţ enách je bezpochyby javom, ktorý výrazne negatívnym 

spôsobom vplýva na ţ ivoty ţ ien, na ich zdravotný stav, osobnosť či celkovú kvalitu 

ţ ivota. Predstavuje bariéru v udrţ iavaní sociálnych vzťahov s rodinou či známymi, 

spoločenskom ţ ivote ale i v ich kariérovom rozvoji. Autorky Swanberg a Logan (2005) 

rovnako ako autorky Lantrip, Luginbuhl, Chronister a Lindstrom (2015) poukazujú 

na skutočnosť, ţ e zdravotným, teda fyzickým a psychickým následkom preţ itého násilia 

je venovaná značná pozornosť, zatiaľ čo dôsledkom na ich kariérovú situáciu 

a uplatnenie iba minimálna, a to aj napriek ich závaţ nosti. Efektívnym riešením ich 

zloţitej kariérovej situácie môţ u byť práve odborné „sluţ by kariérového poradenstva 

v najrôznejších podobách, prístupné pre ľudí všetkých vekových kategórií a v rôznych 

ţ ivotných situáciách“ (Beková, 2012, s. 49). Sú určené nielen tým klientkam, ktoré 

nemajú prácu, ale i tým, ktoré prácu majú. Hlavným cieľom je pomôcť klientkam 

rozhodovať sa pri výbere povolania, vzdelávania, rekvalifikácii, pri sebapoznávaní 

a orientácii vo vlastných schopnostiach, zručnostiach, motiváciách či preferenciách.  

 

 

3.1 SÚVISLOSTI PREŢITÉHO NÁSILIA A KARIÉROVEJ SITUÁCIE ŢIEN

 ZAŢÍVAJÚCICH NÁSILIE 

 

Aktuálny stav rozpracovanosti kariérového poradenstva v kontexte problematiky 

násilia páchaného na ţ enách povaţ ujeme za nedostatočný, ba aţ  absentujúci, čoho 

dôsledkom je nedostatočné mnoţ stvo relevantnej odbornej literatúry. V nasledujúcich 

kapitolách je našou ambíciou poukázať na závaţ nosť tejto problematiky a napriek 

vyuţ itiu menšieho mnoţ stva pouţ itých zdrojov vytvoriť prehľad o súvislostiach násilia 

a kariérovej situácie ŢZN. Prostredníctvom výsledkov predovšetkým zahraničných 

výskumných štúdií upriamime pozornosť na dôsledky násilia v kontexte tejto 

problematiky. 

Vychádzajúc z autorov Canavire-Bacarreza a Avila (2010) môţ eme konštatovať, 

ţ e vzájomná spojitosť násilia a zamestnanosti ţ ien je v zahraničných odborných 

kruhoch skúmaná a definovaná prostredníctvom dvoch prístupov. Prvý prístup povaţ uje 
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za spúšťač násilia v partnerskom vzťahu pracovnú situáciu ţ ien, teda ich zamestnanosť 

či nezamestnanosť a finančný príjem. Podľa tohto prístupu ţ ena svojou pracovnou 

aktivitou, stabilným ekonomickým postavením a kariérovými rozhodnutiami vyvoláva 

u muţ a pocity menejcennosti, ktoré sa on snaţ í zvrátiť prostredníctvom vyuţ itia násilia, 

vyhráţ ok alebo iného donucovacieho konania s cieľom opätovne získať svoje 

dominantné postavenie vo vzťahu. Autorky Heise, Pitanguy a Germain (1998) 

potvrdzujú uvedené tvrdenie a konštatujú, ţ e ak si muţ i uvedomia, ţ e rastúci vplyv ich 

manţ eliek alebo partneriek ohrozuje ich doterajšie postavenie, vyuţ ívajú násilné 

prejavy na zvrátenie tohto procesu. Z odlišného hľadiska na danú problematiku nazerajú 

autorky Bodnárová, Filadelfiová a Holubová (2008), ktoré konštatujú, ţ e nielen 

úspešnosť a vyšší príjem partnerky či manţ elky, ale aj nezamestnanosť muţ a či jeho 

neúspechy v práci predstavujú dôvody ovplyvňujúce vznik násilného správania.  

Druhý prístup vychádza z predpokladu, ţ e dopady preţ itého násilia prejavujúce 

sa v práci, pracovnom výkone a produktivite, či v celkovej účasti ţ ien na pracovnom 

trhu, môţ u mať dvojaký vplyv. Na jednej strane môţ e páchateľ zasahovať 

do kaţ dodenných činností ţ eny za pouţ itia násilných aktov s cieľom zníţ iť jej pracovný 

výkon, pracovnú dochádzku, prerušiť alebo dokonca ukončiť pracovný pomer, no na 

strane druhej sa ţ eny môţ u aktívnejšie snaţ iť o únik z násilných vzťahov práve do ich 

zamestnania prostredníctvom zvýšenia pracovného nasadenia alebo trávením dlhšieho 

času v práci, čo pre nich predstavuje akýsi dočasný útek od ich problémov (Canavire-

Bacarreza, Avila, 2010). Na základe dôkazov v odbornej literatúre a výsledkov 

výskumných štúdií je našou ambíciou poukázať na negatívnu koreláciu násilia 

s finančnými príjmami ţ ien a kladným súvisom s ich odchodom zo zamestnania.  

Za významnú a osobitú povaţ ujeme kvalitatívnu štúdiu autoriek Swanberg 

a Logan (2005), ktorej výsledky poukazovali na to, ţ e muţ i sa k svojim partnerkám či 

manţ elkám správali násilne pred, počas, ale aj po skončení pracovnej doby. Pred 

začatím pracovnej doby násilné akty spočívali najmä v bránení v odchode do 

zamestnania fyzickým zadrţ iavaním a zamykaním v byte alebo dome, vo fyzickom 

násilí, po ktorom ţ eny neboli schopné odísť do práce, v činnostiach brániacich nočnému 

spánku a odpočinku so zámerom unaviť ţ enu natoľko, aby v práci nebola schopná 

podať akýkoľvek pracovný výkon, ako aj v poškodzovaní pracovných odevov 

a ukrývaní auta, aby sa ţ ena nemohla dopraviť do zamestnania (Swanberg, Logan, 

2005). Násilné prejavy počas pracovnej doby zahŕňali neočakávane príchody muţ ov na 
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pracovisko, výhraţ né a obťaţ ujúce telefonáty adresované ţ enám, ich kolegom alebo 

kolegyniam či nadriadeným, slovné ataky, prenasledovanie a iné taktiky spôsobujúce 

ţ enám nepríjemné, zahanbujúce a stresujúce pocity (Swanberg, Logan, 2005). 

Po pracovnej dobe mali násilné prejavy podobu bitiek a výčitiek kvôli hocičomu, čo 

ţ eny vykonali počas pracovnej doby a čo ich partner povaţ oval za nevhodné. 

Identifikované dôsledky preţ itého násilia zahŕňali podávanie niţ šieho výkonu 

v zamestnaní, časté absencie ţ ien v práci, ako aj prerušenie alebo ukončenie pracovného 

pomeru. Udávanými dôvodmi neprítomnosti ţ ien v práci boli predovšetkým zlý 

zdravotný stav alebo nutnosť starať sa o choré dieťa. Reálne dôvody ich absencií boli 

dvojaké. Priame dôvody spočívali v reálnej neschopnosti ţ ien dostaviť sa 

do zamestnania na základe spánkovej deprivácie, fyzických zranení a hospitalizácie, 

poškodeniu auta alebo schovaniu kľúčov od auta, či fyzického bránenia v odchode 

z domácnosti, zatiaľ čo nepriame dôsledky spočívali v prílišnom psychickom rozrušení, 

únave, depresii a úzkosti (Swanberg, Logan, 2005). Prerušenie pracovného pomeru bez 

predchádzajúceho upozornenia zamestnávateľa bolo dôsledkom neustáleho strachu  

o vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť detí, pocitu zahanbenia z častých absencií, strachu 

z moţ nosti pokračovania násilia na pracovisku alebo donútenia násilným partnerom 

či manţ elom (Swanberg, Logan, 2005). Dôvodmi prepustenia ţ ien zamestnávateľmi 

boli zlá dochádzka, nedostatočný pracovný výkon, nesústredenosť, zábudlivosť, 

roztrţ itosť, nadmerné mnoţ stvo osobných telefonátov a časté objavovanie sa násilného 

partnera alebo manţ ela v zamestnaní, ktoré pôsobili rušivo na pracovný kolektív10.  

Dôleţ itý význam má aj výskumná štúdia autoriek Lindhorst, Oxford a Gillmore 

(2007), ktorá sa zameriavala na hodnotenie kumulatívnych účinkov násilia 

na zamestnanosť a ţ ivotné podmienky ţ ien. Prínos tejto štúdie spočíva v dlhotrvajúcom 

trinásťročnom skúmaní dlhodobých vplyvov násilia na ich pracovnú situáciu. Výsledky 

výskumu poukazovali na výrazne negatívny a dlhodobý vplyv násilia na ekonomickú 

sebestačnosť ţ eny, na schopnosť prekonávať prekáţ ky súvisiace s hľadaním a udrţ aním 

si práce a na duševné zdravie ţ ien (Lindhorst, Oxford, Gillmore, 2007). Nepriaznivá 

finančná situácia predstavovala hlavný dôvod zotrvania ţ ien v násilnom vzťahu. Podľa 

názoru autoriek môţ e byť zamestnanie cestou k slobode a sebestačnosti ţ ien, avšak 
                                                           
10 Výsledky výskumu ďalej poukazovali na podporný prístup pracovného kolektívu a zamestnávateľov v 
prípadoch, ak sa im respondentky rozhodli zdôveriť so svojou situáciou. Ponúknutá pomoc mala dvojakú 
formu. Formálna pomoc zahŕňala zamestnanecké asistenčné programy, flexibilný pracovný čas a platené 
dovolenky, neformálna pomoc najmä porozumenie, emocionálnu oporu, kontaktovanie polície či bránenie 
páchateľovi v prístupe na pracovisko (Swanberg, Logan, 2005). 
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bariérou je práve preţ ité násilie, ktoré ţ eny ovplyvňuje nielen počas vzťahu, ale aj dlhé 

roky po jeho ukončení. Ak ale ţ ena získa finančné zdroje vytvára jej to priestor a lepšie 

moţ nosti pre opustenie násilného partnera či manţ ela. 

Najaktuálnejšie výsledky z dostupných zahraničných štúdií ponúka výskum 

autoriek Lantrip, Luginbuhl, Chronister a Lindstrom (2015), ktorý bol zameraný na 

skúmanie vplyvu partnerského násilia na viaceré aspekty profesijného rozvoja ţ ien. 

Výsledky výskumu autorky prezentovali vo vybraných oblastiach. Oblasť sabotovania 

hľadania práce a plánovania kariéry zahŕňala marenie odosielania ţ iadostí 

o zamestnanie, zúčastňovania sa pohovorov a realizácie kariérových plánov, ohováranie 

ţ ien a marenie snahy o vybudovanie odbornej dôveryhodnosti, nepodporovanie 

zosúladenia kariérnych povinností a rodinného ţ ivota, čoho dôsledkom bolo, ţ e ţ eny 

vynakladali všetku energiu na zvládanie nálad, nárokov a násilných výbuchov partnera 

v snahe vyhnúť sa ďalšiemu násiliu (Lantrip, Luginbuhl, Chronister, Lindstrom, 2015). 

 Výsledky druhej oblasti zameranej na oblasť zásahov do pracovného výkonu 

ţ ien poukazovali na fyzické bránenie v odchode do zamestnania, bitky vedúce 

k závaţ ným fyzickým zraneniam, zniţ ovanie ich sebavedomia neustálymi 

pripomienkami o ich neschopnosti, čo viedlo k tomu, ţ e v zamestnaní nemohli podávať 

taký výkon, aký sa od nich očakával (Lantrip, Luginbuhl, Chronister, Lindstrom, 2015). 

Tretia oblasť sa orientovala na obmedzovanie pracovných príleţ itostí bránením 

v rozvoji ich zručností, schopností či získavaní skúsenosti, odmietaním postarať sa 

o deti, čím ţ eny neboli schopné zladiť svoje rodinné a pracovné povinnosti a boli 

nútené opustiť zamestnanie.  

Ďalšia oblasť zahŕňala ničenie ich profesionálnej identity a sebadôvery 

zhadzovaním, čo malo za následok zníţ enie ich sebavedomia, neschopnosť zotrvať 

a rásť v kariére, narušenie schopnosti veriť vlastným rozhodnutiam, neustále 

spochybňovanie vlastnej kompetentnosti a schopnosti niečím prispieť, na základe čoho 

neboli schopné presvedčiť potenciálneho zamestnávateľa o svojich kvalitách (Lantrip, 

Luginbuhl, Chronister, Lindstrom, 2015). Piata oblasť bola zameraná na podkopávanie 

ich profesijných kompetencií a reputácie, čo sa prejavovalo poniţ ujúcimi vyjadreniami 

a zhadzovaním kompetencií ţ ien na verejnosti, robením scén pred zákazníkmi, 

obchodnými partnermi či spolupracovníkmi a sabotovaním ich kariérového postupu.  

Zo slovenských podmienok povaţ ujeme za relevantný a významný výskum 

realizovaný Bodnárovou, Filadelfiovou a Holubovou (2008) zameraný na získanie 
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údajov o výskyte násilia páchaného na ţ enách s cieľom komparácie výskumných dát 

so zisteniami z výskumu realizovaného v roku 2002. Jedným z cieľov tohto výskumu 

bolo aj zistenie názorov ţ ien so skúsenosťou s násilím na počiatky násilného správania 

u partnera. Viac neţ  pätina respondentiek (z celkového počtu 827 respondentiek) 

označila za počiatok vzniku násilného správania neúspechy v práci a nezamestnanosť 

partnera. Zaujímavý je ale jeho posun, kým v roku 2002 bola nezamestnanosť 

a neúspechy v práci na štvrtom mieste v roku 2008 sa posunula na prvú priečku, pričom 

podľa autoriek môţ e byť dôvodom vtedajšia rekordne vysoká nezamestnanosť. 

 Aj napriek skutočnosti, ţ e mnoţ stvo výskumných štúdií a odbornej literatúry 

zameriava svoju pozornosť na zdravotné následky preţ itého násilia, povaţ ujeme oblasť 

dopadov na kariérovú situáciu ţ ien za problematiku vyţ adujúcu si dôkladné 

preskúmanie. Vychádzajúc z výsledkov uvedených výskumov má násilie značne 

negatívny vplyv na kariérovú situáciu ţ ien. Jeho dôsledky sa prejavujú v hľadaní 

zamestnania či jeho udrţ aní, v plánovaní kariéry, pracovných činnostiach, kariérovom 

postupe ţ ien, ich profesijnej identite a povesti, finančnej stabilite ako aj fyzickom a 

psychickom zdraví. Ţeny sú v snahe minimalizovať výskyt násilných aktov nútené 

upravovať svoje správanie tak, aby ich konanie bolo ich partnermi alebo manţ elmi 

povaţ ované za akceptovateľné. V prípadoch, ak násilie prerastie za hranice ich bytu či 

domu, negatívnym spôsobom ovplyvňuje aj ich pracovný kolektív. Nesmierne dôleţ itá 

je ale pomoc, podpora a pochopenie zo strany pracoviska. Pre niektoré ţ eny predstavuje 

pracovné prostredie zároveň dočasný útek od ich problémov a akúsi podpornú sieť.  

 

 

3.2 UPLATŇOVANIE ŢIEN ZAŢÍVAJÚCICH NÁSILIE NA TRHU PRÁCE 

 V KONTEXTE POSTUPU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA  

 

Ak uvaţ ujeme o poskytovaní kariérového poradenstva v rovine sociálnej práce, 

povaţ ujeme za dôleţ ité upriamiť pozornosť na postup pri hľadaní zamestnania, ktorý 

hodnotíme za relevantný v kontexte cieľovej skupiny ŢZN11.  

Prvotný krok spočíva v zadefinovaní cieľov, očakávaní a potrieb klientky, teda 

v príprave individuálneho plánu kariéry, ktorý slúţ i na vymedzenie všetkého, čo chce 
                                                           
11  Z aspektu nedostatočného rozpracovania tejto problematiky budeme primárne vychádzať z autora 
Ihnacíka (2013). 
 

649



 

 

ŢZN v oblasti vlastnej kariéry docieliť. Individuálny plán kariéry predstavuje dôkladne 

spracovaný harmonogram na seba nadväzujúcich cieľov a krokov, ktorých zámerom je 

zvýšiť šance uplatnenia klientky na trhu práce 12 . Táto metóda pomáha klientke 

zorientovať sa vo svojej situácii, kedykoľvek sa vrátiť k vymedzeným cieľom 

a pracovať na nich samostatne (Vaňousová, Kulich, Kršková, Auxtová, 2014). 

Zhrňujúc, vypracovávanie plánu kariéry by malo pozostávať zo stanovenia dlhodobého 

cieľa, pri ktorom je nutné, aby vychádzal z ašpirácií, hodnôt, silných a slabých stránok 

klientky a súčasne bol stanovený tak, ţ e jeho dosiahnutie nebude pre klientku náročné, 

ale ani príliš jednoduché, a zároveň zo zadefinovania čiastkových cieľov a stratégií, 

ktoré symbolizujú sled krokov vedúci k dosiahnutiu konečného cieľa (Ihnacík, 2013).  

Po spracovaní individuálneho plánu budovania kariéry nasleduje získavanie 

informácií, ktoré sú potrebné k identifikácii tých pracovných miest, ktoré korešpondujú 

s individuálnym plánom klientky, s jej potrebami, ako aj aktuálnymi moţ nosťami 

(Vendel, 2008). Informácie o voľných pracovných miestach, pracovných podmienkach 

a zamestnávateľoch môţ u klientky získať prostredníctvom internetových portálov či 

inzerátov v tlači, „na nástenkách úradov práce, stredných a vysokých škôl a verejných 

objektov (obecné úrady, informačné tabule), na teletexte TV programov, v rôznych 

programoch elektronických médií, na burzách práce“ (Ihnacík, 2013, s. 30). Základné 

údaje môţ u klientkam poskytnúť aj sociálni pracovníci a pracovníčky. 

Ďalší krok spočíva v reakcii a konaní13. Počiatočný kontakt so zamestnávateľom 

spočíva uţ  v prvotnej reakcii na pracovnú ponuku, ktorá môţ e mať formu sprievodného 

listu, ţ ivotopisu, motivačného listu, vizitky, osobnej návštevy, telefonického 

kontaktovania a podobne (Ihnacík, 2013). Zásadný význam má okrem reagovania na 

inzerované pracovné ponuky aj ich spontánne rozosielanie (Ihnacík, 2013).  

Následným krokom je absolvovanie pohovoru či konkurzu, ktorému predchádza 

stanovenie podmienok jeho realizácie, teda dohodnutie termínu, času, miesta či dĺţ ky 

pohovoru a príprava na pohovor či konkurz (Ihnacík, 2013). Príprava na pohovor by 

                                                           
12 Najvhodnejšia je jeho písomná podoba, prostredníctvom ktorej je moţn é konkrétne zaznamenať všetky 
dôleţité aspekty, identifikovať silné a slabé stránky klientky, jej vedomosti, vlastnosti, schopnosti 
a zručnosti a zároveň dospieť k evalvácii, komparácii či vyhodnocovaniu doterajších krokov. Mala by byť 
vyhotovená v dvoch podobách, teda jedna pre klientku a druhá pre pracovníka či pracovníčku. 
13 Pri hľadaní pracovného miesta sa môţu  vyskytnúť prekáţ ky a bariéry, ktoré tento proces môţ u značne 
skomplikovať ako napríklad nedostatok pracovných skúseností, nedostatok alebo aj veľké mnoţst vo 
predchádzajúcich zamestnaní, absentujúce vysokoškolské vzdelanie, nízky vek, neaktuálnosť alebo 
klamlivosť uvádzaných referencií, dlhodobá nezamestnanosť, ale aj príslušnosť k ţe nskému rodu, ktorý je 
pri hľadaní práce často znevýhodňovaný a diskriminovaný (Ihnacík, 2013). Preţ ité násilie nepochybne 
predstavuje v ţiv otoch ŢZN ďalšiu bariéru, ktorú musia prelomiť. 
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mala odráţ ať snahu klientky o získanie daného pracovného miesta, a preto by mala 

zahŕňať nielen voľbu vhodnej stratégie, ale aj mentálnu a obsahovú pripravenosť. 

Všetky tieto aspekty majú v očiach budúceho zamestnávateľa, zamestnávateľky 

výpovednú hodnotu. Rovnako dôleţ ité je zamerať sa na získanie potrebných informácií 

o budúcej pracovnej pozícii, ktoré by klientke pomohli učiniť konečné rozhodnutie. 

Následný krok teda spočíva v podpísaní pracovnej zmluvy.  

 V mnohých prípadoch je nezamestnanosť ŢZN spojená s ich špecifickými 

poţ iadavkami vyplývajúcimi z potreby zosúladenia ich pracovného a osobného ţ ivota. 

Vychádzajúc z autora Ihnacíka (2013) môţ eme za najlepší a najefektívnejší spôsob 

dosiahnutia nezávislosti od zamestnávateľov povaţ ovať zaloţ enie si vlastnej ţ ivnosti. 

Tento spôsob je zároveň vhodným riešením zloţ itej kariérovej situácie ŢZN. Výhodou 

sú predovšetkým podmienky, ktoré niektorým ţ enám ich zamestnávatelia nie sú ochotní 

vytvoriť, a to predovšetkým flexibilný pracovný čas alebo práca v domácom prostredí, 

ktorá zohráva významnú úlohu najmä v ţ ivote ţ ien s deťmi, ale i moţ nosti flexibilnejšej 

organizácie, vlastného rozhodovania, sebarealizácie a získavania nových sociálnych 

kontaktov. Rizikovými aspektmi sú potreba vstupného kapitálu, finančné 

a administratívne prekáţ ky, nestabilný príjem, legislatívne zmeny či meniaci sa dopyt 

po sluţ bách na trhu (Ihnacík, 2013). Pre odstránenie alebo minimalizáciu takýchto 

bariér sa javí ako vhodné poskytovanie kariérového poradenstva, ktoré by zahŕňalo 

organizáciu vzdelávacích kurzov zameraných na oblasti začatia podnikania, vedenia 

účtovníctva, odvodové povinnosti, legislatívy, či získavania zdrojov a príspevkov.  

ŢZN v mnohých prípadoch nevedia ako postupovať pri riešení svojej zloţ itej 

kariérovej situácie. Vychádzajúc z vyššie uvedených výskumných štúdií povaţ ujeme 

práve oblasť podpory a pomoci pri zlepšení a zvýšení ich šancí na uplatnenie sa na 

pracovnom trhu za kľúčovú. V niektorých situáciách ţ eny nevedia ako postupovať pri 

hľadaní práce, kontaktovaní zamestnávateľa, posielaní ţ iadostí či ţ ivotopisov 

a potrebujú pomoc odborníkov a odborníčok, ktorí by ich týmto procesom sprevádzali. 

Potenciál vyššie uvedeného postupu pri hľadaní zamestnania tak spočíva práve v tom, 

ţ e jeho vyuţ itím sociálni pracovníci a pracovníčky môţ u pomôcť klientkam zorientovať 

sa v ich kariérovej situácii. Prostredníctvom individuálnej spolupráce, ale aj 

organizovania tematicky zameraných podporných skupín, kurzov či prednášok môţ u 

klientkam pomôcť prehodnotiť a zadefinovať svoje ciele a potreby a zosúladiť ich 

kariérovú situáciu s ich aktuálnymi moţ nosťami. 
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4 EMPIRICKÁ ČASŤ 

 

 Oblasť sluţ ieb kariérového poradenstva v kontexte problematiky násilia 

páchaného na ţ enách je v našich podmienkach nedostatočne rozpracovaná. Pozornosť 

venovaná tejto téme dosahuje iba minimálnu mieru aj napriek tomu, ţ e preţ ité násilie 

má na pracovný výkon a kariérovú situáciu ţ ien výrazne negatívny dopad. Zhrňujúc, 

nás práve vnímanie násilia ako závaţ nej bariéry v profesijnom uplatnení ţ ien 

a absentujúca rozpracovanosť tejto problematiky priviedla jednak k záujmu 

o zmapovanie tých zariadení a organizácií, ktoré na území PSK poskytujú sluţ by 

z oblasti kariérového poradenstva ŢZN a súčasne o identifikáciu „bielych miest“ v rámci 

daného systému pomoci. 

  

 

4.1 VÝSKUMNÝ PROBLÉM 

 

  Vo výskume sme vychádzali z predpokladu, ţ e preţ ité násilie negatívne 

ovplyvňuje pracovnú situáciu ţ ien. V niektorých prípadoch sú ŢZN schopné riešiť svoje 

problémy v kariérovej oblasti vlastnými silami, iné pri ich prekonávaní potrebujú 

profesionálnu pomoc odborníkov a odborníčok. V takýchto prípadoch predstavujú 

sluţ by kariérového poradenstva adekvátnu formu pomoci v rovine sociálnej práce.   

  Zvolili sme si deskriptívny typ výskumného problému z dôvodu, ţ e naším 

cieľom bolo získať odpovede na otázku „aké to je?“ (Gavora, 2008, s. 54). 

Prostredníctvom deskriptívneho výskumného problému sme zisťovali, zaznamenávali 

a popisovali „situáciu, stav alebo výskyt určitého javu“ (Gavora, 2008, s. 54). 

Výskumným problémom bolo identifikovať aktuálny stav a „biele miesta“ v oblasti 

poskytovania sluţ ieb kariérového poradenstva ŢZN v zariadeniach, organizáciách PSK.   

 

 

4.2 VÝSKUMNÉ CIELE  

 

 Hlavným cieľom výskumnej časti bolo identifikovať a charakterizovať aktuálny 

stav a „biele miesta“ v oblasti poskytovania sluţ ieb kariérového poradenstva ŢZN 
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v zariadeniach/organizáciách v PSK. V záujme naplnenia hlavného cieľa sme si 

stanovili čiastkové ciele, ktoré zahŕňali: 

1) zistiť, ktoré zariadenia/organizácie v PSK poskytujú sluţ by z oblasti kariérového 

poradenstva ŢZN, 

2) zistiť, aké činnosti vykonávajú tieto zariadenia/organizácie v oblasti podpory 

zamestnanosti a zamestnateľnosti ŢZN, 

3) zistiť, aké moţ nosti pomoci a podpory poskytujú sociálni pracovníci/ 

pracovníčky zariadení/organizácií ŢZN, 

4) identifikovať, aké sluţ by v oblasti podpory zamestnanosti a zamestnateľnosti 

ŢZN nie sú poskytované, alebo sú poskytované v nedostatočnom rozsahu, 

5) identifikovať, aké sluţb y poskytujú zariadenia/organizácie ŢZN v oblasti 

podpory ich rekvalifikácie a reintegrácie na trh práce, 

6) zistiť, aké najčastejšie dopady má podľa názoru sociálnych pracovníkov/ 

pracovníčok preţ ité násilie na výkon ţ ien v zamestnaní, 

7) identifikovať, aké problémy majú ŢZN pri hľadaní zamestnania.14 

                                                           
14 Operacionalizácia pojmov: 

 kariérové poradenstvo - pojem kariérové poradenstvo definuje OECD (2005, s. 10) ako „sluţby 

a aktivity zamerané na pomoc jednotlivcom bez ohľadu na ich vek a ktorúkoľvek fázu ţivota pri voľbe 

vzdelávania, odbornej prípravy, povolania a pri riadení svojej kariéry. ... Môţu sa vykonávať 

individuálne alebo skupinovo, osobne alebo dištančnou formou“. 
 sluţb y - „všetky sluţb y, krátkodobé i dlhodobé, poskytované oprávneným uţí vateľom, ktorých 

cieľom je zvýšenie kvality klientovho ţi vota, prípadne i ochrana záujmov spoločnosti“ (Matoušek, 
2008, s. 203). Ide o tie profesionálne činnosti, ktorých cieľom je uspokojovanie sociálnych potrieb 
klientov a klientok.  

 násilie na ţe nách - Deklarácia Spojených národov o odstránení násilia páchaného na ţenách (1993) 
v článku č. 1 pojem násilie na ţe nách chápe ako „akýkoľvek čin násilia, zaloţe ný na rodovej 
nerovnosti, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, 
sexuálne alebo psychické poškodenie trpiacej ţe ny, vrátane vyhráţ ania sa takýmito činmi, nátlaku 
alebo akéhokoľvek odňatia slobody, či uţ vo verejnom alebo v súkromnom ţ ivote“. 

 reintegrácia na trh práce - reintegrácia ŢZN na trh práce zahŕňa „profesnú rehabilitáciu (vytváranie 
podmienok pre uplatnenie na trhu práce)“ a spočíva v podpore ich opätovného začleňovania na trh 
práce (Kuchárová, Pipíšková, Scholz, 2005, s. 138). 

 rekvalifikácia - cieľom rekvalifikácie je podľa autora Horu (2013, s. 279) „rozširovanie, prehlbovanie 
či obnovovanie kvalifikácie účastníkov s cieľom zvýšiť ich zamestnateľnosť a dosiahnuť 
zamestnanosť“. Pod rekvalifikáciou rozumieme aj kurzy, výcviky či školenia zamerané na získavanie 
nových zručností, vedomostí a schopností.  

 pomoc - autor Matoušek (2008, s. 140) pod pojmom pomoc rozumie „akt, pri ktorom jednotlivec 
alebo skupina niečo poskytujú inému jednotlivcovi alebo skupine, pričom adresát pomoci to, čo mu je 
poskytnuté vyuţív a k riešeniu svojho problému“.  

 sociálna podpora - podľa Matouška (2008, s. 199) je sociálna podpora „nutnou podmienkou ţiv otnej 
spokojnosti a sociálnej prosperity“ ... „môţ u a majú ju poskytovať vyškolení profesionáli, zaškolení 
dobrovoľníci, členovia rodiny a širšieho príbuzenstva, priatelia, susedia“. Predstavuje „vytvorenie 
príleţito stí k práci, ku kontaktu s inými ľuďmi, zaistenie základných materiálnych podmienok ţi vota“ 
(Matoušek, 2008, s. 199). 
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4.3 METODIKA 

  

 Na základe stanovenia hlavného a čiastkových výskumných cieľov sme si zvolili 

integrovaný typ výskumu (Loučková, 2010). Na zber dát sme vyuţ ili kvantitatívny 

a mapujúci výskum. Kvantitatívny výskum zaobchádza s číselnými údajmi, pričom ním 

zisťujeme mnoţ stvo, rozsah, mieru alebo frekvenciu výskytu určitých javov (Gavora, 

2008). Mapujúci výskum sa okrem iného vyuţ íva aj pri mapovaní krajiny či zisťovaní 

demografických charakteristík a prostredníctvom neho sa zameriavame na získavanie 

„odpovedí na otázky, ktoré sa týkajú istého problému“ (Lovaš, 2001, s. 99). V tomto 

kontexte sme sa zamerali na frekvenciu výskytu tých zariadení a organizácií v PSK, 

ktoré poskytujú sluţ by kariérového poradenstva ŢZN. 

 Kvalitatívny výskum môţ eme definovať ako „proces hľadania porozumenia 

zaloţený na rôznych metodologických tradíciách skúmania daného sociálneho alebo 

ľudského problému. Výskumník vytvára komplexný, holistický obraz, analyzuje rôzne 

typy textov, informuje o názoroch účastníkov výskumu a realizuje skúmanie 

v prirodzených podmienkach“ (Creswell, In: Hendl, 2012, s. 48). Kvalitatívny výskum 

povaţ ujeme za relevantný preto, ţ e nám umoţ ňuje zamerať sa na hlbšie poznanie 

skúmaných javov a zachytiť jasnejší a komplexnejší obraz. Domnievame sa, ţ e 

osobitosť kvalitatívneho výskumu spočíva v chápaní človeka ako jedinečnej bytosti, 

pričom jeho hlavným cieľom je porozumieť konkrétnemu človeku, jeho vnímaniu 

a chápaniu vecí (Gavora, 2008). 

 Zber výskumných dát sme realizovali prostredníctvom nasledujúcich metód:  

- metóda interview, ktorá predstavuje špeciálne vedený rozhovor výskumníka, 

výskumníčky so skúmanou osobou, ktorý sa vyznačuje priamym kontaktom, 

sociálnym vzťahom dvoch ľudí v konkrétnom čase a prostredí a jeho cieľom 

je prostredníctvom otázok zistiť také fakty, názory, presvedčenia a postoje 

participanta/participantky, ktoré by jej pomohli pochopiť ľudí, situácie a prostredie, 

v ktorom ţ ijú (Gavora, 2007). Zvolili sme si pološtruktúrované interview, v ktorom 

sme mali vopred pripravenú obsahovú schému otázok, avšak ich výber, teda 

pouţ itie, prípadne doplnenie, sme prispôsobili potrebám, smerovaniu a vývoju 

rozhovoru. Rozhovory prebiehali osobnou formou v pracovnom prostredí 

participantiek, teda v kanceláriách zariadení/organizácií, 
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- metóda neštruktúrovaného pozorovania, pri ktorej sa nevyuţ ívajú vopred určené 

„pozorovacie systémy alebo hodnotiace škály. Je určený len cieľ pozorovania 

a prostredie, v ktorom sa pozorovanie uskutočňuje“ (Gavora, 2008, s. 192), 

- metóda audiozáznamu, ktorá je vhodná najmä vtedy, keď „sa výskum sústreďuje na 

veľmi presnú a podrobnú analýzu priebehu komunikácie participantov“, čo bez 

nahrávky nie je moţ né zrealizovať (Gavora, 2008, s. 198). Táto metóda nám 

pomohla pri zaznamenávaní verbálnych, ale i neverbálnych prejavov, ako sú 

napríklad pauzy, zdôrazňovanie a podobne, 

- metóda komentovanej transkripcie, prostredníctvom ktorej sme pomocou znakov 

označovali „nápadné znaky rozhovoru ako pauzy, zdôrazňovanie, spôsob reči, 

smiech“ (Hendl, 2012, s. 208). Za účelom sprehľadnenia transkripcie rozhovoru 

sme si zvolili vyznačenie mimoslovného prejavu prostredníctvom systému znakov 

podľa autorov Kallmeyera a Schütza (In: Hendl, 2012). 

 

 

4.4 ETIKA VÝSKUMU 

 

Počas realizácie výskumu sme dodrţ iavali etiku výskumu v kontexte 

nasledujúcich oblastí (Hendl, 2012).  

Informovaný súhlas sociálnych pracovníčok organizácií s participáciou na 

výskume a audionahrávaním rozhovoru sme zabezpečili prostredníctvom ich vyjadrenia 

súhlasu na začiatku rozhovoru. Participantky boli informované o skutočnosti, ţ e tento 

súhlas môţ u kedykoľvek odvolať a aj o tom, ţ e nemusia odpovedať na všetky otázky 

(v prípade, ak by im bola niektorá z nich nepríjemná, týkala by sa ochrany osobných 

údajov alebo ochrany zariadení/organizácií). 

V oblasti vlastníctva dát sme výsledky výskumu konzultovali so školiteľkou. 

Participantkám sme výsledky výskumu sprístupnili po vzájomnej dohode.  

S cieľom zachovania objektivity a odstránenia nadinterpretácie sme vyuţ ívali 

trianguláciu so školiteľkou. Zároveň sme spolupracovali s participantkami na overovaní 

ich stanovísk tak, aby nedošlo k nadinterpretácií alebo zhoršeniu dojmu.  

V rámci zachovania anonymity a ochrany osobných údajov sme vo výskume 

a v jeho interpretačných zisteniach zmenili osobné údaje participantiek a v prepise 
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rozhovorov sme vynechali tvrdenia, ktoré by ich anonymitu mohli narušiť. Informovali 

sme ich však o skutočnosti, ţ e v práci budeme pracovať s názvami organizácií.  

 

 

4.5 VÝSKUMNÁ VZORKA 

 

 Výber výskumnej vzorky sme uskutočnili prostredníctvom zámerného výberu. 

Prvotný výber výskumnej vzorky sme uskutočnili na základe sumarizácie všetkých 

zariadení a organizácií z dostupných zoznamov15.  

 Následne sme si vytvorili zoznam prvotnej výskumnej vzorky pozostávajúcej 

z tridsiatich dvoch zariadení a organizácií. V súslednosti na to sme realizovali 

telefonický prieskum, počas ktorého sme kontaktovali jednotlivé zariadenia 

a organizácie a zisťovali sme, či poskytujú sluţ by ŢZN a či v rámci nich poskytujú 

sluţ by zamerané na oblasť podpory ich zamestnanosti či zamestnateľnosti. Z tohto 

zoznamu sme po prvotnom mapujúcom výskume vyselektovali tie zariadenia 

a organizácie, ktoré neposkytujú sluţ by kariérového poradenstva ŢZN, zariadenia, ktoré 

poskytujú sluţ by ŢZN iba okrajovo, zariadenia, ktoré neposkytujú svoje sluţ by ŢZN, 

zariadenia, ktoré boli zrušené alebo ktoré neboli dostupné (mali zrušené telefónne číslo 

a nereagovali na zaslané e-maily). Konečná výskumná vzorka bola tvorená troma 

sociálnymi pracovníčkami vybraných organizácií, s ktorými sme po vzájomnej dohode 

realizovali rozhovory v priestoroch kancelárií. Konkrétne išlo o Sociálne centrum 

v meste Humenné patriace pod Gréckokatolícku charitu v Prešove, občianske zdruţ enie 

MyMamy a organizáciu Progesfem. Priemerná dĺţ ka jedného realizovaného rozhovoru 

bola v trvaní 42 minút a 53 sekúnd.  

 

 

 

                                                           
15  Konkrétne zo zoznamu zariadení a organizácií PSK (Libáková, 2014), ktorý zahŕňal informácie 
zo zoznamu organizácií, zariadení a inštitúcií PSK (Koscelníková, 2012), zoznamu Organizácií 
poskytujúcich pomoc obetiam násilia (Piata ţena, 2010), zoznamu monitorovaných zariadení PSK 
(Holubová, Filadelfiová, 2012), zoznamu krízových stredísk na Slovensku (Centrum Nádej, 2012) 
a zoznamu Poskytovateľov sociálnych sluţ ieb (Prešovský samosprávny kraj, 2015). Tento zoznam bol 
doplnený o poskytovateľov sociálnych sluţieb  v PSK, ktorí sú registrovaní v Centrálnom registri 

poskytovateľov sociálnych sluţieb (Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 
2015) a o zariadenia/organizácie, ktoré tvorili súčasť dostupných zoznamov poskytovateľov sluţ ieb ŢZN. 
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4.6 ANALÝZA A INTERPRETÁCIA VÝSKUMNÝCH ZISTENÍ 

 

 V rámci tejto podkapitoly sme sa venovali analýze a interpretácii získaných 

výskumných zistení. Výskumný problém sme analyzovali prostredníctvom siedmich 

čiastkových cieľov, ktorých dosiahnutím sme zároveň naplnili hlavný cieľ empirickej 

časti práce. Vychádzajúc zo zadefinovaných čiastkových cieľov, výskumných otázok 

a získaných výskumných dát z realizovaných rozhovorov sme si zakategorizovali sedem 

oblastí16, pomocou ktorých sme následne analyzovali výskumné zistenia. 

Primárnym krokom bolo zmapovanie zariadení a organizácií PSK, ktoré 

poskytujú sluţ by z oblasti kariérového poradenstva ŢZN. Prostredníctvom selekcie tých 

zariadení a organizácií, ktoré uvedené sluţ by neposkytovali, sme vytvorili zoznam 

pozostávajúci z troch organizácií poskytujúcich sluţ by kariérového poradenstva ŢZN 

v PSK (pozri Príloha), čím sme zároveň dospeli k naplneniu čiastkového cieľa č. 1. 

Povaţ ujeme za dôleţ ité uviesť, ţ e sociálna pracovníčka (ďalej SPR) v jednej z týchto 

organizácií uviedla, ţ e poskytovanie kariérového poradenstva nie je ich doménou. Túto 

organizáciu sme sa však rozhodli ponechať v konečnej výskumnej vzorke, pretoţ e aj 

napriek tomu, ţ e v súčasnosti klientky danej organizácie nevyţ adujú tieto sluţ by, 

v prípade potreby im pracovníčky organizácie takúto pomoc vedia poskytnúť. 

Prvá oblasť zahŕňala oblasť sluţieb kariérového poradenstva, ktorej analýzou 

sme naplnili čiastkový cieľ č. 2. Napriek konštatovaniu SPR C, ţ e v rámci vykonávania 

odborných činností neposkytujú sluţ by kariérového poradenstva ŢZN, na základe 

výskumných zistení sme identifikovali, ţ e všetky organizácie poskytujú klientkam 

pomoc pri hľadaní zamestnania prostredníctvom preposielania inzerátov, oslovovania 

potenciálnych zamestnávateľov a vyuţ ívania osobných a profesionálnych kontaktov 

s cieľom sprostredkovať klientkam zamestnanie. Vychádzajúc zo získaných 

výskumných dát môţ eme usúdiť, ţ e v poskytovaní ďalších sluţ ieb kariérového 

poradenstva boli medzi jednotlivými organizáciami značné odlišnosti. Z realizovaných 

rozhovorov vyplýva, ţ e v súvislosti s poskytovaním sluţie b ŢZN je potrebné primárne 

klásť dôraz na uspokojenie ich fyziologických potrieb a potreby bezpečia, s čím 

rozhodne súhlasíme.  
                                                           
16  oblasť sluţieb  kariérového poradenstva, oblasť pomoci a podpory, oblasť rekvalifikácie a reintegrácie 
ŢZN na trh práce, oblasť problémov pri hľadaní zamestnania a dopadov preţ itého násilia na kariérovú 
situáciu ŢZN, oblasť odporúčaní, bariér a „bielych miest“, oblasť spolupráce (napríklad s inými 
zariadeniami, organizáciami, inštitúciami, odborníkmi/ odborníčkami a podobne), oblasť charakterizácie 
klientok - ŢZN. 
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V nadväznosti na túto oblasť SPR C uviedla, „viete, to je Maslowova hierarchia 

hodnôt. ... My sa hlavne zameriavame na Maslowa, na tú spodnú líniu“, avšak dodala, 

ţ e v prípade, ak by klientky prejavili záujem o tieto sluţ by, boli by im poskytnuté, čo 

môţ eme potvrdiť vyjadrením „boli by, ako vieme to prispôsobiť, len nie je teraz komu“. 

Iný pohľad ponúkla SPR B konštatovaním „tak okrem teda právnych vecí, sociálnych 

vecí a zabezpečenia výţivného a neviem čoho všetkého je potrebné vlastne sa im 

venovať aj z hľadiska hľadania zamestnania“. Analýza tvrdení SPR C naznačuje, ţ e 

dôvodom nezáujmu klientok o tieto sluţ by je ich „nepotrebnosť“ spôsobená ich 

stabilitou v kariérovej oblasti. Toto konštatovanie môţ eme potvrdiť výrokom SPR C, ţ e 

mnohé z ich klientok majú dobré statusové postavenie a stabilnú prácu „aj keď zaţívajú 

násilie, ale ten svoj príjem si ustráţia a majú oddelené účty, čiţe ona si na toto nedá 

siahnuť. Proste v tomto zase majú tak jasno“. Rezultujúc môţ eme uviesť, ţ e 

poskytovanie sluţ ieb v rámci jednotlivých organizácií je prispôsobené potrebám 

klientok. 

SPR A uviedla, ţ e v rámci sluţ ieb kariérového poradenstva sa zameriavajú na 

poskytovanie pomoci pri písaní ţ iadostí a ţ ivotopisov, umoţ ňovanie prístupu 

k internetu, prostredníctvom ktorého si klientky môţ u prezerať pracovné ponuky 

a vytvoriť mailovú adresu, čo potvrdzuje tvrdenie „najprv potrebujú zostaviť klasicky 

ţiadosť, ţivotopis, obehať zamestnávateľov, poprípade dorobiť si rekvalifikačný kurz. 

Povzbudiť a pochváliť ich, potiahnuť ďalej, ţe načo majú a tak dajak zosynchronizovať 

aké ma skúseností, čo by do akej oblasti mohla. Proste vyuţiť ten potenciál čo ona má, 

aké skúseností má, poprípade čo sa dá dorobiť“.  

Vychádzajúc z výskumných zistení sme dospeli k názoru, ţ e najširšie zameranie 

z hľadiska poskytovania sluţ ieb kariérového poradenstva poskytuje druhá organizácia 

zastúpená SPR B. Proces poskytovania kariérového poradenstva v  úvode spočíva 

v získavaní základných informácií, ktoré SPR nadobúda od kolegyne (v kontexte 

kariérovej situácie klientky ide predovšetkým o informácie o predchádzajúcich 

zamestnaniach, obmedzeniach vo vzťahu k deťom, príjmu, celkovej finančnej situácii 

a zdravotným problémom), aby klientka nemusela byť vystavovaná opakujúcim sa 

rozhovorom o jej situácii a preţ itom násilí 17 . Následný krok spočíva v získavaní 

podrobnejších informácií o dosiahnutom vzdelaní, praktických zručnostiach 

                                                           
17 Domnievame sa, ţe  uvedené tvrdenie poukazuje na dôleţi tosť neviktimizujúceho prístupu v kontexte 
tejto cieľovej skupiny. 
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a schopnostiach, absolvovaných kurzoch a školeniach, záujmoch, záľubách, predstave 

pracovného miesta a moţ nom časovom harmonograme klientky. Nadväzujúc na to SPR 

pracuje s klientkou na náleţ itých spracovaniach pracovných dokumentov, ako napríklad 

ţ ivotopisov, ţ iadostí či motivačných listov a následne na dostupných a vyhovujúcich 

pracovných ponukách, ktoré by mali zahŕňať zamestnávateľov, ktorí klientkam vedia 

vyjsť v ústrety v rámci ich špecifických potrieb. Vyplývajúc z vyjadrenia SPR B, je 

v rámci spolupráce s klientkou dôleţ ité „individuálne posudzovať keď sa hľadá 

zamestnanie, do akého veľkého kolektívu vstupuje“. Uvedené tvrdenie naznačuje, ţ e 

v rámci procesu hľadania zamestnania je dôleţ ité klásť dôraz na získavanie informácií 

o potenciálnom pracovnom kolektíve, pretoţ e nevhodný pracovný kolektív môţ e byť 

pre ţ enu ohrozujúci.  

SPR B vo svojich výpovediach uviedla, ţ e v prípadoch, ak sa klientky rozhodnú 

začať podnikať, ponúkajú im „rok bezplatné poradenstvo čo sa týka účtovníctva, aby si 

nemuseli platiť účtovníčku lebo vieme, ţe sú vedľajšie náklady, na ktoré si musí 

vyrobiť“. Prostredníctvom sprostredkovaných sluţ ieb odborníčok teda učia klientky, 

ako postupovať pri vedení dokladov či vypĺňaní daňového priznania. V prípadoch, 

ak majú klientky záujem o predávanie vlastných výrobkov napríklad v rámci trhov „sme 

zaplatili stánok a mohli ony tam predávať alebo potom keď nechceli, tak vlastne 

predávali naše dobrovoľníčky alebo zamestnankyne s tým, ţe jednoducho my sme 

nebrali od nich peniaze za poplatok za stánok, energiu a tak ďalej“. Daná organizácia 

(v rámci vlastných moţ ností) sa v prípadoch, ak je nezamestnanosť klientky spôsobená 

bariérami na strane prostredia, snaţ í dočasne zabezpečiť aspoň minimálny príjem, čo 

naznačuje tvrdenie „zároveň sme začali robiť aj to, ţe tam, kde vidíme neskutočnú 

snahu, ale sú tam nejaké obmedzenia, predsudky, minimálne máme problém keď sú to 

Rómky, tak v projektoch, keď sa nám podarí vytvoriť nejaké pomocné pozície, ktoré sú 

financované z projektov a ony spĺňajú poţiadavky, tak ich zapojíme“. V tomto kontexte 

SPR A uviedla, ţ e v snahe pomôcť klientkam preklenúť situáciu, počas ktorej si 

nemôţ u nájsť zamestnanie, im ponúkajú predaj časopisu Cesta, pretoţ e „takou formou 

si vie päť aţ desať eur denne privyrobiť, čiţe na preklenutie tej situácie, kým sú deti 

v škole, kým si nenájdem normálnu prácu“. Vychádzajúc z tvrdení oboch SPR môţ eme 

konštatovať, ţ e dôleţ ité je učiť klientky správať sa zodpovedne v rámci riešenia ich 

finančnej a kariérovej situácie. 
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V spolupráci s klientkami sa sociálne pracovníčky zameriavajú aj na rozvíjanie 

schopností klientok komunikovať, získavať a overovať si informácie o budúcich 

zamestnávateľoch, relevantne reagovať na pracovné ponuky a otázky na pracovných 

pohovoroch, prejavovať a presadzovať svoj názor alebo poskytovať spätnú väzbu 

v kontexte absolvovaných pohovorov. Vyplývajúc z vyjadrení SPR B, je dôleţ ité učiť 

klientky pracovať na sebe v rámci ich moţ ností. 

Druhou v poradí bola oblasť pomoci a podpory, v rámci ktorej sme sa zamerali 

na to, aké ďalšie moţ nosti pomoci a podpory poskytujú sociálni pracovníci 

a pracovníčky ŢZN. V rámci tejto oblasti sa nám podarilo naplniť čiastkový cieľ č. 3. 

Vyjadrenia zúčastnených sociálnych pracovníčok zhodne poukazovali na to, ţ e 

v kontexte poskytovania sluţ ieb ŢZN sa kladie dôraz na základné a špecializované 

sociálne poradenstvo, ekonomické a právne poradenstvo, sluţ by krízovej intervencie, 

sprevádzanie klientok (na úradoch, polícii a súdoch) a materiálnu i nemateriálnu pomoc. 

Z aspektu vymedzenej oblasti SPR A uviedla, ţ e klientkam poskytujú 

ekonomické poradenstvo, v rámci ktorého sa zameriavajú na oblasť hospodárenia 

s financiami, na vykonávanie sociálnej prevencie, organizovanie potravinových zbierok, 

zbierok školských pomôcok alebo šatstva. Z vyjadrení SPR vyplýva, ţ e klientkam vedia 

„pomôcť pri exekúcií, pri náhradnom výţivnom, pri rozvodovej situácií, čiţe 

s akoukoľvek nepriaznivou sociálnou situáciou sa ľudia ocitnú ... ale aj finančne, ale to 

málo kedy. Málo kedy v takých situáciách a to ideme im keď kúpiť lístok a tak hej, skôr 

s tým materiálnym im pomáhame“. Priama finančná pomoc má teda iba minimálne 

zastúpenie, čo potvrdzuje aj tvrdenie SPR C „finančne veľmi nie, ... lebo my máme stále 

problémy s financiami ako organizácia, tak si neviem predstaviť, ţe by som pani mala 

dať päťdesiat eur napríklad, to proste nejde“.  

  SPR A povaţ uje za prioritné riešenie ubytovania a následne finančnej situácie 

klientok, čo vyplýva z nasledujúceho tvrdenia „čiţe najskôr to ubytovanie, aby mali to 

zázemie a potom, keď dajaké príspevky, aby mali peniaze, lebo človek potrebuje 

z niečoho ţiť, či uţ náhradné výţivné či hocičo čo potrebuje vybaviť, nejaký príspevok, 

dôchodok alebo tak, aby mali príjem“. V niektorých prípadoch sociálne pracovníčky 

nemajú kompetencie či znalosti potrebné k riešeniu situácie klientok. V takýchto 

situáciách klientky distribuujú k iným odborníkom a odborníčkam. 

  Konštatovanie SPR B naznačuje, ţ e dôleţ itou oblasťou, ktorá zároveň 

ovplyvňuje kariérovú situáciu klientok, je riešenie ich finančnej situácie a nastavenie 
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rozpočtu, pričom uvádza, ţ e „my riešime kopec pôţičiek, ktoré boli v nevedomosti, ináč 

to neviem nazvať, prijaté na ich meno ešte za partnerského vzťahu alebo za 

spolunaţívania v manţelstve a jednoducho ... ostali im na krku“, pričom dôsledkom 

nesplácania týchto pôţ ičiek sú exekúcie, ktoré zároveň predstavujú „to, čo potom 

obmedzuje tie ţeny aj nastúpiť do roboty, lebo zase je pravda, ţe keď nastúpi do roboty, 

tak okamţite exekútor nastúpi na príjem a jej nechá ţivotné minimum“ a my „sa 

snaţíme komunikovať s tými inštitúciami, garantovať to, ţe my vlastne na to 

dohliadame, len aby nešli na tridsať-štyridsať eurové mesačné splátky, lebo potom jej 

nič neostane a ona potom to berie tak, ţe radšej nenastúpim do práce, radšej ostanem 

na sociálnych dávkach, lebo na to jej exekútor nesiahne“. Vychádzajúc z uvedeného tak 

povaţ ujeme oblasť nastavenia finančného rozpočtu a spravovania financií za strategickú 

v rámci vplyvu na kariérovú situáciu ţ ien.  

  SPR C v rámci poskytovania sluţ ieb vymedzila i strániace poradenstvo 

a psychologickú pomoc. Vychádzajúc z jej tvrdení je v procese poskytovania sluţ ieb 

ŢZN dôleţ ité klásť dôraz na zorientovanie a ukotvenie klientky v problematike násilia, 

budovanie dôvery a topenie ľadov, odhad nebezpečenstva, identifikáciu násilných 

prejavov a aţ  následný prechod k ostatným procesom vyplývajúcim z individuálnych 

potrieb klientky, pričom je dôleţ ité sa „dopytovať viac, ţe či naozaj to, čo si myslí, ţe či 

to jej naozaj pomôţe v tej situácii“. 

  Tretia oblasť zahŕňala oblasť rekvalifikácie a reintegrácie ŢZN na trh práce, 

pod ktorou sme rozumeli aj kurzy, výcviky či školenia, ktoré sú sprostredkovávané 

alebo organizované samotnými organizáciami. Tejto oblasti sa venujú iba dve 

z vybraných organizácií, pričom jedna iba v rámci poskytovania odporúčaní 

a sprostredkovávania kurzov. Touto oblasťou sme zároveň naplnili čiastkový cieľ č. 5. 

  Výskumné zistenia naznačujú, ţ e ŢZN v rámci riešenia ich kariérovej situácie 

častokrát nespĺňajú poţ adované nároky zamestnávateľov z hľadiska vzdelania či 

profesionálnych zručností. SPR B uviedla, ţ e v prípade, ak klientka nemá ukončenú 

školu a prejaví o jej ukončenie záujem, v rámci poskytovania pomoci komunikujú aj 

s vedením školy v snahe, aby klientke bolo umoţ nené dokončenie štúdia. Inou 

moţ nosťou je absolvovanie rekvalifikačných kurzov, ktoré zvyšujú šancu uplatnenia sa 

klientok na trhu práce. 

Vyjadrenia SPR A, rovnako ako konštatovania SPR B poukazujú na skutočnosť, 

ţ e v rámci rekvalifikácie sa javí vhodným riešením vyuţ ívanie aktívneho opatrenia na 
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trhu práce - programu Repas, prostredníctvom ktorého si klientky môţ u vybrať 

pracovnú činnosť, v rámci ktorej budú rekvalifikované, ako aj vzdelávaciu inštitúciu, 

ktorá bude túto rekvalifikáciu realizovať, čím sú zároveň klientky aktívne zapojené do 

procesu. V nadväznosti na to, SPR A uviedla, ţ e „kopu ţien si dorobilo opatrovateľské 

kurzy. Sú to kurzy platené úradom práce, takţe je to veľká pomoc a ten kurz stojí 

dvestodvadsať eur, čiţe nikto Vám ich nedá zadarmo“. V prípade, ak klientka úspešné 

zvládne teoretickú aj praktickú časť kurzu, bude jej preplatený. SPR A konštatovala, ţ e 

práve prostredníctvom absolvovaných opatrovateľských kurzov si klientky môţ u samé 

nájsť prácu „napríklad mám susedku čo by potrebovala, vidím, ţe nevládze napríklad 

len na štyri hodinky. Vybavím jej papiere a uţ som jej opatrovateľka. Napríklad len 

popratám, navarím“. Vychádzajúc z výskumných zistení môţ eme konštatovať, ţ e 

úspešné absolvovanie kurzov ma pozitívny vplyv na sebavedomie a sebadôveru ţ ien. 

V niektorých prípadoch si klientky neuvedomia dopady preţ itého násilia 

a dlhodobého riešenia osobných problémov, čoho dôsledkom je, ţ e nemajú zosúladené 

predstavy o pracovnom mieste s ich schopnosťami a zručnosťami. V tomto kontexte 

sa SPR B vyjadrila, ţ e „ako náhle sa toto objaví, tak vlastne robíme potom ešte buď 

individuálne alebo skupinové motivačné kurzy, ktoré sú väčšinu iba jednodňové, pretoţe 

ony dlhšie nemôţu vlastne v rámci toho jak fungujú alebo potom sú vlastne vyslovene 

len k ţivotopisu a k prezentácii. To znamená, ku komunikačným zručnostiam, napríklad 

keď je telefonické predstavovanie a zisťovanie si niečo o tom mieste“. SPR B poukázala 

na to, ţ e „z hľadiska kurzov, kde by získali vlastne nejaký certifikát, ktorý by ich posúval 

sme mali napríklad firmu, ktorá mala certifikát na pokladne. To znamená, ţe ten 

certifikát bol akceptovateľný pre všetky obchodné reťazce, čiţe oni mali s nimi zmluvu, 

čiţe to bolo pre nás, aj pre naše klientky výhodne hej“.  

Spomínaná SPR B uviedla, ţ e klientky sa pomerne často informujú 

o moţ nostiach takýchto kurzov, ale zabúdajú na to, ţ e dôleţ itá je aj ich aktívna 

a samostatná práca. Vychádzajúc z výskumných zistení môţ eme konštatovať, ţ e 

klientky majú častokrát problém zamestnať sa na základe toho, ţ e ich situácia 

si vyţ aduje vytvorenie špecifických podmienok zo strany zamestnávateľa. „My sme 

vlastne realizovali aj na základe týchto skúsenosti projekt pred dvoma rokmi, volal sa 

Ako začať podnikať, lebo sme brali, ţe moţno pre niektoré skupiny ţien bolo výhodou, 

ţe mohli pracovať doma“ uviedla SPR B. V snahe vyhovieť špecifickým potrebám 

klientok, ako napríklad pracovať z domu, mať pohyblivú pracovnú dobu a podobne, 
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organizujú podporné skupiny alebo tematické kurzy, počas ktorých spolupracujú 

s podnikateľkami, ktoré prichádzajú na tieto stretnutia a rozprávajú o svojich 

pozitívnych i negatívnych skúsenostiach. Aj napriek tomu, ţ e zo začiatku bol o takéto 

kurzy zo strany ţ ien vysoký záujem, pretoţ e predstavovali moţ nosť venovať sa ich 

záujmom alebo záľubám, v konečnom dôsledku sa ţ eny stiahli, pretoţ e neverili tomu, 

ţ e to zvládnu. V takýchto prípadoch je potrebné opätovne pracovať na posilnení 

a podporovaní klientky a hľadaní problémových oblastí.  

Štvrtá oblasť zahŕňala oblasť problémov pri hľadaní zamestnania a dopadov 

preţitého násilia na kariérovú situáciu ŢZN. Analýzou a interpretáciou tejto oblasti 

sme zároveň naplnili čiastkové ciele č. 6 a č. 7. Výsledky výskumných zistení 

vychádzajúce z konštatovaní sociálnych pracovníčok naznačujú, ţ e vplyvom preţ itého 

násilia majú ţ eny niţ šie sebavedomie, sebadôveru, sebaúctu, sú utiahnuté a neveria 

vlastným schopnostiam. 

Uvedené tvrdenie potvrdzuje SPR A výrokom „určite to má dopad. Tie ţeny sú 

ustráchané, neveria si, nedokáţem to alebo plačú, sú emocionálne také labilné“. 

Vychádzajúc z výpovede SPR B môţ eme konštatovať, ţ e dôsledkom preţ itého násilia 

je aj strata kontaktov alebo väzieb spôsobená sťahovaním v snahe odpútania sa od 

násilného partnera. Zmena prostredia je často spojená aj so zmenou práce a následnými 

obavami z nového prostredia, kde nesprávnym pochopením situácie môţe  u klientok 

dôjsť k tomu, ţ e „reagujú okamţite buď tak, ţe sa akoţe bojí alebo to teda 

pretransformuje na to, ţe jej chcete hneď ublíţiť alebo je problém ten, ţe vlastne 

väčšinou potichu rozprávajú a tá druhá strana len taktne upozorní, ţe aby hovorili 

hlasnejšie a oni sú uţ zneistené. Proste kaţdé prerušenie je pre nich zo začiatku veľká 

trauma“. Nadväzujúc SPR B konštatuje, ţ e v kontexte dôsledkov preţ itého násilia 

„naozaj pomerne dlho spolupracuje psychologička na koncentrácii, na sústredení, na 

povzbudení, na tom, ţe aby vlastne si dôverovala, aby nejakým spôsobom nebola labilná 

čo sa týka, ţe keď vlastne jej niekto niečo ostrejšie povie, tak sú veľmi citlivé na to“. 

SPR B ďalej uviedla, ţ e preţ ité násilie má vplyv aj na zdravotný stav ţ ien, čoho 

následkom sú zdravotné obmedzenia vo vzťahu k práci a tým aj zúţ enie okruhu 

vyhovujúcich pracovných ponúk. 

Z aspektu problémov pri hľadaní zamestnania SPR A poukázala na nedostatok 

pracovných skúseností a nízku kvalifikáciu vyjadrením „tak môţe to byť nízke 

vzdelanie, ţe je problém uplatniť sa na trhu práce, nedostatok praxe, málo pracovných 
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ponúk, ako to tu je väčšinou, keď nemá minimálne maturitu alebo výučný list“. 

Z vyjadrenia SPR B vyplýva, ţ e k uvedeným problémom môţ eme zaradiť i nedostatok 

pracovných zručností (komunikačných, počítačových, alebo v rámci práce s pokladňou), 

ako aj to, ţ e klientky „nechápu niektoré tie písomnosti, ktoré uţ teraz tí zamestnávatelia 

vyţadujú. Nevedia čo vlastne správne napísať“. Bariérou v hľadaní zamestnania sú 

i špecifické poţ iadavky klientok, ktorým niektorí zamestnávatelia nie sú ochotní 

vyhovieť, čo vyplýva z tvrdenia „tieto ţeny majú vţdycky špecifické poţiadavky 

a podmienky práve kvôli tomu, ţe mali strašne veľa zmien v tom osobnom ţivote“. 

V rámci špecifických pracovných podmienok ide napríklad o pruţ ný pracovný čas, 

prácu z domu, či preferovanie ţ enského pracovného kolektívu. V prípade „keď tam boli 

veľmi veľké traumy hlavne s kontaktom s muţom, nemôţete ju pichnúť úplne do 

muţského kolektívu“, pretoţ e to na ţ enu môţ e vplývať ohrozujúco. Konštatujeme, ţ e 

v kontexte ich špecifických poţ iadaviek dochádza zároveň k zníţ eniu počtu vhodných 

pracovných ponúk. 

Ďalšou bariérou je aj dlhodobá nezamestnanosť, pretoţ e v prípade ak ide 

o takéto klientky „je veľmi ťaţké ich vôbec naštartovať aby nastúpili do roboty a keď sa 

umiestnia, tak musíte sledovať aby sa udrţali, aby to zvládli tu zmenu, lebo pre nich je 

to tieţ zmena. Odrazu zmena reţimu, všetkého moţného, prídu o štátne dávky a musia 

mesiac čakať na výplatu“. SPR B uviedla, ţ e „je zaujímavé, ţe vlastne sú klientky, ktoré 

naozaj hľadajú intenzívne zamestnanie a jak ho nájde nastúpi a po týţdni vlastne 

prestane chodiť“ pričom príčiny sú podľa jej konštatovaní rôznorodé. U niektorých 

klientok je podľa názoru SPR B problém v zodpovednosti a disciplíne, u iných v tom, ţ e 

sú domotivované neustálym oslovovaním príbuzných alebo známych s prosbou 

o pomoc pri starostlivosti o dieťa počas ich pracovnej doby, u niektorých to je záťaţ  

a strach z nového prostredia alebo zmena doterajšieho reţ imu, na ktorý bola klietka 

navyknutá, čo potvrdzuje vyjadrením „vţdycky si to vlastne nejako zariadila a mala 

voľný pohyb, ona rozhodovala o svojom čase, keď bola doma“. 

V kontexte tejto oblasti sme sa zamerali aj na reakcie pracovného kolektívu či 

zamestnávateľov. SPR C v tomto kontexte uviedla, ţ e „jednak kolektív to vidí, ţe niečo 

nie je v poriadku“ pričom dodala, ţ e zásadné je „keď vlastne partneri chodia za 

klientkami do zamestnania si overovať, či tam sú, tak to podľa mňa sa nedá 

prehliadnuť. Keď ich partner čaká, ráno ich vezie a večer, poobede uţ stojí pred 

vchodom. To sa nedá nevšimnúť si, ţe je tam neustále sledovanie, kontrola“. SPR C 
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uviedla, ţ e reakcia zamestnávateľov je individuálna, teda ţ e buď sú ľudia chápaví alebo 

nechápaví, čo potvrdzuje tvrdenie „to je individuálne, neviem jak reagujú. Niekto je 

chápaví, kto má skúsenosť to pochopí, kto nie tak sa vysmieva proste“ a dodala „neviem 

to paušalizovať, ale ja čo viem zo skúsenosti ţien máme presne opačnú situáciu, takú 

chápajúcu“. Skúsenosti SPR C naznačujú, ţ e zamestnávatelia klientok sa ich snaţ ia 

podporiť a chrániť, na čo poukazuje výrok „máme jednu pani, teraz sa mi to 

vybavilo, veľmi ústretový pán. Práve naopak, má tendenciu uzavrieť objekt, chráni ju, 

podporuje ju, zavolá policajtov, pôjdem svedčiť, proste tak“.  

V poradí piatou bola oblasť odporúčaní, bariér a „bielych miest“. Rozborom a 

interpretáciou tejto oblasti sme dosiahli naplnenie čiastkového cieľa č. 4. 

V kontexte bariér v oblasti poskytovania sluţ ieb ŢZN uviedla SPR A 

nasledujúce: dostupnosť zariadení a organizácií, kapacitu zariadení a organizácií 

poskytujúcich klientkam ubytovanie a kombináciu rôznych cieľových skupín, na čo 

poukazuje tvrdenie „lebo tieţ ich nedáte do zariadenia núdzového bývania, čo tu je 

kombinácia s útulkom, čo sú tam aj asociáli a tak. Nie je to vhodné prostredie určite“. 

SPR C rovnako ako SPR A vymedzila, ţ e „bielym miestom“ je „dostupnosť sluţieb 

v zmysle ubytovania. Ţenských domov ako MyMamy by malo byť niekoľko“. Ďalšou 

oblasťou, ktorú môţ eme vnímať ako bariérovú, je prístup niektorých pracovníkov 

a pracovníčok k tejto cieľovej skupine „lebo veľa krát k nám ţeny prídu sú v takom 

antagonizme, v takom odpore, lebo majú skúsenosti z predchádzajúcich nie veľmi 

dobré, zo strany úradníčok, ako s nimi jednali a preto si myslia, ţe to asi bude niečo 

podobné“. Za najväčšiu bariéru v rámci poskytovania sluţ ieb ŢZN povaţ uje SPR C 

nevhodné nastavenie systému financovania sociálnych sluţ ieb, čo vyplýva z tvrdenia 

„ale čo ja vnímam ako kľúčové je vlastne to, ţe financovanie sociálnych sluţieb je 

otrasné a kým sa nezmení zákon o sociálnych sluţbách a o financovaní tak sa 

nepohneme, pretoţe všetko stojí a padá na tom. Ako my teraz, štyri mesiace nemáme 

príjem, to znamená, ţe mali by sme zatvoriť“.  

Z aspektu bariér pri poskytovaní kariérového poradenstva SPR B označila 

za nepostačujúce samotné poskytovanie sluţ ieb kariérového poradenstva, na čo 

poukazuje výrok „najčastejšie je fakt pravda, ţe na začiatku sa tomu nevenuje 

pozornosť. Venuje sa tomu pozornosť u tých klientok, ktoré sú zamestnané a chcú 

odísť“. Za „biele miesto“ vychádzajúc z konštatovaní SPR B môţ eme označiť oblasť 

organizovania tých rekvalifikačných kurzov, ktoré „neboli prepojené s potrebami 
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v jednotlivých regiónoch, tak toto je fakt ako problém, lebo dneska presvedčiť človeka, 

ţe absolvuj rekvalifikačný kurz, keď Vám predtým povie, ţe uţ desať kurzov absolvoval 

nanútených, keď bol evidovaný na úrade prace, tak asi ťaţko ho presvedčíte, ţe teda 

tento kurz bude to pravé orechové a uţ teraz keď nastúpiš do roboty uţ vlastne tam 

vydrţíš“.  

V kontexte tejto oblasti SPR B uviedla, ţ e problémom v rámci hľadania 

zamestnania je to, ţ e nové prvky, akými sú pruţ ný pracovný čas, striedavá pracovná 

doba, práca z domu, čiastočný pracovný úväzok, telepráca a podobne „je proste tabu 

pre mnohých zamestnávateľov. Toto je najväčší problém“. Práve tieto formy by ale boli 

riešením špecifických poţ iadaviek ŢZN, avšak „nechcú zamestnávatelia ísť na aspoň 

šesť hodinový pracovný čas. Lebo vlastne keď ma ísť niekde ako do predajne alebo 

niekde do administratívy, tak pre neho je to nevyhovujúce, lebo väčšina zamestnancov, 

teda skoro všetci robia na nejakú pracovnú dobu a jemu sa vidí neprimerané, ţe teda 

niekto odíde skôr a nebude môcť tú agendu robiť“. Ďalšími bariérami sú predsudky 

zamestnávateľov (napríklad ak sú klientky Rómky) a taktieţ  to, ţ e v prípade, ak chcú 

ţ eny nastúpiť do zamestnania a majú malé deti, musia vyriešiť otázku ich opatery počas 

toho, kým budú pracovať. Oslovovanie známych alebo rodinných príslušníkov 

s prosbou o pomoc je pre ţ eny po určitom čase deprimujúce a podľa vyjadrenia SPR B 

„predsa len máme niektoré zariadenia, ţe teda Vám nevyhovejú a nie sú tam dlhšie“, 

ako napríklad školy a škôlky, čo znamená, ţ e skĺbenie rodinných a pracovných 

povinností je pre klientky v niektorých nezvládnuteľné.  

Nadväzujúc na to ale SPR B uviedla „uvaţujeme naspäť o čiastočnom vrátení sa 

k materskému centru, ktoré by bolo tieţ riešením ... predsa len majú deti a potrebujú ich 

na chvíľu proste niekde dať, čiţe my sme hovorili o tom, ţe to materské centrum je 

naozaj dobrá forma. Väčšinou tie deti tam nespia, potrebujú len určitý čas a tá 

hodinová sadzba je celkom prijateľná pre určité skupiny ţien a je to taký pruţnejší 

systém“. Toto vyjadrenie vnímame zároveň ako odporúčanie na riešenie zosúladenia 

osobného a pracovného ţ ivota ţ ien. V kontexte riešenia ich finančnej situácie v rámci 

pracovno-právneho vzťahu je podľa SPR B vhodným riešením „nabehnúť pri sociálne 

slabších skupinách na týţdňové mzdy. Lepšie si rozvrhnú peniaze, pretoţe aj naše 

klientky majú problém s tým, ţe keď dostane výplatu do týţdňa ju minie“. Ďalším 

odporúčaním tejto SPR je zavedenie kariérového poradenstva na školách.  
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Z aspektu odporúčaní SPR A vymedzila nasledujúce: organizáciu kampaní 

zameraných na prezentovanie pozitívnych príkladov ţ ien, ktoré preţ ili násilie zo strany 

svojho partnera či manţ ela a vyriešili svoju situáciu, „aj určite také besedy preventívne 

robiť pre nich, zaškoliť ich, ţe na čo si majú dať pozor, to stále treba“, realizáciu 

mapujúcich výskumov zameraných na výskyt a skrytosť násilia na ţ enách, zvyšovanie 

kvality poskytovaných sluţ ieb, vytvorenie spolupracujúcich organizácií aj v rámci 

okresov, kde takéto sluţ by nie sú poskytované a sú identifikované ako potrebné, 

zosúladenie cieľových skupín v rámci organizácií a zariadení a v neposlednom rade aj 

vytvorenie nových organizácií alebo komplexov, ktoré by klientkam poskytovali široké 

spektrum sluţ ieb, čo vyplýva z vyjadrenia „ale určite by sa zišla dajaká organizácia, čo 

by sa venovala len im a len tým ţenám. Dajme tomu aj ubytovanie by poskytovala, aj 

nejakú pracovnú terapiu, ţeby si vedeli niečo vyrobiť. ... Inšpirovať sa dajme tomu jak 

MyMamy, zriadiť nejakú prevádzku tu, kde to neni poskytnuté“. 

Šiestou vymedzenou oblasťou bola oblasť spolupráce zahŕňajúca spoluprácu 

s inými zariadeniami, organizáciami, inštitúciami, odborníkmi či odborníčkami 

a podobne. Domnievame sa, ţ e napriek tomu, ţ e táto oblasť nevyplýva priamo 

zo zadefinovaných čiastkových cieľov, vychádzajúc zo získaných výskumných zistení 

označuje dôleţ itú oblasť pomoci a podpory pre sociálnych pracovníkov a pracovníčky 

pri poskytovaní sluţ ieb ŢZN. Všetky participantky, teda sociálne pracovníčky, 

v rozhovoroch uviedli, ţ e spolupracujú s príslušnými úradmi práce, cirkvou, políciou, 

súdmi, zariadeniami a organizáciami poskytujúcimi sluţ by ŢZN (napríklad v rámci 

sprostredkovania ubytovania), sponzormi, firmami poskytujúcimi zamestnanie alebo 

organizujúcimi zbierky a spomedzi odborníkov a odborníčok ide o spoluprácu 

s právnikmi a právničkami, psychológmi a psychologičkami a účtovníčkami. Za určitý 

typ spolupráce, ktorý môţ e ovplyvniť proces ich výkonu, by sme označili aj 

komunikáciu s médiami, s predstaviteľmi miest, samospráv či štátu.  

V kontexte vymedzenej oblasti SPR B poukázala na to, ţ e „okrem toho, ţe 

spolupracujeme so zamestnávateľmi alebo organizáciami, ktoré sú schopné a majú 

skúsenosti s prácou so zamestnancami, ktorí majú špecifické poţiadavky“ tak „my 

potom vlastne rozprávame aj o moţnostiach cez úrad práce a snaţíme sa zdupľovať to 

poradenstvo pre toho zamestnávateľa, aby túto osôbku zobral“. Uvedené naznačuje, ţ e 

v kontexte spolupráce so zamestnávateľmi je dôleţ itý aspekt vzájomnej pomoci, kde na 

jednej strane zamestnávatelia poskytujú prácu ŢZN, ktorá vyhovuje ich špecifickým 
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poţ iadavkám a na strane druhej pracovníčky organizácií poskytujú potrebné poradenské 

sluţ by zamestnávateľom.   

SPR C uviedla, ţ e „najlepší vzťah máme so ţenskou sieťou, ktorú máme my, 

vlastne mimovládky vytvorené. Bezpečná ţenská sieť, kde participuje osem organizácií, 

tak s nimi to je proste sesterský vzťah a s ostatnými mimovládkami je to vlastne 

profesionálny vzťah“. Rovnako aj SPR B označila spoluprácu v rámci Bezpečnej 

ţ enskej siete za kľúčovú. Potrebnosť spolupráce z hľadiska poskytovania efektívnych 

sluţ ieb naznačila SPR B vo vyjadrení „vyuţívam svoje osobné kontakty alebo teda 

aspoň nejaké získane z pracovných stretnutí kde viem, ţe keď zavolám a sa spýtam 

niečo, tak ma vedia informovať, inštruovať alebo proste ma niekde odvelia, kde získam 

informáciu pre klientku“. Význam multiodborovej spolupráce teda vidíme najmä 

v kontexte zvyšovania kvality a zlepšovania efektívnosti poskytovaných sluţ ieb.  

 Poslednou oblasťou, ktorá rovnako ako predchádzajúca nevyplýva priamo 

z vymedzených čiastkových cieľov, bola oblasť charakterizácie klientok - ŢZN. 

Prostredníctvom tejto oblasti bolo našou ambíciou poukázať na akúsi rôznorodosť 

potrieb a individualitu ŢZN vyplývajúcu zo získaných výskumných zistení. 

Vychádzajúc z poznatkov uvedených v teoretickej časti práce, môţ eme k charakteristike 

ŢZN zaradiť nízke sebavedomie a sebaúctu, pocity viny a zodpovednosti za preţ ité 

násilie, pocity hanby a strachu, ktorých dôsledkom je, ţ e ţ eny nerozprávajú o svojej 

situácii, pretoţ e sa domnievajú, ţ e im nikto nemôţe  pomôcť.  

SPR A potvrdila uvedené konštatovanie a v rozhovore uviedla, ţ e „skôr máme 

také ţeny, čo sú nesebavedomé alebo aj boja sa o tom hovoriť, čiţe zahmlievajú, ţe je to 

také tabu, boja sa čo povedia susedia, druhí, deti a ostatní alebo keď sa aj priznajú 

nemajú síl to skončiť hej, ţe sú pod nadvládou toho tyrana, nezvládnem to sama, neviem 

jak, finančne to neutiahnem, nemám kde ísť, nemám ubytovanie, čiţe skôr s takými 

ţenami sa stretávame“.  

SPR C vymedzila klientky v dvoch kategóriách, na čo poukazuje následné 

tvrdenie „v podstate drvivá väčšina a nechcem to ale paušalizovať, ale tak to vychádza 

nie je identifikovaná s násilím. To znamená, ţe ona má nejakú predstavu, ţe niečo sa mi 

deje, niečo zaţívam, nie je to správne, ale nevie to jednoznačne popísať, ţe áno, toto je 

priamo násilie, ţe sa mi deje násilný akt taký, taký, taký, tieto a tieto formy zaţívam, to 

je jedná kategória. Druhá kategória ţien je, ktoré to majú jasne naštudované, uţ si 

niečo prešli, preštudovali, čiţe presne vie, zaţívam tento, tento, tento druh, takéto formy 
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násilia a proste uţ si hovorím vau“. Na iné rozdelenie poukázala SPR A, ktorá 

vychádzala z kontextu finančnej situácie klientok, pričom vymedzila tri skupiny ţ ien, 

kde jednu skupinu tvoria ţ eny, ktoré „rovno prídu k nám s obrovskými dlhmi“, do 

druhej skupiny patria ţ eny, ktoré „tým, ţe tak dlhodobo sú v nejakej sociálnej sieti 

stávajú sa závislými na tých štátnych dávkach a stavajú sa závislými na nás“ 

a poslednou skupinou sú klientky, ktoré „stále sa tvária, ţe ešte nemá vyriešené veci čo 

sa týka detí, neviem čoho, ale má obrovské finančné problémy“ pričom v tomto kontexte 

riešia ich finančnú situáciu prostredníctvom sluţ ieb kariérového poradenstva, teda 

hľadaním zamestnania.  

Za zaujímavú však povaţ ujeme oblasť charakterizácie ŢZN z hľadiska 

vzdelania. SPR A uvidela, ţ e ich klientky majú „väčšinou základné, ale aj stredoškolské 

a výučný list, ale skôr to niţšie vzdelanie“, čo zároveň naznačujú aj konštatovania 

SPR B. Inú situáciu charakterizovala SPR C, ktorá uviedla „viete čo, my máme veľa 

vysokoškolských ţien, veľa podnikateliek, ambicióznych ... máme naozaj takých 

šesťdesiat aţ sedemdesiat percent ţien vysokoškolsky vzdelané a statusovo na tom nie sú 

zle“. V tomto kontexte vystupuje do popredia potreba individuálneho prístupu ku kaţ dej 

klientke.  

 

 

4.7  ZÁVERY A ODPORÚČANIA PRE PRAX 

 

K naplneniu hlavného cieľa výskumu sme dospeli prostredníctvom naplnenia 

čiastkových cieľov za vyuţ itia metódy pološtruktúrovaného interview, 

neštruktúrovaného pozorovania, metódy audiozáznamu a komentovanej transkripcie. 

Vychádzajúc z výsledkov výskumu môţ eme konštatovať, ţ e poskytovanie 

sluţ ieb kariérového poradenstva ŢZN bolo v rámci územia PSK zastúpené v minimálnej 

miere, čo potvrdzuje výsledná výskumná vzorka pozostávajúca z troch organizácií, 

vyselektovaná z prvotnej výskumnej vzorky zahŕňajúcej tridsaťdva zariadení 

a organizácii. Značnú rozdielnosť v poskytovaní sluţ ieb kariérového poradenstva sme 

identifikovali aj medzi výslednými organizáciami. Odlišná miera poskytovania pomoci 

v tejto oblasti bola spôsobená rozdielnosťou cieľovej skupiny a z nej vyplývajúcich 

odlišných potrieb klientok.  
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Analýza a interpretácia výskumných dát poukazovala na to, ţ e v kontexte 

činností poskytovaných jednotlivými organizáciami z oblasti podpory zamestnanosti 

a zamestnateľnosti ţ ien išlo predovšetkým o vypracovávanie individuálneho 

kariérového plánu, posudzovanie a diagnostiku kariérovej situácie ţ ien, navrhovanie 

intervencií, poskytovanie pomoci pri náleţ itých spracovaniach ţ iadostí, ţ ivotopisov, 

motivačných listov a iných potrebných dokumentov, poskytovanie prístupu k internetu, 

prostredníctvom ktorého si klientky môţ u prezerať pracovné ponuky a vytvoriť mailovú 

adresu, preposielanie pracovných ponúk, sprostredkovanie rekvalifikačných kurzov, 

oslovovanie potencionálnych zamestnávateľov a poskytovanie pomoci v kontexte 

prípravy klientok na pracovné pohovory.  

 Z výsledkov výskumných zistení vyplynulo, ţ e oblasť rekvalifikácie 

a reintegrácie klientok na trh práce zahŕňala sprostredkovávanie a organizáciu 

rekvalifikačných kurzov, ktorých účelom je pomôcť klientkam pri ich uplatnení sa na 

trhu práce, organizáciu tematických kurzov a podporných skupín a poskytovanie 

pomoci pri vzdelávaní a dokončení štúdia. Z aspektu poskytovania pomoci a podpory 

klientkam sociálne pracovníčky vymedzili za najdôleţ itejšie poskytovanie alebo 

sprostredkovanie ubytovania, poskytovanie strániaceho poradenstva, základného 

a špecializovaného poradenstva, ekonomického a právneho poradenstva, psychologickej 

pomoci ako i materiálnej a nemateriálnej pomoci. Poskytovanie pomoci a podpory 

vyplývalo predovšetkým z individuálnych potrieb klientok.  

 Výsledky výskumu z aspektu dopadov preţ itého násilia na kariérovú situáciu 

ţ ien poukazovali na stratu sebadôvery a sebaúcty, niţ šie sebavedomie, utiahnutosť, 

ustráchanosť, vyčerpanosť a nesústredenosť ţ ien, nedôveru vo vlastné schopnosti, 

emocionálnu labilitu a stratu sociálnych kontaktov. K najzávaţ nejším problémom pri 

hľadaní zamestnania u ŢZN sociálne pracovníčky zaradili nízke vzdelanie, nedostatok 

pracovných zručností, potrebu špecifických podmienok a tým rastúci nedostatok 

pracovných ponúk, ako aj dlhodobú nezamestnanosť.  

 Analýzou a interpretáciou zistení sme identifikovali, ţ e k bariéram pri 

poskytovaní kariérového poradenstva ŢZN môţ eme zaradiť neprepojenosť potrieb 

pracovného trhu s ponukami rekvalifikačných kurzov, neochotný prístup 

zamestnávateľov k špecifickým pracovným poţ iadavkám ŢZN, oblasť nezosúladenia 

kariérového a rodinného ţ ivota a nastavenie systému financovania sociálnych sluţ ieb. 
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Vyplývajúc z konštatovaní sociálnych pracovníčok sa domnievame, ţ e bielym miestom 

je samotné poskytovanie kariérového poradenstva.  

 Vychádzajúc zo získaných výskumných zistení navrhujeme nasledujúce 

odporúčania: 

- realizáciu mapujúcich výskumov vykonávaných sociálnymi pracovníkmi 

a pracovníčkami na území Slovenskej republiky, zameraných na identifikáciu 

dôsledkov preţ itého násilia na kariérovú situáciu ţ ien a problémov v kontexte 

ich uplatnenia na trhu práce, ktoré by podávali obraz o súčasnom stave tejto 

problematiky a na základe ktorých by bolo moţ né navrhovať a aplikovať vhodné 

riešenia tejto problematiky,  

- odporúčame odborníkom a odborníčkam (predovšetkým sociálnym 

pracovníkom a pracovníčkam) venujúcim sa problematike násilia páchaného na 

ţ enách zamerať sa na teoretické ukotvenie a rozpracovanie vplyvov preţ itého 

násilia na kariérovú situáciu ţ ien a moţ nosti pomoci a riešenia tejto 

problematiky v odborných publikáciách, 

- rozšíriť poskytované sluţby v rámci jednotlivých zariadení a organizácií 

v PSK poskytujúcich sluţ by ŢZN o sluţ by a postupy kariérového poradenstva, 

- rozšíriť počet zariadení a organizácií na území PSK, ktoré by mali formu 

bezpečných ţ enských domov, v ktorých by boli poskytované komplexné sluţ by, 

vrátane kariérového poradenstva ŢZN profesionálnymi sociálnymi pracovníkmi 

a pracovníčkami špecializovanými v oblastiach rodovo citlivej sociálnej práce, 

rodovo podmieneného násilia a rodovo citlivého kariérového poradenstva, 

- zamerať sa na rozvoj spolupráce medzi zariadeniami a organizáciami v PSK 

poskytujúcimi sluţ by ŢZN a zamestnávateľmi prostredníctvom poskytovania 

poradenstva v kontexte špecifických poţ iadaviek ŢZN s cieľom motivovať 

zamestnávateľov k vyuţ ívaniu flexibilnejších pracovných prvkov ako sú pruţ ný 

pracovný čas, striedavá pracovná doba, práca z domu, čiastočný pracovný 

úväzok, telepráca a podobne, 

- odporúčame sociálnym pracovníkom a pracovníčkam pracujúcim so ŢZN, aby 

v kontexte vypracovávania individuálnych plánov klientok vypracovávali 

aj individuálne plány kariéry zamerané na riešenie ich kariérovej situácie, 

ktorá je úzko prepojená s ich finančnou situáciou. 
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ZÁVER 

 

 Hlavným cieľom bola identifikácia a teoretická analýza moţ ností kariérového 

poradenstva pre ŢZN s dôrazom na problematiku ich uplatnenia na trhu práce 

v kontexte sociálnej práce. Vymedzený cieľ sa nám podarilo naplniť prostredníctvom 

teoretického rámca práce, v ktorom sme sa zamerali na analýzu rodovo citlivej sociálnej 

práce a rodovo podmieneného násilia, identifikáciu špecifík kariérového poradenstva 

a analýzu kariérového poradenstva ako efektívneho nástroja riešenia kariérovej situácie 

ŢZN. Hlavný cieľ empirickej časti sme naplnili prostredníctvom stanovených 

čiastkových cieľov zahŕňajúcich zmapovanie zariadení a organizácii v PSK, 

identifikáciu poskytovaných sluţ ieb z oblasti kariérového poradenstva a ďalšiu 

poskytovanú pomoc a podporu, identifikáciu sluţ ieb zameraných na rekvalifikáciu 

a reintegráciu ŢZN na trh práce, identifikáciu dopadov preţ itého násilia na kariérovú 

situáciu ţ ien a problémov pri hľadaní zamestnania a identifikáciu absentujúcich sluţ ieb 

v kontexte tejto oblasti. Povaţ ujeme za dôleţ ité poukázať na to, ţ e teoretické 

východiská tejto práce, ako aj jej výskumné zistenia, môţ u byť podkladom pre 

intervenčné metódy v rámci zariadení a organizácií poskytujúcich sluţ by ŢZN. 

 V kontexte diskusie vyberáme pre porovnanie zahraničný výskum autoriek 

Swanberg a Logan (2005)18. Zameranie tohto výskumu povaţ ujeme za inšpiratívne, čím 

zároveň vyzdvihujeme potrebu realizácie podobne zameraných výskumov i v našich 

podmienkach. Autorky vo výsledkoch výskumu prezentovali identifikované dôsledky 

preţ itého násilia, ktoré zahŕňali fyzické zranenia a hospitalizácie, spánkovú depriváciu, 

psychické rozrušenie, únavu, depresiu, úzkosť, nesústredenosť, zábudlivosť a pocity 

strachu, ktoré mali vplyv na podávanie niţ šieho výkonu ţ ien v zamestnaní, ich časté 

absencie v práci, ba aţ  prerušenie alebo ukončenie pracovného pomeru. V kontexte 

výsledkov nášho výskumu sme podobne identifikovali, ţ e dôsledkom preţ itého násilia 

je strata sebaúcty a sebadôvery, utiahnutosť, emocionálna labilita, ustráchanosť, 

nedôvera vo vlastné rozhodnutia a schopnosti, nesústredenosť a vyčerpanosť ţ ien a 

strata sociálnych kontaktov a väzieb. Rozdielnosť medzi nami realizovaným výskumom 

a výskumom autoriek Swanberg a Logan (2005) môţ eme vidieť v prítomnosti 

fyzických zranení a častých hospitalizácií, ktoré sa v našom výskume nevyskytovali.  
                                                           
18  Výskum autoriek bol zameraný na získanie informácií o vplyve násilia na zamestnanosť ţie n, 
identifikáciu a pochopenie kontextu zdôverenia a otvorenia sa ţie n so svojou situáciou pracovnému 
kolektívu či zamestnávateľom a identifikáciu pomoci a podpory poskytovanej pracoviskom. 
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Abstrakt 

MICHALOVA, Romana: Self-care v pomáhajúcich profesiách. [ŠVOČ práca]. 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Filozofická fakulta; Katedra sociálnej 

práce. Vedúci práce: Mgr. Magdaléna Halachová, PhD. Košice: 2016. 50 s. 

 

ŠVOČ práca pojednáva o Self-care, resp. starostlivosti o seba samého. Autorky sa 

zaoberajú charakterom vykonávanej Self-care u odborníkov pomáhajúcich profesií. 

Konkrétne skúmali Self-care u sociálnych pracovníkov a u pedagógov. Hlavným cieľom 

práce bolo objasniť charakter Self-care u vybraných odborníkov a tiež zistiť, či existujú 

štatisticky významné rozdiely v Self-care medzi sociálnymi pracovníkmi a pedagógmi. 

V neposlednom rade autorky pojednávali o možných rozdieloch medzi všeobecnou 

a pracovnou Self-care. Práca sa skladá z dvoch častí. Prvá, teoretická časť, je rozdelená 

do troch kapitol. Prvá obsahuje objasnenie pojmu Self-care, poukázanie na možné 

faktory ovplyvňujúce Self-car  a tiež možné riziká. Druhá kapitola sa venuje 

jednotlivým typom Self-care. V tretej kapitole je poukázané na význam Self-care 

u sociálnych pracovníkov a pedagógov. Štvrtá kapitola obsahuje rozbor stratégií Self-

care. Nasledujúca, empirická časť prezentuje autorský výskum a interpretáciu štatisticky 

spracovaných výsledkov. Výsledky súhrnne nedokazujú signifikantné rozdiely v Self-

care z hľadiska profesie. Naopak, zaujímavé je zistenie veľmi vysoko signifikantných 

rozdielov medzi univerzálnou a pracovnou Self-care. Posledná časť sa zaoberá návrhmi 

odporúčaní pre prax. 

 

Kľúčové slová: Self-care. Pomáhajúce profesie. Stratégie. 
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Abstract 

MICHALOVÁ, Romana: Self-care in helping professions. [ŠVOČ thesis]. Pavol Jozef 

Šafárik University in Košice. Fakulty of Arts; The Department of Social Work. Adviser: 

Mgr. Magdaléna Halachová, PhD. Košice: 2016. 50 pp. 

 

The ŠVOČ thesis is dealing with the Self-care, respectively with the care of yourself. 

The aim of authors is the character analysis of the performed Self-care of professionals 

in helping professions. Specifically they examined the self-care in case of social 

workers and by educators. The main objective of this ŠVOČ thesis was to clarify the 

nature of self-care by selected experts and also to determine whether there are 

statistically significant differences in self-care between social workers and educators. 

Not the least the authors have investigated the possible differences between the general 

and working self-care. The thesis consists of two parts. The first is the theoretical part 

and is divided into three chapters. The first chapter contains definition of the concept of 

self-care, addressing the factors affecting self-care, as well as potential risks. The 

second chapter deals with various types of self-care. The third chapter shows the 

importance of self-care by social workers and educators. This chapter contains also an 

analysis of strategies for self-care. The second part of this thesis is empirical part and 

presents the author's research, interpretation of statistical treatment of results and 

recommendations for practice. 

 

Key words: Self-care. Helping professions. Strategies.
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Úvod 

Ak v dnešnej dobe hovoríme o starostlivosti týkajúcej sa seba samého, tento pojem 

zvyčajne evokuje starostlivosť o svoj zovňajšok. Väčšina z nás vníma túto oblasť 

každodenného života primárne z tohto pohľadu. Existuje okrem tela a jeho zovňajšku ešte aj 

iná oblasť, o ktorú sa má starať? 

Self-care je stavebný prvok pre každého človeka. Je súčasťou samoregulácie, 

sebakontroly, svojpomoci, sebavedomia, sebauvedomenia. Ovplyvňuje fyzické i psychické 

procesy, ktoré utvárajú stav rovnováhy či nerovnováhy.  

Pomáhajúce profesie sú na túto oblasť obzvlášť citlivé. Napriek dôležitosti, mnoho 

odborníkov sa jej nevenuje na dostatočnej úrovni. Ich práca spočíva v pomoci inému, a tým 

pádom často krát zabúdajú na to, aké dôležité je starať sa aj o seba. Ak nie sú so sebou 

spokojní, resp. ich niečo trápi, rovnako tým trpia aj ich klienti. Odborníci pomáhajúcich 

profesií, na základe Self-care môžu výrazným spôsobom posilniť rôzne oblasti života a tým 

skvalitniť svoju profesionálnu činnosť.  

V našich pomeroch je téma starostlivosti o seba pomerne novou oblasťou, a preto sme 

sa zamerali na jej preskúmanie. Vybrali sme si tri konkrétne okresy Slovenska, nakoľko 

vidíme rozdielnosť v možnostiach a prístupe k realizácii Self-care. Predkladáme tak teoretické 

spracovanie tejto problematiky, a tiež autorský výskum. 

Keďže sa v sociálnej práci považuje za akúsi morálnu povinnosť zo strany sociálneho 

pracovníka byť zdravý, vyrovnaný a orientovaný na svoju prácu, preto je dôležité upriamiť 

pozornosť na seba, všímať si vplyv každodenných situácií na osobné fungovanie a na základe 

toho vhodným spôsobom reagovať.  

Cieľom práce je tak objasniť charakter Self-care u vybraných odborníkov 

pomáhajúcich profesií. Ponúkneme prehľad a objasnenie tejto problematiky, poukážeme na 

faktory a riziká s ňou spojené, popíšeme typy Self-care a zdôrazníme jej význam u sociálnych 

pracovníkov a pedagógov. V neposlednom rade budeme prezentovať nami realizovaný 

výskum, ktorého primárnym cieľom bolo objasnenie rozdielov Self-care u vybraných 

odborníkov v konkrétnych oblastiach Slovenska. 

Fyzická a emocionálna starostlivosť je pilierom k plnohodnotnému výkonu práce 

odborníkov pomáhajúcich profesií. Či už ide o osobný rast a rozvoj, o dodržiavanie zásad 

zdravého životného štýlu či kontrolu emócií a zdravia. Len vtedy, ak sa bude človek vedieť 

postarať o seba samého, môže sa postarať aj o niekoho iného.
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1 Self-care 

Pojem Self-care, resp. starostlivosť o seba je odborným termínom, ktorý sa 

používa v mnohých vedných disciplínach a v rôznych významoch. Podľa Atkinsonovej 

(2005) Self-care znamená správnu starostlivosť o vlastnú osobu ale aj starostlivosť 

o iných. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (1998) je Self-care to, čo ľudia robia 

sami pre seba v snahe udržiavať svoje zdravie. Znamená nielen prevenciu ale aj riešenie 

už vzniknutých problémov či vysporiadanie sa s chorobou.  Je to široký pojem, ktorý 

zahŕňa: 

- hygienu, 

- stravovanie (druh a kvalita potravín), 

- životný štýl (športové aktivity, trávenie voľného času), 

- faktory životného prostredia (životné podmienky, sociálne návyky), 

- socio-ekonomické faktory (úroveň príjmov, kultúrne presvedčenie.). 

1.1    Definície Self-care 

Rozdielne definície zahŕňajú a zdôrazňujú rôzne aspekty Self-care. Dohodnúť sa na 

jednej, ucelenej a komplexnej definícii nie je len otázkou sémantiky, ale vo veľkej 

miere i filozofie a tiež praktického využitia. Vhodná definícia môže slúžiť aj ako nástroj 

na individuálnej úrovni, no môže byť nápomocná aj v oblasti výskumu Self-care, a to 

hlavne v skúmaní nových stratégií a intervencií. (Webber a kol. 2015). 

Webber a kol. (2015) tvrdia, že na to, aby sa vytvárali pozitívne zmeny na 

úrovni populácie je nevyhnutné, aby sa primárne tieto zmeny vytvárali na úrovni 

jednotlivca. Na ujasnenie ponúkajú východiskový register účinných postupov 

starostlivosti o vlastnú osobu, ktorý zahŕňa nasledujúce domény, resp. piliere Self-care 

pre dosiahnutie takéhoto špecifického správania: 

 Zdravotná gramotnosť - zahŕňa schopnosť jednotlivcov získať, spracovať 

a pochopiť základné informácie ohľadom zdravia a v prípade potreby vyhľadať 

potrebné služby. 

 Sebapoznanie fyzickej aj psychickej kondície -  poznať svoju telesnú 

hmotnosť, index BMI, hladinu cholesterolu, krvný tlak a pod. 

 Fyzická aktivita - cvičenie miernej intenzity akou je napr. chôdza. 

 Zdravá strava – ide o vyváženú stravu s optimálnou výškou kalórií. 
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 Prevencia chorôb - znamená obmedzenie konzumácie alkoholu, nefajčenie, 

pravidelné zdravotné prehliadky spojené s očkovaním, praktizovanie 

bezpečného sexu, ochrana pred slnečným žiarením a pod. 

 Hygiena – zahŕňa napr. pravidelné umývanie rúk, čistenie zubov, umývanie 

potravín. 

 Racionálnosť a zodpovednosť pri konzumácie produktov a využívaní služieb. 

(DOH 2005) 

1.2   Faktory ovplyvňujúce Self-care 

Starostlivosť o vlastnú osobu ovplyvňuje obrovské množstvo faktorov. Eksi 

a Kaya (2016) vidia subjektívne faktory ako kľúčové pri formovaní človeka, jeho 

smerovaní či hodnôt.  

Cosansu a Erdogan (2014) uvádzajú nasledujúci model, ktorý poukazuje na 

faktory ovplyvňujúce Self-care. Model prezentuje Obrázok 1. 

 
Obrázok 1 - Faktory ovplyvňujúce Self-care 

Ide o konceptuálny, teoretický rámec, ktorý prezentuje vplyv psychosociálnych 

faktorov na Self-care, ale tiež na sebaúčinnosť. Model poukazuje na to, ako je vnímaná 

podpora, prostredie, edukácia a celkové predpoklady klienta vo vzťahu k Self-care. 

(Cosansu, Erdogan 2014) 

Sebaúčinnosť 

Self-care 

Edukácia 

Podpora 

Prostredie 

Predpoklady 

Zdroj: DOH 2006 
Preklad: Autorky 
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1.3    Riziká Self-care 

Self-care je základná úroveň zdravotnej starostlivosti vo všetkých spoločnostiach, 

no  napriek tomu je často krát podceňovaná (www.isfglobal.org). Odborníci z 

Departmet of Health (2005) považujú za hlavné riziká, spojené so Self-care, najmä: 

- primeranú podporu Self-care, 

- bezpečné prostredie, 

- zlé podmienky (domáce, pracovné, školské) 

- zabezpečenie rovnosti v prístupe, 

- nedostatočnú dostupnosť k zdravotným službám, 

- nevyhovujúce sociálne siete, 

- nedôvera v seba, 

- neschopnosť rozhodovať sa. (D.O.H. 2005) 

Ako bolo spomenuté vyššie, Self-care je určitý celok, tvorený viacerými 

zložkami. V nasledujúcej časti popíšeme jednotlivé typy Self-care.  

2 Typy Self-care  

Self-care predstavuje multidimenzionálny koncept, ktorý pozostáva 

z psychického a fyzického zdravia, pričom sú vzájomne prepojené a vedú k zlepšeniu 

a naplneniu kvality života u jednotlivca. (Cameron – Leventhal 2003) Typy Self-care na 

jednej strane predstavujú určitý celok, no jeho časti musia byť jasne oddelené 

a samostatne definované. Typy je potrebné odlišovať a samostatne definovať, no ide 

o kategórie, ktoré spolu navzájom súvisia a jeden typ môže spĺňať viacero potrieb 

jednotlivca. (Tartakovsky 2015) Sú zložené z konkrétnych zložiek resp. domén, ktoré 

prehľadne vyjadruje Obrázok 2.  

 

Obrázok 2 - Piliere Self-care 
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Zdroj: www.isfglobal.org 

Preklad: Autorky 

Uvedené zložky sú súčasťou jednotlivých typov Self-care, ktoré v nasledujúcej 

časti popíšeme. Práca sa bude zaoberať štyrmi hlavnými typmi Self-care, na základe 

použitého dotazníka.  

2.1    Fyzická oblasť Self-care a zdravý životný štýl 

Jeden z aspektov Self care je nepochybne starostlivosť o seba v zmysle fyzickej 

aktivity. Základom dobrej fyzickej kondície je ale zameranie sa na aktivity, ktoré 

podporujú fyzickú Self care, teda všeobecné zdravie konkrétneho jednotlivca. (British 

medical association 2015) Cameron a Leventhal (2003) uvádzajú, že významnými 

indikátormi sú hlavne cvičenie, stravovanie, zdravotná starostlivosť, včasná intervencia 

a liečba. Pravidelná fyzická aktivita výrazne zlepšuje nielen  telesné zdravie a kondíciu, 

ale i náladu. (Tatarovsky 2015) Vykonávaním pohybových aktivít sa vidí veľké 

množstvo pozitívnych účinkov na fyzickú Self-care, no na druhej strane, rovnako vedú 

k zlepšeniu emocionálnej Self-care (WHO 2004). 

2.2    Emocionálna oblasť Self-care 

Williams-Nickelsonová (2006) uvádza, že emocionálna Self-care je základný 

prvok kvality života, a je nevyhnutné nájsť spôsoby ventilácie svojich pocitov. 

Rovnako, ako je potrebné starať sa o svoje telo, čiže o fyzickú Self-care, je potrebné 

starať sa aj o svoje vnútorné prežívanie, teda psychickú Self-care. (Webber et al. 2015) 

Rozlišujeme niekoľko zložiek emocionálnej Self-care. 

a) Reziliencia - odolnosť v zmysle emocionálnej ochrany samého seba (British 

medical association 2015). 

b) Stanovenie limitov - je potrebné, aby každý jednotlivec zvážil svoje priority, 

hodnoty, preferencie či limity (Webber et al. 2015). 

c) Sociálne vzťahy – veľký dôraz sa kladie na to, aby bol každý jednotlivec 

obklopený ľuďmi, ktorí vytvárajú pozitívne a podporujúce prostredie (British 

medical association 2015). 

d) Poradenstvo - najmä spolupráca s psychológom, sociálnym pracovníkom, 

terapeutom, a v prípade študentov, s pedagógom (British medical association 2015). 

e) Relaxačné techniky - orientované na meditáciu,  relaxáciu a ventiláciu emócií 

(British medical association 2015). 
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2.3    Osobný rast a rozvoj 

Odborníci z Learning and Self-Care strategies prinášajú holistický prístup zameraný 

na osobný rast a rozvoj jednotlivca, ktorý zefektívňuje proces učenia. Prezentuje ho 

Obrázok 3. 

 

Obrázok 3 - Holistický model učenia 

Na základe zapojenia celej svojej osobnosti do procesu osobného rastu a 

rozvoja, jednotlivec je schopný uvedomovať si svoje schopnosti aj nedostatky, svoje 

silné a slabé stránky, osvojiť si nové metódy a techniky učenia a tiež oceniť rôzne nové 

štýly, ktoré doteraz nepoznal. (Learning and Self-Care strategies 2006) 

3 Význam Self-care u odborníkov pomáhajúcich profesií 

Do skupiny pomáhajúcich profesií radíme všetkých odborníkov, ktorých práca 

spočíva v každodennom kontakte a pomoci iným ľuďom. Práve táto kategória 

odborníkov má tendenciu potláčať vlastné potreby a primárne sa zameriavajú na svojich 

klientov. (Schmidbauer, 2000). Preto je dôležité zamerať sa na Self-care, ktorá 

všeobecne vedie k: 

- zlepšeniu zdravia a kvality života, 

- zvýšeniu spokojnosti ľudí, 

- zlepšeniu sociálnych interakcií, 

- správnemu využívaniu konzultácií s odborníkmi, 

- zníženiu návštev lekárov, 

- zvýšeniu dĺžky života, 

- zlepšeniu psychickej pohody. (Mathieu 2007) 

3.1    Self-care u sociálnych pracovníkov 

Self-care je nevyhnutná opora dobrej praxe sociálnej práce. Murphy a Dillon (2003) 

upozorňujú na stresujúce prostredie, ktorému sú sociálni pracovníci denne vystavovaní. 

Telo 

Duch Myseľ 

Emócie 

Zdroj: Learning and Self-Care strategies 2006 
Preklad: Autorky 
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Preto je dôležité orientovať sa na správanie, prežívanie a vnútornú pohodu sociálneho 

pracovníka v  kontexte jeho pracovnej činnosti. Naopak Cunningham a kol. (2004) 

považujú za dôležité ďalšie vzdelávanie. Bell (2003) vidí v ďalšom vzdelávaní 

sociálnych pracovníkov päť hlavných pozitív, ktorými sú: 

- motivácia,  

- riešenie osobných problémov, 

- pozitivizmus,  

- emocionálna vyrovnanosť, 

- sebareflexia. 

Self-care má zásadný význam pre sociálnu prácu ako profesiu z nasledujúcich dôvodov: 

-  je základný prvok vo formovaní osobnosti, 

- je nevyhnutná pri každodennom riešení problémov svojich klientov, 

- je nástrojom prevencie, 

- je potrebná na zachovanie etiky a profesionality sociálneho pracovníka, 

- tvorí základný pilier pri zachovaní integrity, 

- pomáha sociálnym pracovníkom udržiavať pozitívny prístup k sociálnej 

práci ako k profesii. (Lopez et al. 2007) 

3.2    Self-care u pedagógov 

Práca pedagóga predstavuje praktickú činnosť, no okrem vzťahu učiteľa k objektom 

jeho pracovnej činnosti (deti, mládež), je veľmi dôležitý aj vzťah k sebe samému (Ďurič 

a kol 2000). K tomu, aby dochádzalo k napĺňaniu jeho osobných hodnôt, je potrebných 

niekoľko náležitostí. Bezáková (2003) tvrdí, že je potrebné vychádzať z teórie „šiestich 

S“, ktorá obsahuje šesť oblastí, na ktoré by sa mal odborník zameriavať. Ide 

o sebareflexiu, sebahodnotenie, sebavedomie, sebaovládanie, sebareguláciu 

a sebatvorenie.  

V tejto súvislosti sa nám zdá vhodné vyzdvihnúť význam Self-care stratégií 

u odborníkov pomáhajúcich profesií. Využívaním správnych Self-care stratégií môže 

dôjsť nielen k zvyšovaniu spokojnosti s vlastným životom ale v značnej miere dochádza 

i k ovplyvňovaniu spoločnosti, v ktorej sa nachádzame. (Liba 2000)  

Stratégie zamerané na osobný rozvoj  

 Self-care stratégie poskytujú priestor a možnosť realizovať svoje potreby 

a očakávania. (Beauchamp a Childress, 2001) Skovholt a kol. (2001) uvádzajú, že 
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osobný rozvoj odborníka pomáhajúcej profesie, vo veľkej miere závisí od nepretržitého 

a sústavného vzdelávania. Ruiselová a kol. (2006) hovoria o tom, že ľudia potrebujú 

určité dispozície na riadenie a zvládanie svojich každodenných aktivít, a práve na to im 

slúži sebaregulácia. Vzhľadom k tomu, že samoregulácia zahŕňa viaceré domény, 

samostatné oblasti regulácie majú vplyv na ďalšie oblasti osobného rozvoja. (Blair 

and Daimond 2008).  

Self-care stratégie zamerané na emócie  

Pojem samoregulácia vo veľkej miere súvisí s pojmom sebarealizácia. Podľa 

Lovaša (2011) má k uvedeným pojmom blízko i zvládanie situácií, tzv. coping.  

Nadväzujúc, Janke a Erdmannová (2003), vypracovali viacdimenzionálny inventár 

stratégií zameraných na starostlivosť o vlastnú osobnosť. Pozitívne vychádzajú z  

kontroly jedinca. Naopak negatívne sú podľa Austina a kol. (2005) chápané ako 

prenechávanie zodpovednosti spojené s únikovou tendenciou. Takéto stratégie sa 

považujú skôr za neefektívne. 

Self-care stratégie zamerané na fyzické zdravie a zdravý životný štýl 

Ako sme uviedli vyššie, spokojnosť človeka s vlastným životom, s čím je vo 

veľkej miere spojená aj sebaregulácia či sebakontrola, je veľmi dôležitá. Wrosch and 

Schulz (2008) uvádzajú, že subjektívny pocit nespokojnosti prispieva k vzniku 

fyziologických problémov.  Všeobecne je fyzické zdravie ľudí ťažké merať. 

V súvislosti s uvedeným, WHO (2015) prináša globálnu stratégiu, ktorá sa týka dvoch 

hlavných rizikových faktorov ovplyvňujúcich zdravie. Globálna stratégia je zameraná 

na 4 hlavné ciele: 

1) znížiť rizikové faktory spoločnosti, 

2) zvýšiť celkové uvedomenie a pochopenie vplyvu výživy a fyzickej aktivity, 

3) podporiť rozvoj a implementáciu globálnych politík, 

4) podporovať výskum v príslušných oblastiach na podporu a udržanie zdravia 

(www.who.sk). 

4 Charakteristika výskumu 

V nasledujúcej časti sa budeme venovať deskripcii výskumu, ktorý sme 

realizovali. Empirická časť práce zahŕňa kvantitatívny výskum realizovaný pomocou 

dotazníka. Primárnym cieľom výskumu bolo objasniť charakter Self-care u vybraných 

689



  

 
 

odborníkov pomáhajúcich profesií. Výskum bol orientovaný na zistenie rozdielov v  

Self-care medzi sociálnymi pracovníkmi a pedagógmi a tiež rozdielov v konkrétnych 

oblastiach Self-care. Výskum bol tiež smerovaný na zistenie možných odlišností v Self-

care v pracovnom prostredí. Výsledky sme spracovali prostredníctvom štatistického 

programu SPSS a  pomocou grafov a tabuliek. 

4.1    Vymedzenie problému 

Sociálni pracovníci i pedagógovia patria do skupiny pomáhajúcich profesií, teda 

sú každodenne konfrontovaní s problémami svojich klientov či s problémami na 

pracovisku. Odborníci väčšinu svojho času venujú starostlivosti o iných a následne 

veľmi ľahko môže dôjsť k zanedbaniu svojich vlastných práv a potrieb, čo môže mať 

v konečnom dôsledku negatívny vplyv na ich osobný i pracovný život. Preto je obzvlášť 

potrebné venovať sa starostlivosti o seba v súvislosti s výkonom pomáhajúcich profesií. 

Dôležité je tiež využívať vhodné Self-care stratégie, čo vo veľkej miere môže ovplyvniť 

telesnú, emocionálnu aj duchovnú pohodu človeka. 

4.2    Cieľ výskumu 

Primárnym cieľom výskumu bolo analyzovať charakter Self-care u odborníkov  

pomáhajúcich profesií. Nakoľko bol výber výskumnej vzorky nenáhodný, výskumná 

vzorka bola rozdelená na základe demografických údajov, ktoré boli zadefinované 

v dotazníku. Demografické údaje boli smerované na zistenie rodu, veku, rodinného 

stavu, počtu detí, bydliska, profesie či vzdelania.  

Dotazník, ktorý bol použitý vo výskume vymedzil konkrétne oblasti Self-care, 

pričom cieľom práce bolo zistiť, či existujú rozdiely medzi u vybraných odborníkov 

pomáhajúcich profesií v zameraní na jednotlivé oblasti. Na základe výskumnej vzorky, 

ktorú tvorilo 120 sociálnych pracovníkov a rovnako 120 pedagógov, sa výskum 

orientoval na zistenie rozdielov v Self.care medzi nimi. Táto časť výskumu sa teda 

orientovala na zistenie toho, či existujú signifikantné rozdiely v oblasti osobného rastu 

a rozvoja, v oblasti zdravého životného štýlu a v oblasti emocionálnej či fyzickej 

kontroly z hľadiska profesie. 

Za cieľ výskumu možno považovať tiež zistenie súvislostí medzi jednotlivými 

oblasťami Self-care. Rovnako ako v predchádzajúcej časti výskumu, orientovali sme sa 

na zistenie súvislostí medzi jednotlivými oblasťami Self-care z hľadiska profesie.  
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V neposlednom rade, predmetom realizovaného výskumu bolo tiež zistiť 

súvislosť všeobecnej resp. univerzálnej Self-care s tou, ktorá je vykonávaná 

v pracovnom prostredí. V tejto súvislosti sme si stanovili výskumné otázky, ktorými sú:  

1. Aké sú rozdiely v Self care u odborníkov pomáhajúcich profesií? 

2. Na akú oblasť Self-care sa zameriavajú vybraní odborníci pomáhajúcich 

profesií? 

3. Aké sú rozdiely medzi univerzálnou a pracovnou Self-care? 

4.3    Vymedzenie hypotéz 

HH1: Predpokladáme, že neexistujú signifikantné rozdiely v Self care u odborníkov 

pomáhajúcich profesií. 

VH1: Predpokladáme, že neexistujú signifikantné rozdiely vo využívaní Self-care 

v oblasti osobného rozvoja a rastu medzi sociálnymi pracovníkmi a pedagógmi. 

VH2: Predpokladáme, že nexistujú signifikantné rozdiely v oblasti emocionálnej 

kontroly medzi sociálnymi pracovníkmi a pedagógmi. 

VH3: Predpokladáme, že neexistujú signifikantné rozdiely v oblasti zdravého 

životného štýlu  medzi sociálnymi pracovníkmi a pedagógmi. 

VH4: Predpokladáme, že neexistujú signifikantné rozdiely v oblasti fyzickej 

kontroly medzi sociálnymi pracovníkmi a pedagógmi. 

HH2: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná súvislosť v konkrétnych 

oblastiach Self-care u odborníkov pomáhajúcich profesií. 

VH5: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná súvislosť v oblasti 

emocionálnej kontroly a v oblasti fyzickej kontroly u sociálnych pracovníkov.  

VH6: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná súvislosť v oblasti zdravého 

životného štýlu a v oblasti osobného rastu a rozvoja u sociálnych pracovníkov. 

VH7: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná súvislosť v oblasti fyzickej 

kontroly a v oblasti osobného rastu a rozvoja u pedagógov. 

HH3: Predpokladáme, že existujú signifikantné rozdiely v zameraní sa na všeobecnú 

a pracovnú Self care  u odborníkov pomáhajúcich profesií. 

4.4    Metódy a metodiky výskumu 

Zber údajov sa uskutočnil prostredníctvom kvantitatívneho výskumu, na základe 

metódy dotazníkového zisťovania. V našom výskume sme využili dva štandardizované 
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dotazníky. Prvý dotazník nesie názov Sebaregulácie v oblasti starostlivosti o seba 

a druhý Vykonávaná starostlivosť o seba. Autorom oboch nami použitých dotazníkov je 

Lovaš (Lovaš a kol. 2014). Dotazníky sú zamerané na zisťovanie frekvencie aktuálne 

realizovanej starostlivosti o seba v podobe konkrétnych aktivít prostredníctvom 5-

bodovej škály.  

Úvod dotazníka obsahoval vysvetlenie pojmu Self-car. Následne sme zdôraznili 

anonymitu a dobrovoľnosť účasti vo výskume. Na stupnici od 1 do 5 respodenti 

vyjadrili mieru súhlasu alebo nesúhlasia s daným tvrdením. Číslo 1 reprezentovalo 

odpoveď vôbec nesúhlasím, tí, ktorí s tvrdením nesúhlasili označili číslo 2. 

Respondenti, ktorí nevedeli odpovedať na dané tvrdenie, označili odpoveď číslo 3. 

Respondnti, ktorí s tvrdením súhlasili vyznačili číslo 4 a číslo 5 vyjadrovalo úplný 

súhlas s tvrdením. Dotazník, Sebaregulácie v oblasti starostlivosti o seba, sa skladá 

z dvoch častí. Prvá časť obsahuje 32 položiek a druhou časťou je kľúč  

k vyhodnocovaniu dotazníka, ktorý sa skladá zo štyroch oblastí. Prvá oblasť má 

označenie F1 a je zameraná na osobný rast a rozvoj, resp. sebareguláciu v oblasti 

osobnostného rozvoja. Druhá oblasť, F2, je orientovaná na zdravý životný štýl, teda ide 

o sebareguláciu v prospech zdravého životného štýlu. F3 je oblasťou, ktorou sa zisťuje 

emocionálna kontrola a štvrtou oblasťou F4 sa zisťuje fyzická kontrola, inak povedané 

kontrola zdravia. Druhý dotazník, Vykonávaná starostlivosť o seba (Dotazník VSS v.2), 

je zložený z 37 položiek. 

Posledná časť dotazníka pozostávala z otázok zameraných na demografické údaje, 

ktorými boli rod, vek, rodinný stav, počet detí, bydlisko, profesia, miesto výkonu práce 

a ukončené vzdelanie, v ktorých respondenti odpovedali výberom z možností. Hodnota 

reliability nami použitého dotazníka vykazovala hodnotu 0,98, pričom pôvodný 

dotazník dosahoval hodnotu 0,851.  

Dotazníky boli administrované respondentom v tlačenej podobe v ich pracovnom 

alebo domácom prostredí. V okrese Bratislava II., a rovnako i v okresoch Revúca 

a Košice sme osobne oslovili respondentov s prosbou o vyplnenie dotazníka. Dotazníky 

sme administrovali na rôzne typy škôl a organizácií s cieľom obsiahnutia rôznosti 

výskumnej vzorky.  

4.5    Výskumná vzorka 

Výber respondentov pre realizáciu výskumu prebiehal zámerne a nenáhodne. 

Uplatnili sme metódu kvótneho výberu. Išlo o odborníkov pomáhajúcich profesií, 
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konkrétne sociálnych pracovníkov a pedagógov. Súhrnne sa výskumu zúčastnilo 240 

respondentov. 120 sociálnych pracovníkov a 120 pedagógov. Výskum bol smerovaný 

na tri časti Slovenskej republiky a to okres Bratislava II., okres Revúca a okres Košice. 

Presnejšie, v každom okrese sa výskumu zúčastnilo 40 sociálnych pracovníkov 

a rovnako i 40 pedagógov. Tabuľka 2 predstavuje konkrétne rozdelenie výskumnej 

vzorky  podľa profesie a miesta výkonu. 

Tabuľka 1 - Rozdelenie výskumnej vzorky z hľadiska miesta výkonu profesie 

Výkon profesie 
Sociálni 

pracovníci 
Pedagógovia ∑ % 

Okres Bratislava II. 40 40 80 33,3 
Okres Revúca 40 40 80 33,3 

Okres Košice 40 40 80 33,3 

∑ 120 120 240 100 

Dôvodom výberu bola predpokladaná rozdielna ekonomická, vzdelanostná 

úroveň odborníkov a tiež rozdiely v možnostiach a príležitostiach pre realizáciu Self-

care. 

4.6    Štatistické spracovanie výsledkov 

V nasledujúcej časti sa práca bude venovať výsledkom, zisteným na základe 

realizovaného výskumu. Získané výsledky boli spracované prostredníctvom 

deskriptívnej štatistiky, ktorej úlohou je vhodným spôsobom opísať a zosumarizovať 

zistené údaje. Keďže spôsob spracovania dát závisí od toho, akého druhu sú zistené 

dáta, v prvom rade bolo potrebné zistiť, aký typ testov je potrebné použiť vo výskume. 

S využitím štatistického programu SPSS sme na základe testu normality zistili, že 

výsledky  je potrebné analyzovať pomocou neparametrických testov. Realizovali sme 

káuzálno-komparatívny výskum a tiež výskum zameraný na zisťovanie súvislostí medzi 

premennými, teda korelačný výskum. Pokúsili sme sa zistiť, či existujú štatisticky 

významné rozdiely v Self care a rovnako, či existujú štatisticky významné súvislosti 

medzi konkrétnymi oblasťami Self-care u vybraných odborníkov pomáhajúcich 

profesií. 

Na základe Spearmanovho korelačného koeficientu poukážeme na intenzitu 

väzby medzi skúmanými premennými. Zaujíma nás súvislosť jednotlivých oblastí Self-

care u vybratých respondentov, a tiež súvislosť medzi univerzálnou Self-care a takou, 

na ktorú sa zameriavajú odborníci na pracovisku. Ďalej sa výskum zaoberá 

odlišnosťami v Self-care u vybraných odborníkov pomáhajúcich profesií. 
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Prostrednícvom Man-Whitneyho U-testu upozorníme na prípadné rozdiely aj 

v konkrétnych oblastiach Self-care z rôznych hľadísk. 

Hlavným cieľom práce je objasniť charakter Self-care u odborníkov 

pomáhajúcich profesií. Z tohto pohľadu sa orientoval výskum na zistenie toho, či 

existujú rozdiely v Self-care medzi sociálnymi pracovníkmi a pedagógmi. Výsledky  

možno vidieť v nasledujúcej Tabuľke 3. 

Tabuľka 2 – Mann – Whitneyho U-test - rozdiely v Self-care z hľadiska profesie 

Z Tabuľky 3 vyplýva, že súhrnne neboli zistené signifikantné rozdiely v Sel-care. 

Na základe zisteného možno konštatovať, že u sociálnych pracovníkov ani u pedagógov 

sa nepreukázali rozdiely v Self-care, konkrétne vo fyzickej a emocionálnej starostlivosti 

o seba. Aktivizačná zložka, teda ich osobná regulácia vo fyzickej či emocionálnej Self-

care nevykazuje rozdiely. Rovnako neboli zistené rozdiely ani v ich inhibičnej zložke, 

teda v kontrole ich telesného či emocionálneho stavu. Reálne to môže napríklad 

znamenať, že zameranie vybraných odborníkov na osobný rast a rozvoj nie je výrazne 

vyššie, ako dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu. Je možné tvrdiť, že všetci 

respondenti považujú Self-care ako za určitý komplex a všetky jej oblasti majú pre nich 

pomerne vyrovnaný stupeň vážnosti. Aj keď sa signifikantné rozdiely v Self-care 

z hľadiska profesie nepreukázali, odpovede sociálnych pracovníkov a pedagógov sa 

mierne odlišovali. Je možné konštatovať, že emocionálna a fyzická starostlivosť o seba 

u pedagógov vykazuje mierne rozdiely, teda ich zameranie na svoju subjektívnu či 

telesnú pohodu nemusí byť vždy v zhode. Na základe zisteného možno povedať, že 

v Self-care u pedagógov môžu  rozdiely v tom, ako sa starajú o svoje fyzické zdravie 

a tým, ako kontrolujú svoje emócie. 

Pre zistenie toho, v ktorých oblastiach sa vidia rozdiely v zameraní na Self-care 

u vybraných odborníkov, pomocou Kruskalov-Wallisovho testu sme zistili nasledujúce 

výsledky, ktoré  prezentuje Tabuľka 4. 

Tabuľka 3 - Kruskal-Wallisov test - rozdiely v obastiach Self-care z hľadiska profesie 

Profesia n X z p(α) 

Sociálni pracovníci 120 120,82 -0,071 0,944 Pedagógovia 120 120,18 

Oblasť Profesia n x p(α) 

Osobný rast a rozvoj Sociálni pracovníci 120 3,354 0,434 Pedagógovia 120 3,289 

Zdravý životný štýl Sociálni pracovníci 120 3,318 0,636 Pedagógovia 120 3,314 
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Na základe uvedeného možno konštatovať, že ani v jednej oblasti Self-care sa 

nepotvrdili signifikantné rozdiely medzi sociálnymi pracovníkmi a pedagógmi. Z toho 

vyplýva, že profesia nezohráva významnú rolu v tom, ako jednotlivci pristupujú 

k starostlivosti o seba samého zohľadňujúc konkrétnu oblasť. Odborníci pomáhajúcich 

profesií sú každodenne konfrontovaní problémami svojich klientov, no na druhej strane 

pozitívnym zistením je, že si uvedomujú význam a komplexnosť Self-care pre ich 

osobný život. Teda nezameriavajú sa na jednu vybranú oblasť výrazne viac ako na 

ostatné. Na základe teoretických poznatkov a praktických skúseností si uvedomujú, že 

sebaregulácia a sebakontrola, či už v oblasti fyzickej alebo emocionálnej oblasti, sú 

rovnako dôležité. Pracujú v dynamických podmienkach a zdravý životný štýl, kontrola 

emócií, zdravia, osobný rast a napredovanie vo svojej profesii, ako aj v osobnom živote, 

je pre pohodu človeka veľmi dôležité.  

Aj keď sa nepreukázala signifikancia medzi vybranými odborníkmi, mierne 

rozdiely sú zjavné. Najmenší rozdiel vykazujú odpovede týkajúce sa zdravého 

životného štýlu. Na otázky týkajúce sa dodržiavania zásad zdravého životného štýlu 

odpovedali sociálni pracovníci a pedagógovia veľmi podobne. Naopak ich odpovede sa 

mierne líšili v ich zameraní na všetky tri ostatné oblasti. Zistili sme, že o niečo viac sa 

zameriavajú na osobný rast a rozvoj sociálni pracovníci ako pedagógovia. Teda majú 

o niečo väčší záujem rozvíjať sa nielen teoreticky, ale aj prakticky vo všetkých rovinách 

ľudskej osobnosti ako pedagógovia. Naopak, na oblasť fyzickej a emocionálnej 

kontroly sa zameriavajú viac pedagógovia. To môže mať za následok, že ich aktivizačná 

zložka subjektívnej pohody je odsúvaná na druhé miesto po fyzickej a emocionálnej 

kontrole. Je možné, že pedagógovia považujú za obzvlášť dôležité kontrolovať svoje 

emócie, vzhľadom na to, že pracujú s výrazne nižšou vekovou kategóriou. Tým pádom 

viac snažia kontrolovať aj fyzické koreláty zdravia. V ich profesii je fyzické zdravie 

mimoriadne dôležité. 

Z uvedenej Tabuľky 4 vyplýva, že aj keď neboli potvrdené štatistické rozdiely, 

o niečo viac vykazuje rozdiely fyzická kontrola medzi odborníkmi. Na základe toho 

sme sa zamerali na zistenie vzájomných súvislostí tejto oblasti Self-care s ostatnými.  

Teda či orientácia na kontrolu svojho fyzického zdravia súvisí so zameraním na ďalšiu 

Emocionálna kontrola Sociálni pracovníci 120 3,366 0,588 Pedagógovia 120 3,456 

Fyzická kontrola Sociálni pracovníci 120 3,358 0,212 Pedagógovia 120 3,450 
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oblasť. Nasledujúca Tabuľka 5 reprezentuje výsledky týkajúce sa tesnosti vzťahov 

medzi jednotlivými oblasťami.  

Tabuľka 4 - Spearmanov korelačný koeficient - súvislosť oblastí Self-care 

Pre objasnenie cieľa výskumu, týkajúceho sa štatistickej súvislosti medzi 

konkrétnymi oblasťami Self-care sme použili neparametrický poradový koeficient, 

nazývaný aj Spearmanov koeficient  poradovej korelácie. Všetky oblasti korelovali 

pozitívne. To znamená, že čím viac sa odborníci zameriavajú na jednu oblasť Self-care, 

tým viac to ovplyvňuje aj ich zameranie na inú. Štatisticky najvýznamnejší vzťah sa 

preukázal medzi oblasťou osobného rastu a rozvoja a oblasťou zdravého životného 

štýlu, kde koeficient korelácie dosahoval najvyššiu hodnotu (r= 0,914). Je teda možné 

predpokladať, že čím viac sa človek snaží regulovať v dodržiavaní zásad zdravého 

životného štýlu, tým viac sa orientuje na to, aby osobne rástol a rozvíjal sa. Oblasť 

osobného rastu a rozvoja vysokou mierou korelovala aj s oblasťou fyzickej kontroly. Tu 

je dôležité povedať, že ak sa človek koncentruje na kontrolovanie fyzických korelátov 

zdravia, viditeľným spôsobom to ovplyvňuje aj jeho reguláciu v oblasti emocionality.  

Rovnako je uvedené zistenie možné konštatovať aj v súvislostiach s ostatnými 

oblasťami, ktoré sme skúmali, keďže všetky vzťahy vykazujú pozitívnu koreláciu. 

 Nasledujúca časť sa bude orientovať na interpretáciu výsledkov v konkrétnych 

oblastiach Self-care. 

4.6.1 Osobný rast a rozvoj 

Keďže nás zaujímali rozdiely medzi sociálnymi pracovníkmi a pedagógmi 

v orientácii na osobný rast a rozvoj, cieľom výskumu bolo zistiť, ktorí odborníci sa viac 

snažia, resp. starajú o to, aby osobnostne rástli, resp. napredovali vo svojom 

osobnostnom vývoji.  Na výsledky poukazuje Tabuľka 6. 

Tabuľka 5 - Mann – Whitneyho U-test - rozdiely v oblasti osobného rastu a rozvoja z 

hľadiska profesie 

Oblasť 
Zdravý  

životný štýl 
Emocionálna 

kontrola 
Fyzická  
kontrola 

Osobný  
rast a rozvoj 

r = 0,914*** r = 0,394** r = 0,721*** 
p(α) = <0,001*** p(α) = <0,001*** p(α) = <0,001*** 

Zdravý  
životný štýl  r = 404** r = 0,690** 

p(α) = <0,001*** p(α) = <0,001*** 
Emocionálna 

kontrola   r = 0,286* 
p(α) = <0,001*** 
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 Štatisticky významné rozdiely sa nepreukázali. To znamená, že v sebaregulácii, 

týkajúcej sa emocionálnej oblasti starostlivosti o seba z pohľadu sociálnych 

pracovníkov a pedagógov neboli zistené rozdiely. Z tohto pohľadu sa nám zdá vhodné 

zdôrazniť, že výsledky demonštrujú fakt, že je potrebné vnímať človeka ako celok, bez 

ohľadu na profesiu, vek či vzdelanie. Osobný rast a rozvoj je základný nástroj 

uvedomenia si hodnoty či realizácie cieľov. Preto nevidíme zistenia v tejto oblasti za 

negatívne, keďže sebarealizácia v oblasti psychickej starostlivosti o seba by mala byť 

základným stavebným prvkom Self-care pre každého človeka. Napriek tomu, že 

signifikancia medzi odborníkmi nebola zistená, ich odpovede vykazujú mierne rozdiely. 

Možno konštatovať, že sociálni pracovníci sa orientujú na oblasť osobného rastu 

a rozvoja o niečo viac ako pedagógovia. Práca s osobnými plánmi a cieľmi si vyžaduje 

čas a pozornosť smerujúcu k sebe samému. Možným dôvodom rozdielov je nedostatok 

času pre starostlivosť o seba z pohľadu pedagógov, resp. ich orientácia na napĺňanie 

potrieb detí či rodičov. 

 Výskum sme smerovali tiež na zistenie toho, či sebaregulácia v emocionálnej 

oblasti vykazuje rozdielnosť z hľadiska miesta, kde respondenti žijú. Tabuľka 7 

reprezentuje výsledky. 

Tabuľka 6 - Mann – Whitneyho U-test - využívanie okolia z pohľadu bydliska 

 

 

 

Zistili sme, že existujú veľmi vysoko štatisticky významné rozdiely v zameraní 

respondentov na využívanie možností a príležitostí vo svojom okolí. Respondentov 

žijúcich v mestách bolo 134, naopak v obci žilo 106 zúčastnených. Ich koncentrácia na 

využívanie svojho okolia bola výrazne vyššia u respondentov žijúcich v mestách, ako 

u tých, ktorí žijú v obciach. Do istej miery to môže byť spôsobené tým, že všeobecne 

mestá ponúkajú oveľa viac možností a príležitostí pre rozvoj v rôznych oblastiach 

života. Na druhej strane, na osobný rast a rozvoj sa môžu ľudia orientovať na základe 

rôznych činností. Spoločenské podujatia, prednášky, diskusie, divadlo, príroda. Ide 

o psychickú starostlivosť o seba a tým pádom aj obec môže ponúkať možnosť pre rast 

Profesia n x z p(α) 

Sociálni pracovníci 120 3,354 
-0,782 0,434 

Pedagógovia 120 3,289 

Okolie 

Bydlisko n X z p(α) 

Mesto 134 3,51 
-4,556 <0,001*** 

Obec 106 2,77 
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a rozvoj v tejto oblasti. Prostredie, v ktorom človek žije je veľmi významným 

determinantom, ktorý ovplyvňuje všetky oblasti Self-care a je na konkrétnom jedincovi, 

ako pojme možnosti, príležitosti, ktoré mu svoje okolie ponúka. 

Ak sa už jednotlivec orientuje na rozvoj svojho potenciálu, vidíme za dôležité 

upozorniť na zistené rozdiely z hľadiska miesta výkonu svojej profesie. Výsledky 

dokazuje Tabuľka 8. 

Tabuľka 7 - Kruskal-Wallisov test - rozvoj potenciálu vzhľadom na miesto výkonu 

profesie 

Potenciál 

Výkon profesie n X z p(α) 

Bratislava II 80 4,12 
-1,652 <0,001*** Revúca 80 3,01 

Košice 80 3,26 
 Keďže bol výskum smerovaný na zistenie rozdielov medzi vybranými 

odborníkmi v troch oblastiach Slovenska, v súvislosti s rozvojom potenciálu boli zistené 

štatisticky veľmi významné rozdiely vzhľadom na miesto výkonu profesie 

respondentov. Do veľkej miery to môže súvisieť aj s predchádzajúcimi zisteniami, ktoré 

sú prezentované v Tabuľke 8 vyššie. To, kde sa jedinec nachádza, kde pracuje, má 

výrazný vplyv na jeho sebareguláciu v oblasti osobnostného rozvoja a rastu. Výsledky 

dokazujú, že odborníci, pracujúci v okrese Bratislava II. sa orientujú na rozvoj svojho 

potenciálu oveľa výraznejším spôsobom ako odborníci z ostatných dvoch okresov. 

Keďže našu výskumnú vzorku tvorili sociálni pracovníci a pedagógovia, za dôležité 

v oblasti osobného rastu a rozvoja sa vidí najmä vzdelávanie, teda nadobúdanie nových 

vedomostí a schopností v rôznych oblastiach pri práci s ľuďmi, tiež rozvoj kreativity či 

psychohygiena.  

Najväčší rozdiel sa preukázal medzi okresom Bratislava II. a okresom Revúca. 

Za eventuálny dôvod rozdielnosti možno považovať úroveň týchto miest. Na základe 

štatistiky, týkajúcej sa rozvojového potenciálu okresu Revúca, hodnotenie obyvateľov 

dosiahlo veľmi nepriaznivé hodnoty. Naopak Bratislava za dostala za posledné roky 

medzi elitu miest, v ktorých sú najlepšie podmienky na život vo všetkým oblastiach. 

Nami vybraný okres Bratislava II, sa nachádza vo východnej časti Bratislavy 

a pozostáva z mestských častí Podunajské Biskupice, Ružinov a Vrakuňa. Na základe 

výskumu, týkajúceho sa kvality života ľudí v Bratislave, bol identifikovaný okres 

Bratislava II ako absolútne najhorší z hľadiska kvality života z pohľadu ľudí, ktorí tu 
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žijú. To bol hlavný dôvod výberu okresu na porovnanie. Naopak okres Košice 

vykazoval v tejto súvislosti akýsi priemer medzi ostatnými okresmi.  

4.6.2 Zdravý životný štýl 

 Sebaregulácia je dôležitá nielen v oblasti emocionálnej starostlivosti o seba, ale 

tiež v oblasti fyzickej. Preto cieľom výskum bolo zistiť rozdiely v oblasti zdravého 

životného štýlu z hľadiska profesie. Na výsledky poukazuje Tabuľka 9. 

Tabuľka 8 - Mann – Whitneyho U-test - rozdiely v zdravom životnom štýle z hľadiska 

profesie 

Rovnako ako v prvej oblasti, ani v tejto súvislosti neboli zistené štatisticky 

významné rozdiely medzi sociálnymi pracovníkmi a pedagógmi. To znamená, že 

regulácia respondentov v dodržiavaní zásad zdravého životného štýlu nevykazuje 

rozdielnosť podľa profesie. Keďže sú priemerné odpovede sociálnych pracovníkov 

a pedagógov zanedbateľné, možno konštatovať, že profesia nehrá významnú rolu 

v sebaregulácii, týkajúcej sa všeobecnej fyzickej starostlivosti o seba. 

Na druhej strane, snahou tejto výskumnej časti bolo zistiť mieru snahy 

respondentov žiť zdravo z hľadiska počtu detí. Zistenia obsahuje Tabuľka 10. 

Tabuľka 9 – Kruskal - Wallisov test - snaha žiť zdravo vzhľadom na počet detí 

Zdravo žiť 

Počet detí n X z p(α) 

1 - 2 50 3,64 
2,057 <0,001*** nad 2 20 3,45 

bez detí 170 3,15 
Potvrdená bola veľmi vysoko významná signifikancia medzi snahou žiť zdravo 

a počtom detí.  Z výskumnej vzorky, až 170 respondentov nemalo ani jedno dieťa, 

pričom najvyššia signifikancia bola dosiahnutá u respondentov, ktorí mali jedno alebo 

dve deti. Miera ich sebaregulácie vo fyzickej Self-care je u týchto respondentov ďaleko 

vyššia ako u respondentov bez detí. To znamená, že respondenti, ktorí nemali ani jedno 

dieťa upriamujú svoju pozornosť na dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu 

menej, ako respondenti, ktorí deti mali. Príčinou sa vidí najmä nezávislosť ľudí, ktorí 

nemajú deti, resp. zodpovednosť samého za seba. Tým, že sa menej zameriavajú na 

zdravý životný štýl, resp.  na iné oblasti Self-care, si možno uvedomujú, že následky sa 

Profesia n x z p(α) 

Sociálni pracovníci 120 3,318 
-0,473 0,636 

Pedagógovia 120 3,314 
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budú týkať výlučne  ich osoby. V prípade, keby daní respondenti mali jedno alebo viac 

detí, je možné že by ich sebaregulácia aj sebakontrola bola odlišná. Vedomie, že svojím 

správaním človek ovplyvňuje aj niekoho iného, je v mnohých prípadoch podnecujúce a 

vyvolá zlepšenie momentálnej situácie.  

Okrem toho sme si všimli aj rozdiely v snahe pravidelne cvičiť a športovať 

z hľadiska rodu. Zistenia možno vidieť v nasledujúcej Tabuľke 11. 

Tabuľka 10 - Mann – Whitneyho U-test - snaha cvičiť z hľadiska rodu 

Cvičenie 

Rod n X z p(α) 

muž 114 3,73 
2,314 <0,001*** 

žena 126 3,28 

Na základe zrealizovaného U-testu možno konštatovať, že existujú veľmi 

vysoko signifikantné rozdiely medzi mužmi a ženami. Výskumom sa zistilo, že muži sa 

oveľa viac regulujú v dodržiavaní zásad zdravého životného štýlu, čo sa týka fyzickej 

aktivity. Podľa realizovaných štatistík, týkajúcich sa aktivít mužov bolo dokázané, že až 

47% mužov trávi voľný čas športom. Dôvodom je nielen fyzická ale aj psychická 

starostlivosť o seba. Je možné, že muži si práve cvičením ventilujú svoje emócie. 

Naopak ženy vyhľadajú iné spôsoby. Môže ísť o nakupovanie, stretávanie sa 

s priateľkami, resp. ventilácia emocionálneho napätia na základe domácich prác. 

Naopak, čo sa týka fyzickej Self-care, cvičenie môžu považovať muži  za základ pre 

budovanie svalstva, zlepšovanie kondície či vytrvalosti. Naopak motivácia žien 

v cvičení je najmä chudnutie či tvarovanie postavy. Na základe toho možno 

konštatovať, že muži sa snažia zdravý životný štýl stavať vo výraznejšie silnejšej snahe 

cvičiť ako ženy.  

4.6.3 Emocionálna kontrola 

Oblasť emocionálnej kontroly už spadá pod sebareguláciu, konkrétne v oblasti 

psychickej Self-care. Výskumom sme sa snažili zistiť, či existujú rozdiely  v oblasti 

emocionálnej kontroly medzi sociálnymi pracovníkmi a pedagógmi. Nasledujúca 

Tabuľka 12 prezentuje výsledky. 

Tabuľka 11 - Mann – Whitneyho U-test -rozdiely v oblasti emocionálnej kontroly z 

hľadiska profesie 

 

Profesia n x z p(α) 

Sociálni pracovníci 120 3,366 
-0,542 0,588 

Pedagógovia 120 3,456 
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 Výsledky nevykazujú signifikanciu, rovnako ako v predchádzajúcich oblastiach. 

Avšak pedagógovia sa snažia o sebakontrolu v oblasti emocionality o niečo viac ako 

sociálni pracovníci. Dôvody môžu byť rôzne. Jedným je aj veková úroveň ľudí, 

s ktorými vybraní odborníci pracujú. Keďže pedagógovia pracujú s výrazne nižšou 

vekovou kategóriou ako (vo väčšine prípadoch) sociálni pracovníci, ich mierne zvýšená 

kontrola emócií je preto na mieste. Kontrola emócií je ale dôležitá ako u pedagógov, tak 

aj u sociálnych pracovníkov. Emócie ovplyvňujú nielen spôsob, akým jednotlivec 

uvažuje ale aj to, akým spôsobom koná. Preto môže sebakontrola v tejto oblasti 

výraznou mierou prispieť k motivácii, zrelosti či zodpovednosti objektu činnosti daných 

odborníkov.  

 V tejto súvislosti je veľmi dôležitý životný postoj a myslenie človeka. Preto je 

dôležité poukázať na rozdiely v inhibícii emócií z hľadiska rodu. Na výsledky odkazuje 

Tabuľka 13. 

Tabuľka 12 - Mann – Whitneyho U-test - snaha o pozitívne naladenie z hľadiska rodu 

Naladenie 

Rod n X z p(α) 

muž 114 2,82 
-2,918 0,004*** 

žena 126 3,30 

 Dôležité je zistenie veľmi vysoko signifikantných rozdielov medzi mužmi 

a ženami v snahe pozitívneho naladenia. Odpovede respondentiek v tejto oblasti sa 

výrazne odlišovali od odpovedí mužov. Možno teda konštatovať, že ženy sa snažia 

myslieť pozitívne oveľa viac ako muži. V súvislosti s fyzickým zdravím, aj svetové 

zdravotnícke organizácie potvrdzujú, že drvivú väčšinu ochorení si každý jednotlivec 

spôsobuje sám. Emócie, strach, stres a pod. výrazným spôsobom ovplyvňujú naše 

zdravie. Preto je obzvlášť dôležité venovať sa starostlivosti o psychickú, teda 

subjektívnu pohodu. 

 V súlade s tým sa výskum orientoval na zistenie rozdielov medzi tým, ako 

vplýva vzdelanie na inhibíciu zlej nálady či pesimizmu. Výsledky možno vidieť 

v Tabuľke 14. 

Tabuľka 13 – Kruskal - Wallisov test - potláčanie zlej nálady a pesimizmu z hľadiska 

vzdelania 

Pesimizmus 

Vzdelanie n X z p(α) 

Vysokoškolské 1. stupňa 83 3,13 

-0,666 0,006*** Vysokoškolské 2. stupňa 128 3,57 

Študujem 23 3,04 
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 V skúmanej oblasti sa potvrdili štatisticky významné rozdiely. Najvýznamnejšie 

rozdiely sa prejavili medzi respondentmi, ktorý dosiahli 2. stupeň vysokoškolského 

vzdelania a respondentmi, ktorí ešte študujú. Dôvodom môže byť neistota, pochybnosť 

či skepticizmus zo svojej budúcnosti. To v nich môže vyvolávať negatívne emócie 

až pesimizmus, zlé naladenie či negativistické vyhliadky do budúcnosti, spojené 

s celkovou neistotou. Študenti mnohokrát počas štúdia zanedbávajú rozhodovanie, 

týkajúce sa svojej pracovnej činnosti v budúcnosti, a tak sa môžu na konci štúdia 

vystaviť frustrácii či sklamaniu. Sú pesimistickí, keď sa im hneď po skončení štúdia 

nepodarí nájsť si prácu, čo výrazným spôsobom môže ovplyvniť aj ich budúce 

fungovanie. Je preto dôležité uvažovať už počas štúdia nad svojou budúcnosťou 

a zhodnocovať všetky aspekty, možnosti a príležitosti, ktoré majú. Na druhej strane, 

výrazne viac potláčajú pesimizmus a zlú náladu respondenti, ktorí dosiahli 2. stupeň 

vysokoškolského vzdelania. Po skončení štúdia majú pocit bezpečia a istoty v súvislosti 

s nájdením si práce, keďže ich kvalifikácia je vyššia. Je potrebné využívať svoje 

vedomosti, no na druhej strane, veľmi dôležité sú tiež osobnostné charakteristiky. Tie 

výrazne ovplyvňujú smerovanie a napredovanie aj po skončení štúdia, či už v osobnom 

alebo pracovnom živote.  

4.6.4 Fyzická kontrola 

 Zisťovali sme tiež rozdiely v oblasti fyzickej kontroly u vybraných odborníkov. 

Súhrnné zistenia sú prezentované v Tabuľke 15. 

Tabuľka 14 - Mann – Whitneyho U-test -  rozdiely v oblasti fyzickej kontroly z hľadiska 

profesie 

 Ani v poslednej oblasti Self-care sa neprejavili štatisticky významné rozdiely, aj 

keď sú o niečo vyššie ako v predchádzajúcich oblastiach. Rovnako dôležité je poukázať 

na fyzickú kontrolu ako súčasť Self-care každého človeka. Z výsledkov je možné 

konštatovať, že pedagógovia sa zameriavajú na kontrolu fyzických korelátov zdravia 

o niečo viac ako sociálni pracovníci. Vyplýva to z faktu, že medzi respondentmi sa 

objavili aj pedagógovia vyučujúci, res. vyštudovaní odbor telesnej výchovy a športu. To 

znamená, že ich sebakontrola v oblasti fyzickej Self-care je prirodzene o niečo vyššia. 

Profesia n X z p(α) 

Sociálni pracovníci 120 3,358 
-1,249 0,212 

Pedagógovia 120 3,450 
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 Centrom pozornosti výskumu bola aj snaha odborníkov všeobecne sa starať 

o svoje zdravie z hľadiska miesta výkonu svojej profesie. Výsledky prezentuje Tabuľka 

16. 

Tabuľka 15 – Kruskal - Wallisov test - orientácia na zdravie z hľadiska miesta výkonu 

profesie 

Zdravie 

Výkon n X z p(α) 

Bratislava II 80 3,85 
-1,747 0,007*** Revúca 80 3,29 

Košice 80 3,54 
 V tejto súvislosti sa preukázali významné štatistické rozdiely medzi jednotlivými 

okresmi. Na odpovede, týkajúce sa poslednej oblasti odpovedalo zhodne po 40 

sociálnych pracovníkov a pedagógov v každom okrese. Najvýznamnejšie rozdiely sa ale 

prejavili medzi okresom Bratislava II a okresom Revúca. Za dôvody, rovnako ako 

v oblasti osobného rastu a rozvoja, možno predpokladať kvalitu života ľudí 

v konkrétnych okresoch, teda prístup k možnostiam a príležitostiam na realizáciu Self-

care. Z hľadiska fyzickej kontroly ale ide o prevenciu pred chorobami, vyhýbanie sa 

rizikovým situáciám, dostatok fyzickej aktivity či spánku. Respondenti pracujúci 

v okrese Revúcej vidia svoje možnosti na Self-care v tejto oblasti ako najmenej 

realizovateľné či dosiahnuteľné. 

 Zmienená dôležitosť spánku vykazovala tiež rozdielnosť z hľadiska počtu detí 

u vybraných odborníkov pomáhajúcich profesií.  

Tabuľka 16 – Kruskal - Wallisov test  - dôležitosť spánku z hľadiska počtu detí 

Spánok 

Počet detí n X z p(α) 

1 - 2 50 3,56 

1,333 
 

<0,001*** nad 2 20 3,95 

bez detí 170 3,29  

Uvedená Tabuľka 17 dokazuje, že existujú štatisticky významné rozdiely v tom, 

akú dôležitosť prikladajú respondenti spánku v súvislosti s tým, koľko majú detí. 

Najväčšie rozdiely sme zistili medzi respondentmi, ktorí majú dve a viac detí a tými, 

ktorí deti nemajú. Výsledok môže odrážať fakt, že respondenti, ktorí nemajú ani jedno 

dieťa nie sú zodpovední za starostlivosť o niekoho ďalšieho. Je ale dôležité zdôrazniť, 

že spánok je významným indikátorom zdravia človeka, ktorého nedostatok môže 
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narušiť  nielen fyzické ale aj psychické  fungovanie jedinca, znižuje riziká ochorení, 

vyčerpania či depresie. 

Ďalšia časť výskumu bola orientovaná na zistenie rozdielov medzi tzv. 

univerzálnou Self-care a takou ktorú respondenti realizujú na pracovisku, teda v ich 

pracovnom prostredí. Zistenia prezentuje Tabuľka 18. 

Tabuľka 17 - Mann – Whitneyho U-test - rozdiely medzi všeobecnou a pracovnou Self-

care 

 

 

 

 

Z uvedeného vyplýva, že existujú signifikantné rozdiely v zameraní na 

všeobecnú a pracovnú Self-care. Možno teda konštatovať, že respondenti sa orientujú 

na Self-care viac na pracovisku ako vo svojom domácom prostredí, resp. vtedy, keď nie 

sú v práci. Týka sa to dodržiavania zásad zdravej životosprávy, hygieny ale aj atmosféry 

voči kolegom či klientom. Dôvodom môže byť napríklad kompetenčný rámec 

zamestnania alebo vytváranie pozitívneho sebaobrazu. Na jednej strane sa vo svojom 

osobnom, resp. domácom prostredí respondenti nezameriavajú na zdravý životný štýl, 

pozitívnu atmosféru či kontrolu svojho zdravia v takej miere ako na pracovisku. 

V pracovnom prostredí pred kolegami kontrolujú svoju emocionalitu o niečo viac ako 

v domácom prostredí, keďže sa vyžaduje, aby pracovníci vytvárali pozitívu a príjemnú 

atmosféru voči kolegom. Je možné, že tenziu, ktorá pretrváva na pracovisku ventilujú 

respondenti doma. V tomto smere je ale nutné zdôrazniť, že Self-care je dôležitá ako na 

pracovisku, tak i mimo neho, a preto by sa mal každý jedinec zameriavať na 

starostlivosť o seba samého kdekoľvek sa nachádza.  

V neposlednom rade nás zaujímali aj rozdiely vo využívaní stratégií 

v pracovnom prostredí z hľadiska profesie. Výsledky dokazuje Tabuľka 19. 

 

Tabuľka 18 - Mann – Whitneyho U-test - vlastné stratégie na pracovisku z hľadiska 

profesie 

Stratégie 

Profesia n X z p(α) 

Sociálny pracovník 114 3,44 
-1,853 0,064 

Pedagóg 126 3,14 

Self-care n X z p(α) 

Všeobecná 240 3,31 
-0,622 <0,001*** 

Pracovná 240 3,40 
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 V tomto smere sa signifikantné  rozdiely nepreukázali, aj keď rozdiely medzi 

sociálnymi pracovníkmi a pedagógmi sú zjavné.  Výskumom sa zistilo, že oveľa viac 

sociálnych pracovníkov využíva na pracovisku vlastné stratégie zvládania záťaže pri 

práci s klientmi. Za následok to môže mať interdisciplinárny charakter sociálnej práce 

ako odboru. Naopak, každý pedagóg môže na zvládanie záťaže pristupovať aj 

z hľadiska vyštudovaného odboru.  Respondenti, ktorí sa zúčastnili vo výskume 

študovali rôzne odbory, a preto sa predpokladajú výrazné rozdiely vo využívaných 

stratégiách napríklad v odbore psychológia, biológia, telesná výchova a i. Je ale nutné 

zdôrazniť, že so záťažou sa vyrovnáva každý jedinec individuálne, podľa svojich 

schopností a možností.  

4.7    Overovanie hypotéz 

V nasledujúcej časti sa budeme zaoberať overovaním stanovených hypotéz, na 

základe štatisticky spracovaných výsledkov výskumu. 

H1: Predpokladáme, že neexistujú signifikantné rozdiely v Self care u odborníkov 

pomáhajúcich profesií. 

Prvá hlavná hypotéza vychádzala z predpokladu zamerania výskumu, ktorý bol 

orientovaný na pomáhajúce profesie. Na základe uvedomenia si potreby poskytovania 

pomoci druhým ľuďom sme predpokladali, že rovnakým spôsobom budú pristupovať 

k vlastnej osobe. Štatisticky významné rozdiely sa neprejavili a v tomto smere je 

potrebné zdôrazniť, že Self-care ako multidimenzionálny koncept, tvorí nevyhnutnú 

súčasť každodenného života. 

VH1: Predpokladáme, že neexistujú signifikantné rozdiely vo využívaní Self-care 

v oblasti osobného rozvoja a rastu medzi sociálnymi pracovníkmi a pedagógmi. 

 Vyslovený predpoklad vychádzal z holistického prístupu k človeku. Je potrebné 

vnímať človeka ako celok, bez ohľadu na profesiu, vek či vzdelanie. Prvá vedľajšia 

hypotéza sa potvrdila, nakoľko štatisticky významné rozdiely neboli zistené. Oblasť 

osobného rastu a rozvoja, resp. sebarealizáciu v oblasti psychickej starostlivosti o seba, 

možno považovať za základný stavebný prvkom Self-care každého človeka.  

VH2: Predpokladáme, že neexistujú signifikantné rozdiely v oblasti emocionálnej 

kontroly medzi sociálnymi pracovníkmi a pedagógmi. 

Druhá vedľajšia hypotéza sa potvrdila. Výskumom neboli zistené štatistické 

rozdiely v oblasti emocionálnej kontroly z hľadiska profesie, pričom sa u pedagógov 

prejavila o niečo vyššia kontrola emócií ako u sociálnych pracovníkov. 
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VH3: Predpokladáme, že neexistujú signifikantné rozdiely v oblasti zdravého 

životného štýlu  medzi sociálnymi pracovníkmi a pedagógmi. 

Tretí vedľajší predpoklad výskumu sa potvrdil. Nakoľko sa rozdielnosť u 

vybraných odborníkov nepotvrdila, domnienka, že sebaregulácia sociálnych 

pracovníkov a pedagógov v dodržiavaní zásad zdravého životného štýlu bola na mieste. 

VH4: Predpokladáme, že neexistujú signifikantné rozdiely v oblasti fyzickej 

kontroly medzi sociálnymi pracovníkmi a pedagógmi. 

Výskumom sa predpoklad potvrdil, aj keď je dôležité poukázať na zistenie, že 

pedagógovia sa zameriavajú na kontrolu fyzických korelátov zdravia o niečo viac ako 

sociálni pracovníci, čo môže byť spôsobené napríklad vyštudovaným odborom.   

HH2: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná súvislosť v konkrétnych 

oblastiach Self-care u odborníkov pomáhajúcich profesií. 

Výskumom bola zistená veľmi významná štatistická súvislosť v konkrétnych 

oblastiach Self-care u vybraných odborníkov. Druhý hlavný vyslovený predpoklad sa 

tak potvrdil. 

VH5: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná súvislosť v oblasti 

emocionálnej kontroly a v oblasti fyzickej kontroly u sociálnych pracovníkov.  

Piatu vedľajšiu hypotézu nám štatisticky spracované výsledky potvrdili, nakoľko bola 

zistená veľmi významná štatistická súvislosť medzi danými oblasťami Self-care 

u sociálnych pracovníkov. 

VH6: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná súvislosť v oblasti 

zdravého životného štýlu a v oblasti osobného rastu a rozvoja u sociálnych pracovníkov. 

Ďalšia vedľajšia hypotéza bola potvrdená. U sociálnych pracovníkov bola zistená 

veľmi významná súvislosť medzi dodržiavaním zásad zdravého životného štýlu 

a osobným rastom a rozvojom. 

VH7: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná súvislosť v oblasti fyzickej 

kontroly a v oblasti osobného rastu a rozvoja u pedagógov. 

Posledná vedľajšia hypotéza bola dokázaná. Odpovede pedagógov týkajúce sa 

fyzickej kontroly a osobného rastu a rozvoja vykazovali veľmi významnú štatistickú 

súvislosť. 

HH3: Predpokladáme, že existujú signifikantné rozdiely v zameraní sa na 

všeobecnú a pracovnú Self care  u odborníkov pomáhajúcich profesií. 
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Treťou hlavnou hypotézou bol vyslovený predpoklad zvýšenej orientácie 

respondentov na pracovnú Self-care, teda na pracovisku ako vo svojom domácom 

prostredí. Na základe signifikantných rozdielov u odborníkov pomáhajúcich profesií 

v ich všeobecnej a pracovnej Self-care bol predpoklad potvrdený. 

4.8    Diskusia 

V nasledujúcej časti sa budeme venovať porovnaniu nášho výskumu 

s výskumami, ktoré boli zamerané na Self-care.  

Prvý výskum, ktorý využijeme pri porovnaní s našim výskumom bol realizovaný 

skupinou odborníkov z Katedry pedagogickej psychológie na Univerzite Malajzia v 

Kuala Lumpur. Rada poradcov v roku 2012 prišla s informáciou, že počet 

registrovaných poradcov sa v Malajzii sa zvyšuje každým dňom. S rýchlosťou rastu 

v tejto oblasti sa predpokladajú vyššie nároky na ich profesionalitu v budúcnosti.  Self-

care považujú za absolútnu nevyhnutnosť, a tvrdia, že práve sám človek je najdôležitejší 

nástroj v dosahovaní subjektívnej spokojnosti. Podľa nich je nevyhnutné, aby každý 

poradca využíval v pracovnom procese svoje osobné vlastnosti, životné skúsenosti 

a tiež odborné znalosti. Preto v prípade, že si nie sú vedomí svojich vlastných osobných 

potrieb a nevyriešených konfliktov alebo ich budú v určitej miere ignorovať, takýmto 

spôsobom budú vytvárať akúsi prekážku vo svojom osobnom raste a rozvoji a následne 

môže dôjsť i k zlyhaniu v procese pomoci iným.  

Realizovaný výskum bol  kvalitatívny, pričom hlavným cieľom bolo zistenie 

účinných stratégií starostlivosti o seba u  daných poradcov. Naopak my sme realizovali 

kvantitatívny výskum, pretože našou snahou bolo získať exaktné a objektívne údaje 

o skúmanej problematike. Na druhej strane,  rovnako ako v našom výskume, výber 

výskumnej vzorky v konfrontovanom výskume bol zámerný a nenáhodný. Ich 

výskumnú vzorku tvorili štyria poradcovia, pričom hlavným kritériom bola najmenej 

sedemročná prax. Ďalším kritériom bolo zaradenie do skupiny poradcov, so sídlom 

v údolí Klang, v jednej z najrušnejších a najsofistikovanejších oblastí Malajzie. Dĺžka 

ich praxe sa pohybovala v rozmedzí od 8 do 25 rokov. Našu výskumnú vzorku tvorilo 

120 sociálnych pracovníkov a 120 pedagógov, pričom dĺžka ich praxe sa pohybovala od 

6 mesiacov do 20 rokov. Výskumom v Malajzii bolo zistené, že všetci štyria 

respondenti sa o seba starajú ako osobne, tak i v profesionálnej oblasti. V tejto súvislosti 

sa mohla myslieť starostlivosť o seba vo svojom pracovnom prostredí. Rovnako i nami 

realizovaný výskum sa orientoval na zistenie vzťahu medzi všeobecnou, teda 
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univerzálnou Self-care a tou, na ktorú sa respondenti orientujú na pracovisku. Cieľom 

nášho výskumu síce bolo zistiť rozdiely, no v prípade, ak by sme mali zamerať na 

súvislosti, korelačný koeficient predstavoval hodnotu 0,875 čo značí o veľmi silnej 

pozitívnej korelácii. Rovnako môžeme konštatovať, že i respondenti zúčastnení v našom 

výskume považujú za dôležitú nielen všeobecnú Self-care, ale aj tú pracovnú.  

Na druhej strane mohli malajzijskí odborníci pod pojmom starostlivosť 

v profesionálnej oblasti myslieť profesionálny rast a rozvoj poradcov.  Tu môžeme 

paralelizovať nami skúmanú oblasť osobného rastu a rozvoja. Našim cieľom bolo zistiť 

rozdiely v tejto oblasti medzi sociálnymi pracovníkmi a pedagógmi, kde sa ale 

štatisticky významné rozdiely nepreukázali. Je vhodné preto povedať, že osobný rast 

a rozvoj je považovaný za základný nástroj uvedomenia si hodnôt, či realizácie cieľov 

každého človeka. Demonštrovali sme myšlienku, že na základe výsledkov je potrebné 

vnímať človeka komplexe, bez ohľadu na profesiu, vek či vzdelanie. Rovnako 

i výskumom v Malajzii odborníci upozorňujú na skutočnosť, že človek je akýsi celok, 

a na základe toho má aj on sám pristupovať k Self-care.  

V nadväznosti na predchádzajúce, odborníci v Malajzii zistili, že jednotliví 

poradcovia majú svoje vlastné preferované stratégie starostlivosti o vlastnú osobu, 

pričom ide o eklektický prístup. Poradcovia teda symbioticky spájajú a selektívne 

využívajú stratégie Self-care. Nami realizovaný výskum bol orientovaný na zistenie 

rozdielov vo využívaní stratégií v pracovnom prostredí z hľadiska profesie. Vo 

výsledkoch sa ale štatisticky významné rozdiely nepreukázali, preto sa nám zdá v tomto 

smere zdôrazniť, že každý jedinec sa zameriava na situácie v živote individuálnym 

spôsobom, a na základe svojich potrieb a preferencií  využíva aj stratégie zamerané na 

Self-care. 

Ďalší výskum, ktorý použijeme na porovnanie je výskum realizovaný  

odborníkmi Svetovej zdravotníckej organizácie z Thajska, ktorých výsledky dokazujú, 

že Self-care sa líši v závislosti od mnohých sociálnych determinantov a zdravotných 

podmienok ľudí. Zistili, že až 87% respondentov, ktorí sa zúčastnili na výskume 

odpovedalo, že spôsoby, akým sa o seba starajú vo veľkej miere ovplyvňuje prostredie, 

v ktorom žijú. Rovnako i náš výskum vychádzal z predpokladu rozdielností v Self-care 

na základe rôznych indikátorov, či už išlo o rodinný stav respondentov, bydlisko, počet 

detí a i. Odborníci z Thajska dokazujú, že Self-care je zameranie a rozhodnutie 

jednotlivca, ktoré vo veľkej miere závisí od rodiny, komunity a tiež na miestnych či 

sociokultúrnych aspektov, ktoré na neho vplývajú. V zhode s uvedeným, výsledky 
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nášho výskumu upozorňujú na vplyv týchto aspektov z viacerých uhlov pohľadu. Zistili 

sme veľmi významnú signifikanciu týkajúcu sa okolia, v ktorom jednotlivec žije. 

Možno konštatovať, že prostredie, v ktorom sa človek nachádza výrazne ovplyvňuje 

Self-care a je len na ňom, ako pojme možnosti, príležitosti, ktoré mu okolie ponúka.  

Odborníci z Thajska tiež zdôrazňujú, že Self-care by mala predstavovať 

kontinuálnu starostlivosť, ktorá zahŕňa celý životný cyklus, a to od narodenia, detstva, 

dospievania, dospelosti až po seniorský vek. Jedinec má byť už od narodenia vedený 

a podporovaný rodinou či komunitou k starostlivosti o seba samého. Uvedomovať si 

svoje potreby, túžby, hodnoty a na základe toho sa orientovať na rozvoj konkrétnych 

oblastí Self-care. V súlade s uvedeným, zakomponovanie otázky na zistenie počtu detí 

do nami využitého dotazníka, mala za cieľ zistiť prípadné rozdiely vo výskumnej 

vzorke. Potvrdená bola veľmi vysoko významná signifikancia medzi Self-care a počtom 

detí. Rodina je najdôležitejším faktorom pôsobiacim na dieťa,  prostredníctvom ktorého 

dochádza k utváraniu hodnôt, vlastností, názorov a tiež životného štýlu. Na základe toho 

konštatujeme, že jedinec, ktorý má jedno alebo viac detí pristupuje aj k Self-care oveľa 

zodpovednejšie ako jedinec, ktorý deti nemá. Uvedomuje si, že ak sa bude venovať 

svojej fyzickej ale i emocionálnej Self-care, vo veľkej miere tým ovplyvní aj svoje deti. 

Odborníci z Thajska realizovali projekt, na základe ktorého bola vypracovaná 

akási príručka Self-care, ktorá bola voľne prístupná ľuďom. Mohli tu nájsť informácie 

o tom, ako sa zdravo stravovať, ako cvičiť ale aj informácie o tom, ako pristupovať 

k rôznym chorobám. Realizovaný projekt mal za následok rapídne zníženie využitia 

profesionálnych služieb, ušetrenie obrovského množstva peňazí v zdravotníctve  a bol 

podnetom k realizácii rovnakých aktivít aj v iných krajinách sveta (napr. USA, Kanada). 

V súvislosti s uvedeným môžeme predložiť zameranie nášho výskumu orientované na 

zistenie toho, či v prípade zdravotných problémov respondenti navštívia lekára. Zistili 

sme veľmi vysoko štatisticky významné rozdiely medzi respondentmi žijúcimi v meste 

a v obci. Môže to mať za následok nižšia zdravotná starostlivosť sústredená v obciach. 

Ľudia žijúci v mestách sa tým pádom môžu menej zameriavať na Self-care, keďže majú 

vo svojom okolí odborníkov, ktorí im v prípade zdravotných (aj emocionálnych) 

problémov vedia pomôcť hneď. Naopak respondenti, ktorí žijú v obciach odpovedali, že 

sa pri riešení zdravotných problémov obrátia na lekára menej často. Informácie 

ohľadom Self-care vyhľadávajú v rodine, v komunite, príp. na internete.  

V tomto smere je vhodné pouvažovať o tom,  ktoré možnosti sprístupnenia 

informácií a metód Self-care by boli pre ľudí nápomocné a prospešné aj bez využitia 
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odbornej starostlivosti. V nasledujúcej časti sa preto práca bude zaoberať nami 

navrhovanými odporúčaniami pre prax. 

4.9    Odporúčania pre prax 

 Na základe komparácií s výskumami, ktoré sme uviedli v predchádzajúcej časti 

sa následne pokúsime o vyvodenie záverov v spojitosti so Self-care. Pokúsime sa tiež 

navrhnúť odporúčania pre prax v kontexte starostlivosti o seba pre odborníkov 

pomáhajúcich profesií. 

1. Nami realizovaný výskum mal primárne za cieľ analyzovať charakter Self-care 

u odborníkov pomáhajúcich profesií. Teda zistiť rozdiely a súvislosti v konkrétnych 

oblastiach  Self-care. Súhrnne sa signifikantné rozdiely  neprejavili, no mierny 

deficit sa prejavil u pedagógov. Domnievame sa, že výsledky môžu byť spôsobené 

odlišným vzdelávacím procesom medzi sociálnymi pracovníkmi a pedagógmi. 

Všeobecne sú odborníci pomáhajúcich profesií každodenne konfrontovaní 

s problémami svojich klientov. Orientácia na seba samého je v ich prípade 

nevyhnutná, či už v oblasti fyzickej alebo emocionálnej oblasti. Navrhujeme preto, 

rozšíriť vzdelávanie odborníkov pomáhajúcich profesií, a to na oblasti orientované 

výlučne na Self-care. Máme tým na mysli vzdelávanie študentov patriacich do nami 

skúmanej skupiny odborníkov. Už počas štúdia by jednotlivci získali množstvo 

informácií ohľadom Self-care, jej dôležitosti, možnostiach a príležitostiach pre jej 

realizáciu. Avšak nešlo by len o teoretické vzdelávanie v tejto oblasti. Spektrum 

vzdelávania študentov by sa doplnilo o odborno-praktické predmety v rovine 

starostlivosti o vlastnú osobu. Profesionálna príprava na výkon odborníka 

pomáhajúcej profesie by sa rozšírila o odborníkov, akými sú napríklad športoví 

tréneri, osobní terapeuti, fyzioterapeuti, odborníci z oblasti meditácie a liečiteľstva, 

odborníci na osobný rast a rozvoj a tiež koučov. Predpokladáme, že by to malo 

obrovský vplyv na utváranie osobností budúcich odborníkov a tiež na ich prístup 

k sebe samému.  

2. Výskumom sme zistili, že mierny rozdiel v Self-care sa prejavil u pedagógov. 

Môže ísť aj o interdisciplinárny rozmer sociálnej práce, kde popri štúdiu jednotlivci 

naberajú vedomosti z rôznych oblastí. Naopak pedagógovia sa orientujú na štúdium 

konkrétneho odboru, ktorí si vybrali. Koniec koncov, ide už o vyštudovaných 

odborníkov v konkrétnych oblastiach. Preto v tejto súvislosti navrhujeme 

zakomponovanie rôznych prednášok, kurzov a ďalších spôsobov zvýšenia 
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vedomia, dôležitosti a tiež rozvoja Self-care pre už pracujúcich odborníkov. Na 

základe doplnkových kurzov či prednášok, týkajúcich sa starostlivosti o seba 

samého, profesionálni odborníci môžu prispieť k zlepšeniu ich stavu či pracovnej 

činnosti. Od špecialistov z konkrétnych oblastí by sa dozvedeli viac ohľadom 

možnostiach a príležitostiach ohľadom ďalšieho vzdelávania, osobného rozvoja ale 

aj informácie týkajúce sa zdravého životného štýlu. Prirodzene by sa jednalo aj 

o emocionálnu Self-care. Významnú úlohu vidíme napríklad v spolupráci 

s terapeutmi alebo koučmi. Odborníci pomáhajúcich profesií na základe 

rozhovorov môžu prispieť k rovnováhe medzi prácou a súkromím, k rozvoju 

sebadôvery, posilneniu spokojnosti a lojality v pracovnom prostredí ale tiež 

posilniť všeobecné zdravie či zlepšiť fyzickú kondíciu. 

3. Odporúčanie týkajúce sa prevencie je určite na mieste. Boli zistené tiež mierne 

rozdiely v zameraní odborníkov na konkrétne oblasti Self-care. Možno konštatovať, 

že nie všetci respondenti sa zameriavajú na ovplyvňovanie svojho momentálneho 

stavu, a tým predchádzanie možným rizikám do budúcnosti. Keďže sú odborníci 

pomáhajúcich profesií často vystavovaní tlaku zo strany objektov ich pracovnej 

činnosti, navrhujeme niekoľko zameraní, na ktoré by mali odborníci upriamiť svoju 

pozornosť v súvislosti so Self-care: 

- dodržiavať zásady zdravého životného štýlu (odpočinok, spánok, aktívny 

pohyb), 

- nepodceňovať zásady psychohygieny, 

- všímať a kontrolovať svoje emocionálne prejavy, 

- udržiavať sociálne kontakty v súkromí aj na pracovisku (s ľuďmi z inej 

profesie), 

- odpútať pozornosť od práce v súkromí; nebrať si pracovné aktivity domov, 

- plánovať svoje aktivity v domácom i pracovnom prostredí, 

- oddych a relax, 

- vyhýbať sa rutine a stereotypom, 

- osobný rast a rozvoj v rôznych oblastiach (komunikačné schopnosti, efektívne 

riešenie konfliktov), 

- venovať sa záľubám, ktoré prinášajú radosť a potešenie, 

- neustále vzdelávanie. 
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Myslíme, že efektivita by sa preukázala vo všetkých oblastiach života. Self-care, 

či už fyzická alebo emocionálna, výrazne ovplyvňuje fungovanie ľudí, spokojnosť 

so svojím súkromím či prácou, a tiež celkovú kvalitu ich života.  

4. O niečo vyššia sebakontrola v oblasti fyzickej Self-care bola zistená u pedagógov 

ako u sociálnych pracovníkov. Významné štatistické rozdiely sa preukázali tiež 

medzi jednotlivými okresmi. Fyzické koreláty zdravia, ktoré predstavujú  

starostlivosť o svoje zdravie, prevenciu pred zranením a ochorením, dobrý spánok 

či vyhýbanie a rizikovým situáciám, sú v určitej miere ovplyvňované možnosťami 

a príležitosťami na ich realizáciu. Vo veľkej miere je to ale voľba jednotlivca, ako 

pristupuje k týmto rovinám Self-care. Preto odporúčame, aby sa odborníci 

pomáhajúcich profesií zamerali na vedomé ovplyvňovanie svojho zdravia na 

základe toto, že si odborníci vymedzia priestor a čas pre seba samého. Na jednej 

strane už v spomínaných záľubách a aktivitách, no na strane druhej v zmysle 

určenia hraníc a limitov. Vedieť povedať „nie“ si vyžaduje určitú zručnosť a prax, 

no výrazne môže pomôcť udržať si vnútorné bezpečie, budovať a udržiavať silné a 

zdravé vzťahy, určiť si priority v aktivitách a na druhej strane ignorovať veci, ktoré 

sú zbytočné a jedinec ich v konečnom dôsledku považuje za plytvanie času. 

V tomto smere je pre každého jednotlivca základom poznať seba samého, a tiež 

vedieť viac o svojich osobných limitoch. Je dôležité zamerať sa na tieto oblasti: 

- poznať svoje hranice – zvážiť fyzické, emocionálne a tiež mentálne hranice. 

Hranice týkajúce sa pohybových aktivít. V tejto súvislosti hrajú významnú 

rolu individuálne pocity, myšlienky, hodnoty a názory. 

- prehodnotenie minulosti – ide o situácie, ktoré daný jedinec považoval za 

neúnosné, resp. obmedzovali jeho pohodlie. Prehodnotenie a vedomé 

vyvarovanie sa takýmto situáciám môže výrazným spôsobom ovplyvniť 

budúce rozhodovanie. 

- zamerať sa na emócie – každá zmena pocitov či emócií je akýmsi varovným 

signálom prekročenia hraníc. V momente, kedy jedinec cíti narušenie 

pohodlia, mal by sa zamerať na príčiny týchto zmien. 

Hranice považujeme za veľmi významnú oblasť, ktorej by sa mali odborníci 

venovať, Pomáhajú definovať správanie a presvedčenie jednotlivca práve tým, že 

naznačia, čo daný jednotlivec má rád, a čo rád nemá, čo je pre neho správne alebo 

naopak, čo považuje za zlé či neprijateľné. Definovanie hraníc určuje tiež správanie 
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iných voči svojej osobe a tiež výrazným spôsobom skvalitňuje starostlivosť o seba 

samého.  

5. Nadväzujúc, ďalším odporúčaním je stanovenie priorít/ určovanie cieľov, 

v zmysle správnych rozhodnutí. Ide o hodnoty, ktoré určujú, ako bude daný 

jednotlivec tráviť čas, ktoré aktivity bude uprednostňovať a akých ľudí bude mať 

okolo seba. V tomto smere je potrebné si uvedomiť čas ako neobnoviteľný zdroj, 

ktorý keď človek premrhá aktivitami, ktoré mu neprinášajú výsledky alebo tými, 

ktoré ho nerobia šťastným, už ho späť nevráti. Preto v tejto súvislosti navrhujeme 

prehodnotiť všetky aktivity, činnosti, plány v súkromnom ale i v pracovnom živote 

a na základe toho postupovať. Určovanie cieľov je dôležitým indikátorom, ktorý vo 

veľkej miere ovplyvňuje Self-care. Ide o sebakontrolu, ktorá ovplyvňuje všetky 

oblasti starostlivosti o vlastnú osobu. Ľudia, ktorí si stanovia ciele a priority môžu 

prevziať väčšiu kontrolu a  zodpovednosť za svoj život. Preto vidíme toto 

odporúčanie za dôležité nielen v oblasti sebakontroly ale i v oblasti sebaregulácie.
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Záver 

Hlavným cieľom práce bolo teoreticky vymedziť pojem Self-care, teda starostlivosť 

o vlastnú osobu, a tiež prezentovanie nami realizovaného výskumu.  

Prvá časť práce, teda teoretická, obsahuje podrobný popis a objasnenie pojmu Self-

care. Nakoľko je táto téma v našich pomeroch pomerne nová, priniesli sme viacero definícií 

na porovnanie, tiež faktory, ktoré ju ovplyvňujú, možné riziká a tiež jednotlivé typy Self-care. 

Nasledujúca časť sa venovala zdôrazneniu významu Self-care u odborníkov pomáhajúcich 

profesií. Poukázali sme aj na stratégie, využívané v konkrétnych oblastiach Self-care, vhodné 

pre odborníkov pomáhajúcich profesií.  

Druhou časťou práce je prezentovanie nami realizovaného výskumu, zameraného na 

Self-care v pomáhajúcich profesiách. Konkrétne sme sa zamerali na jej objasnenie 

a porovnanie medzi sociálnymi pracovníkmi a pedagógmi v troch krajoch Slovenska. Na 

základe predpokladaných rozdielov sme si vybrali okres Bratislava II., okres Revúca a okres 

Košice. Prostredníctvom štatistického spracovania sme zisťovali existenciu štatisticky 

významných rozdielov v Self-care medzi vybranými odborníkmi v daných okresoch. 

Predpoklady, ohľadom rozdielov medzi odborníkmi pomáhajúcich profesií sa nám potvrdili. 

Na základe uvedomenia si potreby poskytovania pomoci druhým ľuďom sme predpokladali, 

že budú rovnakým spôsobom pristupovať i k vlastnej osobe. Konštatujeme, že v tomto smere 

je obzvlášť dôležité zdôrazniť, že Self-care ako multidimenzionálny koncept tvorí nevyhnutnú 

súčasť života.   

V nadväznosti s tým sme zisťovali vzájomnú súvislosť medzi konkrétnymi oblasťami 

Self-care, pričom druhý hlavný vyslovený predpoklad sa nám tiež potvrdil. Aj keď medzi 

nimi existuje súvislosť, výsledky vykazujú mierne rozdiely v zameraní odborníkov na dané 

oblasti Self-care. Odporúčanie týkajúce sa prevencie je určite na mieste. Domnievame sa, že 

efektivita by bola viditeľná v každom smere. Starostlivosť o seba výrazne ovplyvňuje 

fungovanie každého jedinca, či už ide o starostlivosť fyzickú alebo emocionálnu. Na základe 

autorského výskumu konštatujeme, že Self-care je jeden v aspektov, ktorý významne 

prispieva k spokojnosti v súkromnej či pracovnej oblasti. Je dôležitým prvkom, ktorý 

ovplyvňuje kvalitu života každého jedinca, a preto je dôležité zamerať sa na vedomé 

ovplyvňovanie svojho zdravia na základe vymedzených krokov. Odborníci pomáhajúcich 

profesií sú osobitnou skupinou, nakoľko sa ich pozornosť zameriava na pomoc druhým. Preto 

ich zameranie na Self-care môže výrazne prispieť k rovnováhe medzi súkromím a prácou, tiež 

zlepšiť fyzické či emocionálne zdravie. 
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ABSTRAKT 

 

MIŠURA, Marián: Sociálna práca s osobami vo výkone trestu odňatia slobody. [Práca 

ŠVOČ] / Mišura Marián – Katolícka univerzita v Ruţ omberku. Pedagogická fakulta; 

Katedra sociálnej práce. – Školiteľ : PhDr. Angela Almašiová, PhD. – Stupeň odbornej 

kvalifikácie : Magister. – Ruţ omberok : PF, 2016. Počet s. 62 

 

Cieľom práce je venovať sa definovaniu pojmov z oblasti výkonu trestu odňatia slobody a 

z oblasti legislatívy, ktorou sa ustanovuje spôsob výkonu trestu odňatia slobody. V práci je 

poukázané na moţ nosti sociálnej práce s osobami vo výkone trestu odňatia slobody, na 

osobnosť sociálneho pracovníka a jeho jednotlivé úlohy pri práci s odsúdenými. Empirická 

časť je realizovaná formou dotazníka s cieľom poukázať na moţ ný vplyv prostredia 

výkonu trestu odňatia slobody na odsúdených a ich pohľad na prácu sociálneho pracovníka 

v tomto prostredí. 

 

Kľúčové slová: Odsúdení. Resocializácia. Sociálny klient. Sociálny pracovník. Výkon 

trestu odňatia slobody.  
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Sociálna práca s osobami vo výkone trestu odňatia slobody
                                                   Mišura Marián



 

ABSTRACT 

 

MIŠURA, Marián: Social work with persons serving a prison sentence. [Thesis ŠVOČ] 

/ MišuraMarián – Catholic University in Ruţ omberok. Faculty of Education; Social Work 

Department. – Supervisor : PhDr. Angela Almašiová, PhD. – Degree of qualification : 

Master. – Ruţ omberok : PF, 2016. Number of pages 45 

 

The aim of this work is to define its concepts of imprisonment and terms of legislation, 

regulating the way of imprisonment. Diploma thesis outlined the possibilities of social 

work with persons serving a sentence of imprisonment, the social worker personality and 

his individual role in working with prisoners. The empirical part is realized in the form of a 

questionnaire in order to highlight the possible impact of the environment imprisonment on 

convicts and their views on the work of social workers in this area.  

 

Keywords: Sentenced. Social reintegration. Social client. Social worker. Imprisonment. 
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ÚVOD 

 

 

Výber témy našej diplomovej práce sme si zvolili z dôvodu nášho pôsobenia v prostredí 

Zboru väzenskej a justičnej stráţ e, na oddelení výkonu trestu odňatia slobody v ÚVTOS 

Ruţ omberok vo funkcii referenta reţ imu na úseku reţ imových činností. Počas našej praxe 

sa stretávame s klientmi, ktorí sa nachádzajú vo výkone trestu opakovane a vykonávajú 

dlhodobé tresty odňatia slobody. V tomto prostredí vykonávajú odbornú činnosť, ktorá je 

potrebná k úspešnej adaptácii odsúdeného na prostredie a podmienky výkonu trestu ako i 

prípravu na úspešné zaradenie sa do spoločnosti po jeho uplynutí, viacerí odborníci, 

vrátane sociálneho pracovníka. Cieľom našej práce je priblíţ iť sociálnu prácu vo VTOS, 

poukázať na jednotlivé činnosti sociálneho pracovníka, jeho spoluprácu so zástupcami 

jednotlivých pomáhajúcich profesií a na niektoré vybrané činnosti v procese 

penitenciárneho zaobchádzania a resocializácie odsúdených. Taktieţ  poukazujeme na 

osobnostné predpoklady sociálneho pracovníka, ktoré sú nevyhnutné pri získaní si dôvery 

klienta a následnom úspešnom riešení jeho sociálnej situácie.  V závere práce sa pokúsime 

prostredníctvom výskumu poukázať na sociálneho pracovníka a sociálnu prácu v prostredí 

výkonu trestu z pohľadu odsúdených.      
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1 VÝKON TRESTU ODŇATIA SLOBODY 

 

 

V Slovenskej republike výkon trestu odňatia slobody  upravuje zákon NR SR č. 475/2005 

Z.z. o výkone trestu odňatia slobody v platnom znení, ktorý bol niekoľko krát 

novelizovaný tak, aby sa čo najviac priblíţ il štandardom Európskej únie. Cieľom tohto 

zákona je čo najkomplexnejšie pokrytie výkonu trestu odňatia slobody, aby nedochádzalo 

k poniţ ovaniu ľudskej dôstojnosti a aby sa čo najlepšie plnil účel výkonu trestu odňatia 

slobody. Z tohto dôvodu bola prijatá vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva poriadok výkonu trestu odňatia slobody 

v platnom znení a táto bliţ šie rozpracováva jednotlivé paragrafové znenie zákona.    

 

1.1  Vymedzenie základných pojmov 

 

Vo výkone trestu odňatia slobody je realizovanie sociálnej práce ovplyvnené mnohými 

faktormi. Okrem pestrého zloţ enia klientely, ktorá sa musí vyrovnať s mnoţ stvom 

aktuálnych a čakajúcich problémov, ide aj o faktor prostredia, ktoré je charakteristické pre 

výkon trestu odňatia slobody a tým sťaţ uje úspešné pôsobenie sociálneho pracovníka. 

Z tohto dôvodu je potrebné zadefinovať si niektoré pojmy, s ktorými sa v našej práci 

stretneme. 

Obvineným sa rozumie osoba, proti ktorej sa zahájilo trestné stíhanie (Císařová, 2006, s. 

89). 

Odsúdeným sa podľa zákona NR SR č. 301/2005 Z. z. trestného poriadku v platnom znení, 

rozumie ten „ proti ktorému bol vydaný odsudzujúci rozsudok, ktorý uţ  nadobudol 

právoplatnosť“. 

Výkon trestu odňatia slobody by sme mohli v zmysle zákona NR SR č. 475/2005 Z. z. 

o výkone trestu odňatia slobody charakterizovať ako obmedzenie slobody a obmedzenie 

tých základných práv, ktoré sa vzhľadom na účel a výkon trestu odňatia slobody nemôţ u 

uplatniť. 

Zborom väzenskej a justičnej stráže rozumieme v zmysle zákona NR SR č. 4/2001 Z. z. 

o Zbore väzenskej a justičnej stráţ e v znení neskorších predpisov ozbrojený bezpečnostný 
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zbor, úlohou ktorého je plniť úlohy  pri zabezpečovaní výkonu trestu odňatia slobody, 

ochrana objektov detenčného ústavu, zabezpečovanie bezpečnosti v objektoch súdu, 

prokuratúry a v ich blízkosti ako i zabezpečovanie výkonu väzby. 

Sociálnou prácou v podmienkach zboru v zmysle rozkazu Generálneho riaditeľa ZVJS č. 

60 o sociálnej práci v Zbore väzenskej a justičnej stráţ e rozumieme sociálnu prácu ako 

odbornú činnosť zameriavajúcu sa na realizáciu stanovenia metód, postupov 

a vypracovanie sociálnej diagnostiky osôb so sociálnymi problémami. 

Sociálny pracovník je v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţ bách 

v platnom znení odborník, profesionál, ktorý vykonáva obsluţ nú činnosť, odbornú činnosť 

a iné činnosti, ktoré sú zamerané na klienta v nepriaznivej sociálnej situácii, zabezpečenie 

jeho nevyhnutných podmienok potrebných na zabezpečenie základných ţ ivotných potrieb, 

prevenciu sociálneho odlúčenia klienta od svojej rodiny a podporuje klienta 

k samostatnému ţ ivotu a začleneniu do spoločnosti.  

 

1.2 Zbor väzenskej a justičnej stráţe 

 

„Zbor väzenskej a justičnej stráže je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy na 

úseku 

a) výkonu väzby, 

b) výkonu trestu odňatia slobody, 

c) ochrany objektov zboru, objektov detenčného ústavu a v ich blízkosti, 

d) ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry 

a v ich blízkosti“(Zákon NR SR č. 372/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR 

SR č.4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráţ e a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení). 

„Zbor väzenskej a justičnej stráže je organizačne podriadený pod Ministerstvom 

spravodlivosti Slovenskej republiky. Na jeho čele stojí generálny riaditeľ ZVJS 

zodpovedajúci za svoju činnosť ministrovi spravodlivosti, ktorý ho do funkcie vymenúva 

a odvoláva. Generálny riaditeľ tiež vymenúva a odvoláva riaditeľov ústavov na VV 

a VTOS. Generálne riaditeľstvo zabezpečuje plnenie úloh v Zbore väzenskej a justičnej 

stráže podľa osobitného predpisu (Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej 

stráže v znení neskorších predpisov)  a úloh uložených ministrom spravodlivosti Slovenskej 
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republiky v oblasti štátnej správy väzenstva“ (RMS č.15/2015, ktorým sa vydáva 

Organizačný poriadok Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráţ e). 

Riaditelia ústavov zodpovedajú za svoju činnosť generálnemu riaditeľovi.  

V momentálnej dobe je na Slovensku jeden ústav na výkon väzby, osem ústavov na výkon 

trestu odňatia slobody, sedem ústavov na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody 

a dva zariadenia zboru  

ÚVTOS (Ústav na výkon trestu odňatia slobody) zabezpečuje úlohy súvisiace s VTOS 

(výkon trestu odňatia slobody), najmä dodrţ iavanie právnych noriem, pokynov, usmernení 

týkajúcich sa výkonu sluţ obnej činnosti tak, aby VTOS bol v súlade s medzinárodnými 

dohovormi a uzneseniami, ktorými je Slovenská republika viazaná a dodrţ iavaním 

interných predpisov. Zameriava sa taktieţ  na  novelizácie v zákone NR SR č. 475/2005 Z. 

z. o výkone trestu odňatia slobody a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva poriadok výkonu trestu odňatia slobody, ich 

aplikovanie v praxi a aktualizáciu ústavného poriadku. V rámci ÚVTOS sú taktieţ  

oddelenia, ktoré zabezpečujú všetky činnosti potrebné na plynulý chod ústavu. 

 

1.3 Nástup na výkon trestu odňatia slobody 

 

V Slovenskej republike sa realizuje výkon trestu odňatia slobody v ústavoch na výkon 

trestu odňatia slobody (ÚVTOS). V niektorých ústavoch na výkon trestu odňatia slobody 

sú zriadené aj ústavy na výkon väzby (ÚVVaÚVTOS).  

Prijímanie do výkonu trestu odňatia slobody sa realizuje v kaţ dom ÚVV a to 24 hodín 

denne. Prijať odsúdeného je moţ né len za presne stanovených podmienok, ktoré bliţ šie 

špecifikuje §7 zákona NR SR č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody. Medzi 

prvotné úkony patrí stotoţ nenie odsúdeného. Pokiaľ by boli pochybnosti o totoţ nosti, 

ústav takúto osobu neprijme. Kladený dôraz na nespochybniteľnú identifikáciu sa kladie 

hlavne z toho dôvodu, ţ e boli v minulosti zaznamenané pokusy, kde sa snaţ ili dvojčatá, 

príbuzní alebo podobajúci sa jednotlivci odsedieť si trest odsúdeného za finančnú odmenu. 

Pri nástupe je predloţ ený právoplatný rozsudok súdu a súdne nariadenie výkonu trestu, 

ktoré tento súd vydal. Po splnení týchto podmienok sa odsúdený prijme na výkon trestu. 

Odoberú sa všetky veci, ktoré by boli v rozpore s účelom výkonu trestu alebo by sa 

prostredníctvom nich mohol narušiť ústavný poriadok. O odobratí sa urobí záznam, čo 
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odsúdený potvrdí svojim podpisom. Hneď, ako je to len moţ né, sa odsúdený poučí 

o svojich právach a povinnostiach. Prijímací proces je spojený aj so zdravotnou 

prehliadkou, protiepidemiologickými a hygienickými opatreniami. Dôvodom týchto 

opatrení je fakt, ţ e čoraz väčšie mnoţ stvo klientov trpí zdravotnými problémami a 

infekčnými chorobami, ktoré sú v dôsledku zlej sociálnej situácie neliečené a mnohé z nich 

sú prenosné a vysoko infekčné. Toto predstavuje vysoké nebezpečenstvo nielen pre 

prijímajúcich príslušníkov, ale i pre ostatných odsúdených. Hlavne pri klientoch 

uţ ívajúcich dlhodobo omamné a psychotropné látky a praktizujúcich promiskuitný spôsob 

ţ ivota je vysoká pravdepodobnosť chorobnosti. Absolvovanie celého prijímacieho procesu 

je pre kaţ dého odsúdeného stresujúca. Dunaj a kol. (2006, s. 38) uvádzajú: „Uväznenie je 

na štvrtom mieste v celosvetovom prieskume záťaţ e a stresových situácií po smrti 

partnera, rozvode rodičov a rozchode manţ elov“. Dôvodom tohto stresu je aj skutočnosť, 

ţ e odsúdení sa na slobode pohybujú v atmosfére, ktorú vytvárali väčšinou ľudia uznávajúci 

spoločenské, morálne a zákonné pravidlá a tomu prispôsobovali aj svoje správanie. VTOS 

má svoju špecifickú atmosféru. Príslušníci ZVJS vrátane sociálneho pracovníka 

prichádzajú do kontaktu s rôznymi typmi odsúdených, ktorých správanie je veľmi ťaţ ko 

predvídateľné. Pokiaľ sa vo VTOS ocitne odsúdený, ktorý uţ  v minulosti absolvoval 

odňatie slobody, je jeho správanie ľahšie predvídateľné. Príslušníci si prostredníctvom 

sprievodnej spisovej dokumentácie a predchádzajúceho psychologického vyšetrenia môţ u 

odsúdeného naštudovať a tým aj predvídať jeho správanie v záťaţ ových situáciách, 

prípadne jeho reakcie, pri riešení konfliktov so spolu odsúdenými. Samotný odsúdený je 

oboznámený s celým procesom, prostredím a vie, čo musí absolvovať. Hubočanová (2006) 

uvádza, ţ e hlavne pri odsúdených prvýkrát sa nachádzajúcich vo VTOS dochádza k pocitu 

straty identity, depresiám a pocitu straty svojho sociálneho postavenia. Zvládnutie tejto 

situácie, v ktorej sa odsúdený ocitne, závisí vo veľkej miere od príslušníkov, s ktorými 

prichádzajú odsúdení do kontaktu. 

Odsúdený sa umiestni na VTOS v zmysle zákona NR SR č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu 

odňatia slobody v platnom znení, ktorý špecifikuje umiestnenie v§ 8 ods.1) „Ústav, do 

ktorého sa odsúdený umiestni na výkon trestu, určuje generálny riaditeľ alebo ním určený 

príslušník zboru podľa stupňa stráženia, závažnosti trestnej činnosti, veku, zdravotného 

stavu, vzdelania a kvalifikácie odsúdeného“. O príslušnom stupni stráţ enia podľa 

závaţ nosti trestného činu rozhoduje v zmysle §48 ods.2) zákona NR SR č. 300/2005 

trestného zákona Z. z. v platnom znení súd. V rámci udrţ iavania kontaktu odsúdeného 
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s rodinou sa snaţ í dispečer GR ZVJS umiestniť odsúdeného čo najbliţ šie k miestu trvalého 

bydliska. V dnešnej dobe je však kapacita väčšiny ÚVTOS naplnená okolo 90%  a niektoré 

ústavy sa blíţ ia k maximálnej ubytovacej kapacite. Z tohto dôvodu sa nie vţ dy toto 

pravidlo dodrţ uje (viď. Tabuľka č. 1). No nielen kapacita, ale aj určený stupeň stráţ enia 

môţ u ovplyvniť umiestnenie odsúdeného mimo miesta trvalého bydliska a to z toho 

dôvodu, ţ e sa v blízkosti miesta trvalého bydliska proste nenachádza ústav, ktorý by spĺňal 

kritéria dané súdom. Odsúdeným, ktorým zdravotný stav neumoţ ňuje nástup na VTOS, sa 

poskytne zdravotná starostlivosť v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. 

Vo výnimočných prípadoch, v ktorých sa zdravotná starostlivosť nemôţ e poskytnúť 

v Nemocnici pre obvinených a odsúdených, sa umoţ ní umiestnenie do iného 

zdravotníckeho zariadenia, v ktorom je odsúdený stráţ ený príslušníkmi ZVJS. Po 

absolvovaní potrebných úkonov na prijatie odsúdeného do VTOS prechádza odsúdený 

z VV do určeného ústavu na VTOS, kde je spravidla na jeden týţ deň ubytovaný na 

nástupnom oddiele,  nástupnej cely alebo izby. Účelom ubytovania sa na nástupnej cele, 

izbe alebo nástupnom oddiele je aklimatizácia sa odsúdeného na nové prostredie, 

oboznámenie sa s reţ imom dňa, ústavným poriadkom, zákonom a vyhláškou. 

V odôvodnených prípadoch, pokiaľ je to účelné, sa môţ e pobyt na nástupnej cele, izbe 

alebo nástupnom oddiele predĺţ iť podľa potreby. O ďalšom ubytovaní rozhodne riaditeľ 

ústavu na základe odporúčania umiestňovacej komisie, ktorej podklady o odsúdených 

pripravuje pedagóg príslušného oddielu. Mnoţ stvo smerodajných informácií 

o aklimatizácii a správaní odsúdeného získa pedagóg aj od referenta reţ imu, ktorý má na 

starosti oddiel, kde sa nástupná cela alebo izba nachádza. Následné umiestenie odsúdeného 

po ukončení na nástupnom oddiele špecifikuje  § 7 ods.4 vyhlášky MS SR č. 368/2008 Z. 

z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v platnom znení a to 

„umiestnenie odsúdeného a zmenu umiestnenia určuje riaditeľ ústavu alebo ním určený 

príslušník zboru spravidla na návrh umiestňovacej komisie (ďalej len „komisia“), ktorej 

predsedom je vedúci oddelenia výkonu trestu. Členmi komisie sú pedagóg, psychológ, 

lekár, sociálny pracovník, príslušník zboru z organizačno-právneho oddelenia, úseku 

zamestnávania, výroby a odbytu, preventívno-bezpečnostnej služby, oddelenia ochrany a 

obrany alebo ďalší príslušníci zboru alebo zamestnanci zboru určení riaditeľom ústavu. 

Určený príslušník zboru vykoná o rozhodnutí záznam v príslušnej dokumentácii“. 
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Tabuľka č. 1 Priemerný počet odsúdených a vyuţ itie ubytovacích kapacít v roku 2014  

 

 

Spracované podľa: Správa GR ZVJS-18/21-2015 o zabezpečení výkonu väzby a výkonu trestu 

v roku 2014 

Ústav Počet  

Odsúdených 
Ubytovacia kapacita Vyuţitie  

v % 

Banská Bystrica 164 180 91,1  
B. Bystrica - 
Kráľová 
OO Kováčová 

705 749 94,1 

19 19 100  

Bratislava 
OO 

239 305 78,4  
105 131 80,2  

Dubnica n./V. 461 516 89,3  

Hrnčiarovce n./P. 
OO 

1 298 1 416 91,7  
41 46 89,1  

Ilava 604 626  96,5  
Košice 420 455 92,3  
Košice – Šaca 693 790 87,7  
Leopoldov 1 057 1 140 92,7  
Levoča 110 112 98,2  

Nitra 165 150  110  

Nitra – Chrenová 279 295 94,6  

Prešov 
OO 
Sabinov 

36 75 48  
113 173 65,3 
349 366 95,4  

Ruţ omberok 364 375 97,1  

Sučany - dospelí 
Sučany - mladiství 

362 392 92,3  
47 118 39,8  

Nemocnica 
Trenčín – VP + F 
OO - Omšenie 
OO – Opatovce 

113 - - 
81 120 67,5  
7 10 70  

45 53 84,9  

Ţeliezovce 
OO – Sabová 

673 680 99 
47 79 59,5  

Ţilina 110 97 113,4  

Spolu 8 707 - -  

spolu bez 

nemocnice 
8 594 9 468  90,8 
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2 SOCIÁLNA PRÁCA V ZBORE VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ 

STRÁŢE 

 

 

V tejto kapitole priblíţ ime prácu príslušníkov ZVJS s dôrazom na sociálnu prácu 

v podmienkach VTOS. Realizátorom sociálnej práce v podmienkach výkonu trestu je 

sociálny pracovník, ktorý má pevné miesto v procese výkonu trestu. Podieľa sa na 

zaobchádzaní s odsúdenými, riešení vzťahových problémov medzi odsúdenými a následnej 

resocializácii odsúdených vykonávajúcich trest odňatia slobody. Je to profesionál spĺňajúci 

vzdelanostné a osobnostné kritériá potrebné na výkon svojho povolania. 

Cieľ, zaobchádzanie a riešenie sociálneho problému je v § 27 vyhlášky Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu 

trestu odňatia slobody v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 

č.500/2013 Z. z. uvedený nasledovne: 

(1) Pri zaobchádzaní s odsúdeným sa uplatňujú aj metódy sociálnej práce. 

(2) Cieľom sociálnej práce pri zaobchádzaní s odsúdeným je zmiernenie sociálnych 

problémov alebo odstránenie možných príčin ich vzniku a príprava odsúdeného na 

prepustenie z výkonu trestu. Sociálnu prácu vykonáva sociálny pracovník v súčinnosti 

najmä s príslušníkmi zboru; pritom využíva možnosti spolupráce s orgánmi a 

organizáciami, ktoré sa môžu podieľať na riešení sociálnych problémov odsúdeného. 

(3) Pri riešení sociálneho problému poskytuje sociálny pracovník odsúdenému pomoc 

spravidla formou poradenskej činnosti, metód a postupov sociálnej práce, najmä nácviku 

sociálnych zručností zameraných na podporu prosociálneho správania, zmenu postojov a 

konania odsúdeného“. 

V rámci interných predpisov generálne riaditeľstvo vydalo rozkaz generálneho riaditeľa 

č.60 o sociálnej práci v Zbore väzenskej a justičnej stráţ e, v ktorom bliţ šie upravuje 

rozsah, podmienky, postupy a systém vykonávania sociálnej práce s odsúdenými 

v ÚVTOS. 
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2.1 Sociálna práca s odsúdenými na nástupnom oddiele 

 

Ukončením ubytovacieho procesu a umiestnením odsúdeného na nástupnú izbu, celu alebo 

oddiel začína proces aklimatizácie, ktorá, ako sme uţ  spomenuli, trvá spravidla sedem dní. 

Počas tohto pobytu sa odsúdený oboznamuje s prostredím VTOS, so spolu odsúdenými ale 

i s príslušníkmi, s ktorými bude počas VTOS prichádzať dennodenne do kontaktu. Na 

nástupnom oddiele sociálny pracovník prostredníctvom vstupnej prednášky oboznámi 

odsúdených s poskytovaním sociálnych sluţ ieb a sociálneho poradenstva počas VT 

a o spôsobe, ako v prípade potreby prostredníctvom pedagóga alebo formou ţ iadanky 

poţ iadať sociálneho pracovníka o stretnutie. Súčasťou prednášky je poučenie o moţ nosti 

poţ iadať o pomoc orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately pre dospelých 

v mieste trvalého bydliska počas i po prepustení z VTOS, ktorý sa poskytuje v zmysle 

zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  

v platnom znení. Vstupné prednášky podľa potreby realizuje sociálny pracovník 

s pedagógom a psychológom, s ktorými sa navzájom dopĺňajú. Je dôleţ ité, aby sociálny 

pracovník porozumel problémom, ktoré je potrebné s odsúdeným riešiť. Navrátil (2001, s. 

25) uvádza „Je veľký rozdiel, či sa pomoc poskytuje na základe domnienok, pocitov, či 

dákej intuície, alebo na základe kompaktného teoretického rámca. Snaha pomáhať ľuďom, 

bez presného porozumenia ich ťažkostí a bez znalostí metodických postupov, môže byť 

nebezpečná. V konečnom dôsledku môže namiesto pomoci klienta ohroziť“. A práve 

z dôvodu lepšieho spoznania odsúdeného a zistenia skutočnej sociálnej situácie realizuje 

sociálny pracovník individuálny sociálny pohovor s kaţ dým odsúdeným zaradeným na 

nástupnom oddiele. Počas neho podrobnejšie zisťuje sociálnu situáciu odsúdeného. Justová 

(2009, s. 84) uvádza: „Sociálny pracovník často uţ  po vypočutí problému sami prídu na to, 

čo treba urobiť“. Sociálny pracovník zisťuje vzťah odsúdeného k svojej orientačnej 

a reprodukčnej rodine, miesto bydliska a zamestnanie pred VT. V rámci rodinnej 

anamnézy je dôleţ itá informácia o počte maloletých deťoch (deti do 15 rokov veku) 

a deťoch nezaopatrených (deti nad 15 rokov veku študujúce na učňovke, strednej, alebo 

vysokej škole) a u koho sú tieto v opatere, z dôvodu vykonávania zráţ ok z pracovnej 

odmeny odsúdeného na úhradu výţ ivného. Mnohí pri pohovore nevedia rozlíšiť rozdiel 

medzi maloletým a nezaopatreným dieťaťom, tu sa podáva vysvetlenie v zmysle zákona 

NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení. Toto vysvetlenie ako aj 

ďalšia komunikácia sa musí podať tak, aby bola čo najzrozumiteľnejšia pre odsúdeného 
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a prispôsobená jeho mentálnej úrovni. Väčšina odsúdených má mylnú predstavu 

o vyţ ivovacej povinnosti. Sociálny pracovník v rámci svojho prvotného individuálneho 

pohovoru upozorňuje na skutočnosť, ţ e vyţ ivovaciu povinnosť má kaţ dý rodič, voči 

svojmu dieťaťu, nie len vtedy, keď to nariadi súd. Nahlásením vyţ ivovacej povinnosti 

odsúdený predchádza budúcemu moţ nému trestnému stíhaniu pre neplatenie výţ ivného. 

Celkovo bolo v zbore sociálnymi pracovníkmi zaevidovaných 3 337 ţ iadostí o nahlásenie 

vyţ ivovacej povinnosti (Správa GR ZVJS o zabezpečení výkonu väzby a výkonu trestu 

v roku 2014 ev.č. GR ZVJS-18-1/21-2015). 

Počas pohovoru sa pristupuje ku kaţ dému odsúdenému individuálne. Oláh a kol. (2009, s. 

103) uvádza. „Kaţ dý klient je jedinečný a jeho problémy sú špecifické tzn., ţ e iný človek 

s tým istým problémom ho bude vnímať inak“. Po oboznámení sa so sociálnou situáciou 

a daným problémom sa zvolia vhodné metódy, techniky a postupy sociálnej práce. Tieto 

majú byť vhodne zvolené podľa daného problému, nie poţ adovať, aby sa problém 

prispôsoboval metóde. Mnohé techniky, postupy a metódy môţ u byť vzájomne 

kombinované (Mátel, Schavel, 2011). Sociálny pracovník často slúţ i ako prostredník 

medzi inými inštitúciami a odsúdeným napr. pri vybavovaní kartičky poistenca so 

Sociálnou poisťovňou alebo získaním rodného listu dieťaťa odsúdeného. V mnohých 

prípadoch sa doklady získavajú od najbliţ šej rodiny, ktorá však s odsúdeným odmieta 

komunikovať z rôznych dôvodov. V takýchto prípadoch poţ iada odsúdený 

prostredníctvom sociálneho pracovníka o pomoc sociálneho kurátora UPSVaR, v ktorého 

územnom odvode má nahlásený trvalý pobyt a informuje ho o problémoch, pri ktorých by 

potreboval pomôcť. V prípadoch, kedy je potrebné svoj problém objasniť osobne, navštívi 

sociálny kurátor odsúdeného osobne. V ÚVTOS Ruţ omberok sa v roku 2014 uskutočnilo 

deväť návštev sociálnych kurátorov, z toho z okresu Ruţ omberok (4x), Dolný Kubín (2x), 

Medzilaborce (1x), Humenné (1x) a Trebišov (1x). Sociálni kurátori sa osobne stretli s 33 

odsúdenými, ktorí o ich sluţ by prejavili záujem (Správa o sociálnej práci v zaobchádzaní 

s odsúdenými za rok 2014 v ÚVTOS Ruţ omberok). 

Počas kontaktu s odsúdenými sociálny pracovník sleduje správanie a reakcie odsúdeného, 

jeho schopnosť uvedomiť si svoj problém a správne ho formulovať, v prípade potreby 

informuje psychológa, pedagóga alebo zdravotné oddelenie v ústave o potrebe vykonania 

pohovoru s odsúdeným.  
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2.2 Sociálna práca počas výkonu trestu odňatia slobody 

 

„Na základe vstupného rozhovoru na nástupnom oddiele a sociálnej diagnostiky sociálny 

pracovník podľa potreby v spolupráci s odsúdeným naplánuje postup sociálnej pomoci. Tá 

musí byť prispôsobená špecifickým charakteristikám kaţ dého odsúdeného“(Papšo, 2012, 

s. 8). Sociálny pracovník však nie je sám, ktorý na odsúdených pôsobí. Pokiaľ má práca 

s odsúdenými vo VTOS naplniť svoj cieľ – úspešné začlenenie sa do spoločnosti, je 

potrebné, aby na odsúdeného systematicky pôsobili všetci, ktorí s ním počas VTOS prídu 

do kontaktu. Popri sociálnom pracovníkovi je to referent reţ imu, pedagóg, psychológ, 

lekár, psychiater, duchovný, ktorí pôsobia na všetky zloţ ky osobnosti odsúdeného. Ich 

úlohy sa navzájom prekrývajú (Martinek, 2012). Pri pôsobení viacerých odborníkov na 

odsúdeného a ich snaha pomôcť však môţ e vyvolať stav, kedy sa odsúdený prestane snaţ iť 

a začne mať sklon preniesť zodpovednosť za svoju sociálnu situáciu a riešenie svojich 

problémov na väzenský personál. Preto je potrebné, aby sa do riešenia svojej sociálnej 

situácie aktívne zapájal sám odsúdený. Cieľom tejto aktivity je predísť návyku, ţ e všetko 

za neho vyriešia druhí, a tým postupne stráca schopnosť veci riešiť samostatne. Vágnerová 

(2008, s. 820) uvádza: „Čim je odsúdený dlhšie alebo častejšie v ústave, tým viac sa 

prehlbuje proces inštitucionalizácie. Môţ e prísť aţ  k návyku na toto prostredie a po 

prepustení sa snaţ í doň vrátiť, lebo nie je schopný samostatného ţ ivota na slobode“. Snahu 

zapojiť odsúdeného do tohto procesu si odsúdení často zamieňajú s neochotou pomôcť 

a preto je veľmi dôleţ ité, v akom duchu sa rozhovor medzi odsúdeným a sociálnym 

pracovníkom nesie. Ak sa má odsúdený otvoriť, mal by mať pocit, ţ e je aktívne počúvaný 

a sociálny pracovník mu chce skutočne pomôcť. Jednou z foriem pomoci je sociálne 

poradenstvo. Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţ bách v platnom znení v § 19 

ods.1 charakterizuje sociálne poradenstvo ako: „Odborná činnosť zameranú na pomoc 

fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii“. Podľa Schavela (2010, s.27-28) sa 

sociálne poradenstvo „zameriava na klienta pri riešení sociálnej kolízie“. V podmienkach 

VTOS sociálne poradenstvo chápeme ako činnosť sociálneho pracovníka v ústave, ktorý 

odsúdeným pomáha v rámci svojich právomocí orientovať sa v zloţ itých spoločenských 

a sociálnych podmienkach, v ktorých sa ocitli a zvládať obnovu, zlepšenie, ozdravenie 

alebo zmiernenie zlého sociálneho stavu, v ktorom sa odsúdený nachádza (Rozkaz č. 60 

o sociálnej práci v Zbore väzenskej a justičnej stráţ e). Odsúdení sa na sociálneho 

pracovníka mnoho krát obracajú so ţ iadosťou o získanie kontaktu na svojich blízkych, 
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ktorí s nimi nekomunikujú z rôznych dôvodov. Tieto situácie rieši sociálny pracovník 

telefonicky, formou korešpondencie, alebo prostredníctvom zástupcov neštátnych 

i štátnych orgánov a inštitúcií. Vedomie odsúdených, ţ e sa niekto snaţ í skontaktovať ich 

blízkych, výrazne eliminuje vrastajúce napätie a nervozitu. Rodina podľa skúseností 

z praxe ochotne komunikuje so sociálnym pracovníkom a vo viacerých prípadoch rodina 

objasní situáciu a vysvetlí svoje dôvody, pre ktoré so svojim členom rodiny vo VTOS 

nekomunikujú. V prípadoch, keď sú deti umiestnené v detskom domove, sociálny 

pracovník kontaktuje vedenie domova a pomôţ e pri realizácii takejto návštevy. Pokiaľ sa 

takáto návšteva úspešne zrealizuje, je osobne prítomný. V roku 2014 realizovali sociálni 

pracovníci 811 kontaktov s blízkymi osobami odsúdených a zúčastnili sa na 170 

návštevách (Správa GR ZVJS-18-1/21-2015 o zabezpečení výkonu väzby a výkonu trestu 

v roku 2014).  

Vo VTOS sa nachádzajú aj osoby, ktoré nemajú pri sebe ţ iadne doklady. Na slobode 

nedisponovali občianskym preukazom a ani rodným listom. Sociálny pracovník sa 

prostredníctvom matriky snaţ í vybaviť aspoň rodný list a poučí odsúdeného o proces 

získania občianskeho preukazu po prepustení z VTOS. V roku 2014 sociálni pracovníci 

v rámci zboru poskytli pomoc odsúdeným pri vybavovaní dokladov v 852 prípadoch, 

sprostredkovali vybavenie overení dokladov a splnomocnení v  420 prípadoch (Správa GR 

ZVJS-18-1/21-2015 o zabezpečení výkonu väzby a výkonu trestu v roku 2014). Pre 

odsúdených spĺňajúcich podmienky poberania dôchodku sociálny pracovník organizuje 

poradenstvo, kde sa odsúdeným podávajú informácie o tom, akým spôsobom si za pomoci 

sociálneho pracovníka môţ u vybaviť výsluhový, invalidný a starobný dôchodok. Keďţ e 

odsúdený, ktorý si chce vybavovať dôchodok, nemôţ e ísť osobne na sociálnu poisťovňu 

spísať ţ iadosť o dôchodok, sociálny pracovník je poverený sprostredkovať vybavovanie 

dôchodku odsúdenému. V tomto prípade sociálny pracovník pomôţ e spísať ţ iadosť 

o dôchodok, dať dokopy potrebné potvrdenia a tieto zaniesť do sociálnej poisťovne.  Od 

prvého stretnutia sa sociálny pracovník snaţ í jednotlivými krokmi dosiahnuť 

u odsúdeného, aby si spravil tzv. osobnú inventúru a tým sa vyhol následným problémom. 

Zadlţ enosť patrí medzi časté problémy, s ktorým odsúdení nastupujú do VTOS. Bajer 

(2009) uvádza paralelu medzi kriminalitou a zadlţ enosťou, ktorá je väčšinou spôsobená 

niektorým druhom závislosti alebo konzumným spôsobom ţ ivota, prípadne so slabším 

sociálnym a ekonomickým vzdelaním. Sociálny pracovník sa snaţ í sprehľadniť záväzky 

odsúdeného, komu a koľko je dlţ ný. Spolu s odsúdeným stanovuje, ktoré dlhy sú prioritné. 
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Medzi prioritné dlhy sa radia tie, za ktoré hrozí ďalšie trestné stíhanie alebo ktoré by mohli 

byť predmetom ţ aloby na súde. V prípade, ţ e odsúdený uvedie dlh voči sociálnej 

a zdravotnej poisťovni, snaţ í sa sociálny pracovník zistiť jej výšku kontaktovaním 

sociálnej poisťovne, alebo prostredníctvom webových stránok. V praxi sa snaţ í sociálny 

pracovník pomôcť aj formou zaradenia odsúdeného do práce a presvedčiť odsúdeného, aby 

veriteľom posielať aspoň minimálnu čiastku. Odsúdeným, ktorí sú negramotní, pomáha 

s prichádzajúcou korešpondenciou, list prečíta a snaţ í sa poradiť ako postupovať ďalej. 

V prípade nezáujmu zo strany odsúdeného sa snaţ í vysvetliť, ţ e odkladanie riešenia 

s dlhmi môţ e skomplikovať ţ ivot po prepustení z VT. Medzi najťaţ šie úlohy, ktoré 

spadajú do kompetencie sociálneho pracovníka, je preverovanie úmrtia blízkej osoby 

odsúdeného. Pred samotným oznámením a rozhovorom s odsúdeným si takúto informáciu 

sociálny pracovník preveruje prostredníctvom matriky alebo evidencie obyvateľstva. 

Odsúdení si po uplynutí zákonom stanovenej lehoty v zmysle zákona NR SR č. 300/2005 

Z. z. Trestný zákon v platnom znení môţ u uplatniť právo na podanie podmienečného 

prepustenia. Pre jeho potreby ústav vypracuje hodnotenie v zmysle § 64 vyhlášky 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z, ktorou sa vydáva 

Poriadok výkonu trestu odňatia slobody, súčasťou ktorého je resocializačná prognóza, 

vypracuje sociálny pracovník. Resocializačná prognóza vychádza z Hodnotenia rizika 

sociálneho zlyhania. Hodnotenie rizika sociálneho zlyhania vypĺňa sociálny pracovník 

v spolupráci s pedagógom a psychológom. Čavarová (2008) uvádza, ţ e resocializačná 

prognóza umoţ ní objektivizovať hodnotenie odsúdeného nielen sudcom rozhodujúcim 

o podmienečnom prepustení, ale i probačným a mediačným úradníkom a sociálnym 

kurátorom. Výsledok hodnotenia resocializačnej prognózy je stanovený v troch bodoch: 

1. Resocializačná prognóza priaznivá – riziko sociálneho zlyhania nízke 

2. Resocializačná prognóza menej priaznivá – riziko sociálneho zlyhania stredné 

3. Resocializačná prognóza nepriaznivá – riziko sociálneho zlyhania vysoké  

Sociálni pracovníci vo VTOS upozorňujú na zvýšený počet mladistvých a mladých 

dospelých, ktorí nedisponujú znalosťami a schopnosťami, ktoré dnešná doba vyţ aduje. 

Lašutová (2005) túto schopnosť nazvala: funkčná gramotnosť. Mnohí z nich sú negramotní 

a tí, ktorí vedia čítať a písať, majú problém s napísaním listu, ţ ivotopisu, vypísaním 

dotazníka, ţ iadosti do zamestnania alebo komunikovať s úradmi v písomnom styku. 

Sociálny pracovník v rámci skupinového poradenstva organizuje stretnutia, kde sa snaţ í 

odstraňovať tieto nedostatky a učí odsúdených ako sa pri stretnutiach na úradoch správať. 
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Sociálna práca vo VTOS okrem praktickej časti pozostáva aj z časti administratívnej. 

Sociálny pracovník spracováva sociálne anamnézy odsúdených a tieto eviduje v osobných 

kartách a v aplikácii VVVT, pripravuje podklady pre poradné orgány riaditeľa, vyjadruje 

sa k návrhom pedagógov, psychológa, kompletizuje doklady potrebné pre spracovanie 

hlásenia o nadchádzajúcom prepustení odsúdeného z VTOS a v písomnej alebo 

elektronickej forme eviduje všetky činnosti vykonávané s odsúdeným vo VTOS (Lašutová, 

2005).   

2.3 Sociálna práca vo výstupnom oddiele 

 

„V ústave sa zriadi výstupný oddiel, do ktorého sa v primeranom čase pred očakávaným 

skončením výkonu trestu umiestňuje odsúdený, ktorý bol vo výkone trestu spravidla viac 

ako tri roky, a tiež odsúdený, ktorému treba pomôcť pri vytváraní priaznivých podmienok 

na samostatný spôsob života; ústav pritom úzko spolupracuje so štátnymi orgánmi, 

orgánmi územnej samosprávy, právnickými osobami, fyzickými osobami, záujmovými 

združeniami občanov, cirkvami, náboženskými spoločnosťami, nadáciami a charitatívnymi 

organizáciami“ (§ 85 ods.1, zákona NR SR č.475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia 

slobody). 

Sociálna práca s odsúdenými, ktorí končia VTOS, je zameraná na uľahčenie návratu 

jedinca do spoločnosti a na jeho plynulý prechod do občianskeho ţ ivota a samostatný 

spôsob ţ ivota po výkone trestu. Sociálny pracovník sa v zvýšenej miere stretáva 

s odsúdenými a snaţ í sa poskytnúť potrebné informácie a praktické zručnosti, ktoré 

umoţ nia úspešný návrat do spoločnosti. Vytvorenie jednotného programu, ktorý bude 

vhodný pre všetkých odsúdených, je nereálne. Stretnutia je nutné prispôsobiť veku, 

intelektu a osobnostným predispozíciám kaţ dého odsúdeného. Prihliada sa aj na odlišné 

podmienky civilného ţ ivota, do ktorého sa vracajú. Stretnutia sa sociálny pracovník snaţ í   

rozdeliť do piatich oblastí. 

1. Oblasť zvládania záťaţ ových situácií 

2. Oblasť sociálnych vecí a sociálnej pomoci 

3. Oblasť financií  

4. Oblasť komunikácie 

5. Oblasť zamestnanosti   
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V oblasti zvládania záťaţ ových situácií sa snaţ í sociálny pracovník zamerať na zvládanie 

stresu v civilnom ţ ivote. Hlavne pre odsúdených vykonávajúcich dlhodobé tresty 

predstavuje prepustenie určitú záťaţ . Niektorí nepoznajú mobilný telefón, počítač, internet 

nemajú vodičský preukaz alebo platobnú kartu. Doba, ktorú poznali, sa uţ  pominula 

a súčasnej nerozumejú. Čím viac sa blíţ i dátum prepustenia, je pocit neistoty u niektorých 

odsúdených pozorovaný častejšie. Vágnerová (2004, s. 824) uvádza: “Prepustený môže 

prežívať krízu zo slobody. K recidíve kriminálneho správania často dochádza veľmi často 

v adaptačnej fáze. Je to obdobie, kedy si prepustený zvyká na nové prostredie, ktoré má 

väčšie nároky na jeho samostatnosť, ako bol vo VTOS zvyknutý“. Sociálny pracovník sa 

prostredníctvom stretnutí snaţ í priblíţ iť situácie, ktoré môţ u na slobode nastať a snaţ í sa 

spoločne s odsúdenými hľadať vhodné riešenie. V rámci prípravy si odsúdení pripravia tzv. 

strategický plán, ktorý zahŕňa jednotlivé kroky smerujúce k riešeniu nimi uvedeného 

problému. Za takýmto cvičením je snaha predchádzať hromadeniu sa vnútorného napätia 

a stresu. V prípade potreby sa do nácviku zaraduje komunikácia vo dvojiciach, rolové hry 

alebo relaxačné techniky. Cvičenie a jednotlivé situácie sociálny pracovník opakuje podľa 

potreby. 

Pri stretnutiach zameraných na oblasť sociálnych vecí a sociálnej pomoci, sociálny 

pracovník informuje o presnom termíne prepustenia na slobodu. Podávajú sa informácie 

ako sa dopraviť do miesta trvalého bydliska a tým, ktorí prejavia záujem, sa poskytne 

mapa mesta s vyznačenou trasou z ÚVTOS na vlakovú alebo autobusovú stanicu. V roku 

2014 bol poskytnutý 976 odsúdeným príspevok na cestovné vo výške 6692€ (Správa GR 

ZVJS-18-1/21-2015 o zabezpečení výkonu väzby a výkonu trestu v roku 2014). V rámci 

stretnutia sú poskytnuté kontakty na príslušné ÚPSVaR, kontakty na sociálnych kurátorov 

(adresa, tel. číslo, meno) a informácie o moţ nostiach pomoci z ich strany a nárokoch na 

resocializačný príspevok. Pre odsúdených, ktorí sa nemajú kam vrátiť, snaţ í sociálny 

pracovník nájsť náhradné ubytovanie. V takýchto prípadoch sa osvedčila spolupráca so 

sociálnymi kurátormi, vedúcimi azylových centier a občianskych zdruţ ení. V roku 2014 

sociálni pracovníci participovali pri umiestňovaní odsúdených do zariadení sociálnych 

sluţ ieb v 41 prípadoch a  azylových domov v 92 prípadoch (Správa GR ZVJS-18-1/21-

2015 o zabezpečení výkonu väzby a výkonu trestu v roku 2014). Odsúdení strácajú vzťah k 

peniazom v hotovosti a z tohto dôvodu sa realizujú stretnutia sociálneho pracovníka 

s odsúdenými zamerané na oblasť financií. Cieľom stretnutí je vybudovať vzťah k 

peniazom, pochopiť ich význam a úlohu v civilnom ţ ivote. K aktívnemu hľadaniu 
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zamestnania sa  sociálny pracovník snaţ í motivovať odsúdených pri stretnutiach 

zameraných na oblasť zamestnanosti. Vysvetľuje výhody zamestnania sa, jeho vplyv na 

rodinu a spoločnosť a negatíva nezamestnanosti. V roku 2014 sa podarilo umiestniť snahou 

sociálnych pracovníkov štyroch odsúdených po prepustení z výkonu trestu do zamestnania, 

oproti roku 2013 sa to nepodarilo ani v jednom prípade (Správa GR ZVJS-18-1/21-2015 o 

zabezpečení výkonu väzby a výkonu trestu v roku 2014).  

Počas niekoľkoročného VTOS dochádza u odsúdených k zníţ eniu komunikačných 

schopností, komunikácia je obmedzená na prostredie, v ktorom sa nachádzajú. V rámci 

pôsobenia sociálnej práce sa sociálny pracovník zameriava na nácvik komunikačných 

metód a techník, ktoré majú pomôcť odsúdenému pri začleňovaní sa do spoločnosti. 

Preberajú sa zásady slušného správania. Sociálny pracovník sa snaţ í vysvetliť, ţ e pokiaľ 

odsúdený niečomu nerozumie, nie je hanba sa opýtať.  

 

2.4 Osobnostné predpoklady sociálnych pracovníkov pre prácu            

vo VTOS 

 

Skladba odsúdených vykonávajúcich VTOS je rôznorodá, pochádzajú z rozličných 

spoločenských vrstiev a rôzneho veku. Zloţ enie odsúdených, v kombinácii s prostredím 

VTOS, pôsobí stiesnene na príslušníkov, zamestnancov zboru, ale aj na samotných 

odsúdených. Z tohto dôvodu si práca vo VTOS vyţ aduje personál spĺňajúci osobnostné 

a kvalifikačné predpoklady, ktoré sú potrebné pri práci s odsúdenými. Predpokladom 

úspešného pôsobenia v prostredí VTOS je u sociálneho pracovníka správny pomer 

teoretických a praktických skúseností. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa zamerané 

na humanitné smery ako je pedagogika, filozofia, andragogika, sociológia, sociálna práca 

atď. je nevyhnutnou podmienkou kvalifikačného predpokladu pre prácu sociálneho 

pracovníka pôsobiaceho v týchto podmienkach. Ţilová (2000,s. 70) uvádza: „Ukončená 

príprava sociálneho pracovníka v školskom systéme však nie je definitívna“. To znamená, 

ţ e v praxi je potrebné sledovať legislatívu, ktorá sa neustále mení, ako i vyvíjajúce sa 

formy, metódy a postupy. Ţilová (2000, s. 70) ďalej poznamenáva: „Aj napriek tomu, že 

sociálneho pracovníka nechceme odsúdiť na doživotné permanentné vzdelávanie, ďalšie 

vzdelávanie sociálneho pracovníka je neodmysliteľnou súčasťou jeho profesionality a 
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profesionality vykonávanej profesie“. Okrem vzdelania, ktoré je nevyhnutné pri práci 

s odsúdenými, hrá nemenej dôleţ itú úlohu samotná osobnosť sociálneho pracovníka, jeho 

vzťah k práci a vystupovanie pri osobných stretnutiach s odsúdenými. Z tohto dôvodu by 

to mal byť jedinec, ktorý je duševne zdravý, osobnostne zrelý, schopný adekvátne 

reagovať a primerane rozhodovať. Mal by vedieť vytvoriť uvoľňujúcu atmosféru a 

prispôsobiť komunikáciu chápaniu odsúdeného, vyhýbať sa odbornej terminológii tak, aby 

bola pre neho prijateľná. Sociálny pracovník musí disponovať pracovnou disciplínou, byť 

čestný, flexibilný, spravodlivý, zodpovedný a schopný odovzdať kúsok ţ ivotného 

optimizmu, pretoţ e je to často jeden z mála, na ktorého si odsúdení vytvárajú  vzťahovú 

väzbu. Trpezlivosť je tieţ  jednou z nevyhnutne potrebných vlastností pri práci s touto 

klientelou, ktorá je často frustrovaná a svoj hnev si vybíja na svojom najbliţ šom okolí, 

vrátane sociálneho pracovníka. Je potrebná aj pri klientoch, ktorí nemajú dostatočnú 

sebadisciplínu pri riešení problémov, vzdávajú sa alebo je u nich zaznamenaná snaha o 

opakované manipulatívne správanie. V takýchto situáciách je potrebná správna miera 

empatie, nie však prílišný súcit, ktorý v takýchto situáciách môţ e spôsobiť prenesenie 

problému na sociálneho pracovníka (Justová, 2009). Mnoţ stvo dennodenných  problémov, 

konfliktov medzi odsúdenými a očakávaní poskytnutia pomoci si vyţ aduje od sociálneho 

pracovníka určitú odolnosť voči záťaţ i, schopnosť vedieť v pravý čas vypnúť a načerpať 

potrebnú energiu pre ďalšiu prácu. Honzák (2009, s. 167-168) uvádza: „Je veľmi tenká 

hranica, kedy ľudia, ktorí si s nadšením a dobrovoľne vybrali svoje povolanie, ho začnú 

pomaly ignorovať až nenávidieť a môže sa stať i to, že tí, ktorým chceli slúžiť a pomáhať, 

sa stávajú obeťami ich cynizmu, nezáujmu, niekedy aj agresie“. V praxi je to o to 

zloţ itejšie, ţ e vo VTOS pripadá na jedného sociálneho pracovníka okolo 400-500 

odsúdených a v čase neprítomnosti ho nemá kto zastúpiť. V takomto prípade sa potom 

stáva, ţ e po príchode do práce trvá istý čas, kým sa všetko dá do poriadku nielen po 

stránke praktickej, ale hlavne administratívnej. Sociálny pracovník sa teda svojou 

činnostnou a vystupovaním významne  podieľa na celkovom zaobchádzaní s odsúdenými 

a procese resocializácie. Španková (2013) charakterizuje resocializáciu ako proces, 

prostredníctvom ktorého sa jednotlivec učí spoznávať hodnoty spoločnosti, pomocou 

ktorých sa stáva schopný v danej spoločnosti ţ iť. Jedným z účelov VTOS, v zmysle 

zákona NR SR č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody v platnom znení, je 

u odsúdených prostredníctvom zaobchádzania vytvárať také podmienky, ktoré podporujú 

a rozvíjajú pozitívne osobnostné rezervy pre ich resocializáciu. Jednotlivé činnosti 

a aktivity uplatňované v rámci resocializácie pôsobia na odsúdeného s cieľom  rozvíjať 
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jeho zmysel pre zodpovednosť, pre dodrţ iavanie spoločenských noriem, udrţ iavanie 

vzťahov s rodinou, eliminovanie  nepriaznivého vplyvu väzenského prostredia a 

pre podporovanie úspešného začlenenia sa do spoločnosti po ukončení výkonu trestu 

(Púček, 2009).   

 

2.5 Zamestnávanie a voľno-časové aktivity odsúdených ako jeden 

z nástrojov resocializácie vo VTOS  

 

„V procese zaobchádzania má nezastupiteľné miesto a vplyv na úroveň zaobchádzania 

plnenie účelu trestu pre spoločnosť i pre odsúdených zaraďovanie do práce“ (Mátel, 

Schavel, 2011, s. 214). Pri zriaďovaní pracovísk pre odsúdených sa musí prihliadať na 

obmedzenia, ktoré sú charakteristické pre kaţ dý stupeň stráţ enia. Väčšina odsúdených 

nemá povolené vykonávať prácu mimo priestorov ústavu, v ktorom vykonávajú trest 

odňatia slobody, z tohto dôvodu sa zriaďujú vnútorné pracoviská priamo v ústavoch na 

výkon trestu odňatia slobody. Odsúdení, ktorí sú zaradení v minimálnom alebo strednom 

stupni stráţ enia, môţ u byť po splnení zákonom daných kritérií zaradení aj na pracoviská 

nachádzajúce sa mimo priestorov ústavu. Pre týchto odsúdených je z dôvodu moţ nosti 

zamestnania na vonkajšom a aj vnútornom pracovisku vyššia pravdepodobnosť 

zamestnateľnosti ako pri ich spolu odsúdených zaradených do maximálneho stupňa 

stráţ enia. Pri zaraďovaní odsúdených do práce sa v zmysle zákona NR SR č.475/2005 Z. z. 

o výkone trestu odňatia slobody v platnom znení prihliada na zdravotný stav, pracovnú 

kvalifikáciu ako i na prístup k plneniu programu zaobchádzania odsúdeného.  Práca vo 

VTOS má kladný vplyv na získavanie pracovných návykov a zručností a pre odsúdeného 

má aj sociálno-ekonomický význam. Významným pozitívnym  faktorom je aj 

plnohodnotné vyplnenie času, ktorý v dôsledku nečinnosti plynie veľmi pomaly. 

Zamestnanosťou vo VTOS sa teda predchádza nečinnosti na cele, depresiám, zniţ uje sa 

agresivita, predchádza sa vzťahovým konfliktom a celkovej degradácii ľudskej osobnosti   

( Púček, 2013). Zamestnávanie vo VTOS však komplikuje celková nepriaznivá 

ekonomická situácia, napriek tomu bolo v roku 2015 z celkového počtu 8748 odsúdených, 

vykonávajúcich VTOS v SR, zamestnaných 4365  tj. 49,9% (www.zvjs.sk). 

V rámci časového rozvrhu dňa je priestor aj na voľný čas, ktorý sa snaţ ia príslušníci 

odsúdeným zmysluplne vyplniť. Čím je tento čas vyplnený zmysluplnejšie, tým je 
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úspešnosť resocializácie vyššia. Prostredie výkonu trestu je však prostredím, ktoré má 

obmedzené moţ nosti z dôvodu bezpečnostných opatrení súvisiacich s VTOS. Čím vyšší 

stupeň stráţ enia, tým je väčšie mnoţ stvo obmedzení a spôsob realizovania trávenia 

voľného času zloţ itejší.  Čas, ktorý trávia odsúdení, je organizovaný časovým rozvrhom 

dňa, ktorý je súčasťou ústavného poriadku a upravuje časovú postupnosť jednotlivých 

činností odsúdených. V rámci časového harmonogramu je  vytvorený priestor pre osobné 

voľno odsúdeného a realizáciu kultúrno-osvetových a vzdelávacích činností. Mátel, 

Schavel (2011, s.214) uvádzajú: „V procese zaobchádzania a resocializácie má zmysluplné 

vyuţ itie času prostredníctvom voľno časových aktivít, kultúrno-osvetovej činnosti 

a naplnenie kultúrnych potrieb svoje nezastupiteľné miesto“. Efektívne vyuţ ite času má 

teda vo VTOS, prostredníctvom ktorého predchádzame  rôznym problémovým situáciám, 

ktoré negatívne ovplyvňujú celkový priebeh výkonu trestu u všetkých odsúdených, 

významné postavenie pri zaobchádzaní s odsúdenými (Rosina, 2009). Negatívne prejavy sa 

u kaţ dého odsúdeného prejavujú iným spôsobom. Pri dlhodobej nečinnosti dochádza 

k nárastu napätia, depresiám, nárastu agresivity k personálu aţ  po seba poškodzujúce 

konanie. Aby sme účinne predchádzali takýmto situáciám a správaniu, zabránili tak 

celkovej degradácii osobnosti a zvýšili pravdepodobnosť zaradenia sa do spoločnosti po 

ukončení trestu, je potrebné realizovať aktivity, ktoré nám umoţ nia vyuţ iť voľný čas 

odsúdených čo najefektívnejšie. Tieto aktivity sa realizujú aj prostredníctvom kultúrno-

osvetových činností. O kultúrno-osvetovej činnosť sú odsúdení informovaní 

prostredníctvom ponukového listu v ktorom sú uvedené jednotlivé aktivity, ktorých sa 

môţ u zúčastniť. Realizujú sa prednášky a besedy na témy ako napr. rasizmus, 

diskriminácia, drogová závislosť, prevencia infekčných ochorení...atď. V rámci týchto 

prednášok sa necháva priestor aj na dobrovoľné príspevky zo strany odsúdených, ktorí 

majú vyčlenený  časový priestor a moţ nosť sa do prednášky aktívne zapojiť. Medzi 

obľúbené aktivity by sme mohli zaradiť aj pravidelné čítanie biblie (biblioterapia), 

počúvanie hudby (muzikoterapia),  maľovanie na vopred dohodnutú alebo ľubovoľnú tému 

(arteterapia), prípadne nácvik divadla (dramatoterapia). Tieto aktivity si realizuje pedagóg 

v spolupráci s psychológom, sociálnym pracovníkom alebo referentom reţ imu. Sociálny 

pracovník organizuje prednášky ohľadom sociálnych zákonov, v ktorých poskytuje aj 

poradenskú činnosť. Zapojenie odsúdeného do krúţ kových činnosti je súčasťou voľno-

časových aktivít. Stolnotenisový krúţ ok, posilňovňa alebo nohejbal v ktorom sa často 

organizuje turnaj, je veľmi obľúbený. V rámci podporovania zodpovednosti sa umoţ ňuje 

zapojiť odsúdených do chovateľského krúţ ku.  
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3 SOCIÁLNA PRÁCA S OSOBAMI VO VTOS 

3.1 Predmet výskumu 

 

Hlavým cieľom výskumu bolo realizovať analýzu problematiky sociálnej práce v prostredí 

výkonu trestu odňatia slobody a pohľad odsúdených na prácu sociálneho pracovníka. 

Čiastkové ciele:  

1. Zistiť vybrané sociálne a demografické charakteristiky odsúdených vo VTOS (stav, 

vzdelanie, recidíva, vek, dĺţ ka trestu). 

2. Zistiť čo a kto odsúdeným vo VTOS najviac chýba. 

3. Zistiť pohľad odsúdených na spravodlivosť trestu a uvedomenia si váţ nosti svojho 

činu/situácie. 

4. Zistiť pohľad odsúdených na prácu soc. pracovníka a jeho vlastnosti. 

5. Zistiť rozdiely vo vyuţ ívaní pomoci sociálnej pracovníčky vzhľadom ku vzdelaniu, 

recidívy, stavu a veku odsúdených. 

6. Zistiť rozdiely vo vyuţ ívaní jednotlivých pomáhajúcich profesií vo VTOS. 

7. Zistiť potenciálny (signifikantný) vplyv niektorých faktorov na recidívu 

odsúdeného vo VTOS. 

Objekt výskumu : odsúdený vykonávajúci VTOS v ÚVTOS Ruţ omberok 

Hypotézy :  

Hypotéza 1: Predpokladáme, ţ e čím je recidíva u odsúdených vyššia, tým viac odsúdení 

vyhľadávajú pomoc sociálneho pracovníka 

Hypotéza 2: Predpokladáme, ţ e vyhľadanie pomoci sociálneho pracovníka odsúdeným 

závisí od jeho rodinného stavu. 

Hypotéza 3: Predpokladáme, ţ e vyhľadanie pomoci sociálneho pracovníka odsúdeným 

závisí od výšky jeho veku. 

Hypotéza 4: Predpokladáme závislosť medzi recidívou odsúdeného vo VTOS a rodinného 

stavu odsúdeného vo VTOS 
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Hypotéza 5: Predpokladáme závislosť medzi recidívou odsúdeného vo VTOS a jeho 

kriminálnou záťaţ ou v rodine. 

Hypotéza 6: Predpokladáme ţ e vnímanie spravodlivosti trestu odsúdeného má vplyv na 

jeho recidívu. 

Hypotéza 7: Predpokladáme, ţ e medzi výberom pomáhajúcich profesií odsúdeným vo 

VTOS je signifikantný rozdiel.  

3.2 Charakteristika výskumnej vzorky a deskripcia dát výskumu  

 

Výskum bol realizovaný vo ÚVTOS v Ruţ omberku, kde sa nachádzajú odsúdení 

vykonávajúci trest odňatia slobody v strednom a maximálnom stupni stráţ enia. Jedná sa 

o odsúdených prevaţ ne pochádzajúcich z územia celej Slovenskej republiky. Vzhľadom k 

umiestneniu Ústavu, ktorý sa nachádza v stredoslovenskom kraji, je najvyššie percentuálne 

zastúpenie odsúdených práve z tohto kraja a to v počte 86  respondentov (49%). Je to 

ovplyvnené snahou umiestniť odsúdeného čo najbliţ šie k miestu trvalého bydliska v rámci 

udrţ ania vzťahov s blízkou rodinou a okolím. Z východoslovenského kraja pochádza 70 

odsúdených (40%).  18 odsúdených (10%) pochádza zo západoslovenského kraja a jeden 

odsúdený (1%) svoj pôvod neuviedol. Priemerný vek odsúdených je 36 rokov, najniţ ší vek 

odsúdeného je 18 rokov a najvyšší vek je 68 rokov. Dĺţ ka trestu sa pohybuje od 1 roka po 

40 rokov trestu. Priemerná dĺţ ka trestu je 8 rokov. 81% respondentov sa vo výkone trestu 

nachádza opakovane. 

Zber dát bol realizovaný prostredníctvom anonymného dotazníka. Dotazník bol odovzdaný  

respondentom v tlačenej forme, ktorí boli oslovení náhodným výberom. Získané údaje boli 

vyhodnotené prostredníctvom programu Excel a štatistického programu SPSS. Celkovo 

bolo odovzdaných 200 dotazníkov, vrátených bolo 175 dotazníkov, čo predstavuje 88%-nú 

návratnosť. Dotazník, ktorý obsahoval 18 otázok, 8 uzavretých a 10 otvorených, bol 

distribuovaný v mesiaci august 2015. 

V otázke, ktorá smerovala k zisteniu rodinného stavu, 121 respondentov (69%) 

odpovedalo, ţ e sú slobodní; 27 respondentov (16%) ţ enatých; 25 respondentov (14%) je 

rozvedených a 2 respondenti (1%) mali status vdovca. 
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Z odpovedí na otázku zameranú k zisteniu dosiahnutého vzdelania u odsúdených sme 

zistili, ţ e zo všetkých respondentov majú dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 5 odsúdení 

(3%), stredoškolské vzdelanie dosiahlo 96 odsúdených (55%), vzdelanie na úrovni 

základnej školy má ukončené 56 odsúdených (32%) a bez vzdelania je 18 odsúdených 

(10%).  

Vyhodnotením odpovedí na pôvod odsúdených sa nám podarilo zistiť, z ktorého kraja je 

v ÚVTOS Ruţ omberok najväčší počet odsúdených. Najviac odsúdených pochádza z kraja 

stredoslovenského v počte 86 (49%), 70 (40%) odsúdených pochádza z kraja 

východoslovenského, 18 (10%) odsúdených z kraja západoslovenského a jeden odsúdený 

svoj pôvod neuviedol.  

Pri zisťovaní vekovej skladby sme z údajov štatisticky vyhodnotili minimálny vek (18 r.), 

maximálny vek (68 r.) a priemerný vek (37 r.). Vekový rozdiel medzi najmladším 

a najstarším odsúdeným je 50 r.  

Tabuľka č. 2 Štatistické vyhodnotenie vekovej skladby odsúdených 

Minimum 18 
Maximum 68 
Modus 30 
Medián 35 
Priemer 37 

Vyhodnotením údajov získaných z odpovedí na otázku „Aká je dĺžka Vášho trestu?“ ,sme 

zistili maximálnu dĺţ ku trestu, ktorá je 40 rokov a minimálnu, ktorá je 1 rok. Priemerná 

dĺţ ka trestu je 8,29 rokov. 

Vyhodnotením získaných údajov zameraných na recidívu sme sa dozvedeli, či sa odsúdení 

vo VTOS nachádzajú opakovane. Vo výkone trestu sa 1x nachádzalo 34  odsúdených 

(19%), 2x sa nachádzalo vo VT 52 odsúdených (31%), 3x to bolo 33 odsúdených (18%) 

a viac ako 3x vykonávalo svoj trest 56 ods. (32%).     

Kriminálnu záťaţ  v rodine uviedlo 60 odsúdených (34%) a u zvyšných 115 odsúdených 

(66%) sa kriminálna záťaţ  v rodine nevyskytovala. Najvyšší počet u členov rodiny, ktorí sa 

tieţ  vyskytli vo výkone trestu, bol u otca v 23 prípadoch  a brata v 18 prípadoch. U ďalších 

členov rodiny bol pobyt vo VT 2-krát bratranec, sestra strýko a 1-krát syn, krstný otec, 

matka.   
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Z uvedených pomáhajúcich profesií (kňaz, lekár, pedagóg psychológ, referent reţ imu, 

sociálny pracovník), vyuţ ívajú odsúdení najčastejšie pedagóga a to v 73 prípadoch (42%), 

Druhú najčastejšie kontaktovanú osobu odsúdenými 28 prípadov 16% uviedlo referenta 

reţ imu. Sociálny pracovník je uvedený ako tretia najčastejšie ţ iadaná osoba pri riešení 

problémov odsúdených 24 ods. (14%). Na kňaza sa obrátili v 11 prípadoch (6%), 23-krát 

(13%) na lekára a 9-krát (5%) na psychológa. V 7  prípadoch (4%) sme uvedenú odpoveď 

nemali.   

Zo 175 respondentov vyuţ ilo pomoc sociálneho pracovníka v ústave 105 respondentov 

(60%), 70 (40%) túto moţ nosť nevyuţ ilo. 

Tabuľka č. 3 Počet odsúdených, ktorí ne/využili pomoc sociálneho pracovníka 

Menovky riadkov Počet % 

A 105 60 

N 70 40 

  

Denne a týţ denne vyuţ ívajú sluţ by sociálneho pracovníka 8 ods. (2%), 33 ods. (19%) 

mesačne, štvrť ročne 1 ods. (1%), raz za pol roka 16 ods. (9%) a raz za rok 43 ods. (25%). 

V 74 prípadoch (42%) sme mali uvedené, ţ e sluţ by sociálneho pracovníka odsúdení 

nevyuţ ívajú. 

 

Graf č. 1 Percentuálne vyjadrenie pomoci odsúdených soc. pracovníka vo VTOS 
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Naše otázky smerovali aj na to, či odsúdení po pohovore so sociálnym pracovníkom lepšie 

znášajú VTOS. 61 ods. (35%) odpovedalo, ţ e je pre nich znášanie VTOS po rozhovore so 

sociálnym pracovníkom ľahšie. 114 ods. (65%) odpovedalo, ţ e to pre nich ľahšie nie je.   

Tabuľka č. 4 Vyhodnotenie údajov na otázku č.15 

Počet Odpoveď Percento 

61 áno 35% 

114 nie 65% 

Medzi najčastejšie riešené situácie, ktorým kladú odsúdení dôleţ itosť vo VTOS, a obracajú 

sa  na sociálneho pracovníka, je pre odsúdených riešenie ich situácie, čo uviedlo 38 

respondentov (20%) a pocit porozumenia 33 respondentov (18%). Aktívne počúvanie, 

ktorým sociálny pracovník prejavuje záujem o problémy odsúdeného je dôleţ ité pre 27 

respondentov (14%), ako i pomoc pri udrţ iavaní kontaktov s rodinou, čo uviedlo 35 

odsúdených (19%). Vyskytli sa aj také odpovede, ţ e sociálny pracovník mení pohľad na 

VTOS, pomáha určiť priority, získavať potrebné informácie, riešiť úradné záleţ itosti 

a pomáha aj tým, ţ e chápe situáciu v ktorej sa odsúdený nachádza.   

Tabuľka č. 5 Pomoc sociálneho pracovníka 

16. V čom Vám sociálny pracovník pomohol? 
Ot. Počet %  
16a 27 14% Aktívne ma počúva. 
16b 33 18% Mám pocit, ţ e mi rozumie. 
16c 38 20% Pomáha mi riešiť moju situáciu. 
16d 6 3% Pomohla mi vybaviť dôchodok. 
16e 35 19% Pomáha mi udrţ iavať kontakt s rodinou. 
16f 19 10% Pomáha mi získavať informácie o mojich povinnostiach a právach po 

výkonne trestu. 
16g 29 16% Pomohla mi inak. 

 

Medzi najčastejšie hodnotné vlastnosti sociálneho pracovníka vo VTOS, ktoré odsúdení 

uviedli, bola uvedená úcta a slušnosť 71-krát, 47-krát  nasledovala odbornosť 

a zodpovednosť, spravodlivosť bola označená v 39 prípadoch. V rámci otázky, kde 

respondenti mohli uviesť aj „Iné“ vlastnosti, uviedli ako ďalšie vlastnosti vyţ arovanie 

pozitívnej energie, je milá, má vôľu pomáhať a ochotná pomôcť. 
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Graf č. 2 Vlastnosti sociálneho pracovníka podľa odsúdených 

Na otázku „V čom by Vám mohol sociálny pracovník ešte pomôcť.“ neodpovedali všetci 

respondenti. Najčastejšie bola uvedená poţ iadavka o pomoc pri podmienečnom prepustení 

na slobodu a to v 10 prípadoch, 7x bola uvedená pomoc pri realizácii kontaktných návštev 

u odsúdených vykonávajúcich trest odňatia slobody v maximálnom stupni stráţ enia, 

pomoc pri vybavovaní dôchodku bola uvedená v 7 prípadoch. Odsúdeným, ktorým sa blíţ il 

koniec trestu uvádzali potrebu pomoci pri nájdení zamestnania po prepustení na slobodu 

a to v 5 prípadoch. Medzi jednotlivými odpoveďami sme mali uvedené odpovede ako 

finančne pomôcť, získať informácie o priateľke, naučiť písať, získať podporu rodiny, 

zníţ iť trest, poradiť, ako sa vyhnúť takýmto chybám alebo pomôcť pri získavaní detí do 

starostlivosti odsúdeného. 
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Tabuľka č. 6 Doplňujúca pomoc sociálneho pracovníka podľa odsúdených 

V čom by Vám mohla sociálna pracovníčka ešte pomôcť? Počet 

Zabezpečiť prácu. 5 

Kontaktná návšteva s rodinou. 7 

Dosiahnutie spravodlivosti. 1 

Podmienečné prepustenie. 10 

Riešenie osobnej situácie. 3 

Skontaktovanie sa so synom. 1 

Odborné rady. 1 

Uţ  preukázaná pomoc. 2 

Viacej času stráveného medzi odsúdenými.  1 

Častejšie návštevy mojej partnerky. 1 

Získavanie informácií o partnerke. 1 

Vybavenie dôchodku. 7 

Zdokonalenie v čítaní. 1 

Pomoc v úradnom styku s inštitúciami. 3 

Získanie podpory rodiny. 1 

Zníţ enie trestu. 1 

Úradné záleţ itosti. 1 

Poradenie ako sa vyhnúť robeniu chýb. 1 

Získanie detí do svojej starostlivosti. 2 

Dostať sa von. 3 

Moţ nosti finančnej pomoci. 1 

Dostať sa na VT do ÚVTOS Košice. 1 

Nájdenie si viacej času pre mňa. 1 

Rodinné záleţ itosti. 3 

 

3.3 Verifikovanie hypotéz 

Cieľom empirickej časti nášho výskumu bolo zistiť závislosť resp. nezávislosť 

kvalitatívnych znakov. Stanovili sme si hypotézu: 

Hypotéza 1: Predpokladáme, ţe čím je recidíva u odsúdených vyššia, tým viac 

odsúdení vyhľadávajú pomoc sociálneho pracovníka 

Na vyhodnotenie stanovenej hypotézy sme vyuţ ili chí-kvadrát test. Vychádzali sme 

z kontingenčnej tabuľky (tabuľka č. 7), ktorá nám predstavuje empirické početnosti, teda 

reálne namerané hodnoty a z teoretickej početnosti (tabuľka č. 8), ktorá nám predstavuje 

ideálny stav. V kontingenčnej tabuľke sú uvedené v rámci riadkov odpovede na uzavretú 

otázku „Využili ste niekedy pomoc sociálnej pracovníčky?“, kde mali respondenti moţ nosť 
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výberu odpovede: a) Áno alebo b) Nie. V stĺpcoch sú uvedené početnosti vzhľadom na 

recidívu odsúdeného vo VTOS. Respondenti mali moţ nosť výberu z odpovedí: a) 1x, 

 b) 2x, c) 3x, d) viac ako 3x. Keďţ e pri štatistickom vyhodnocovaní vyuţ ívame chí-kvadrát 

test, stanovili sme si hypotézy H0 a H1: 

H0: Predpokladáme, že vyhľadanie sociálneho pracovníka odsúdeným vo VTOS  nezávisí 

od  výšky jeho recidívy. 

H1: Predpokladáme, že vyhľadanie sociálneho pracovníka odsúdeným vo VTOS závisí od 

výšky jeho recidívy. 

Tabuľka č. 7 Kontingenčná tabuľka – využitie sociálneho pracovníka odsúdeným vo VTOS a výška 

recidívy odsúdených vo VTOS 

Kontingenčná tabuľka 

  Recidíva odsúdeného vo VTOS 

Vyuţitie 

pomoci 

sociálneho 

pracovníka 

odsúdeným 

Súčet z 1-

krát 
Súčet z 2-

krát 
Súčet z 3-

krát 
Súčet z viac ako 3-

krát 
Spolu 

Áno 18 30 17 39 104 
Nie 16 22 16 17 71 

Celkový súčet 34 52 33 56 175 

 

Tabuľka č. 8 Teoretické početnosti – využitie sociálneho pracovníka odsúdeným vo VTOS a výška 

recidívy odsúdených vo VTOS 

  Súčet z 1-krát Súčet z 2 - krát Súčet z 3 – 

krát 
Súčet z viac ako 3 – 

krát 

Áno 20 31 20 33 
Nie 14 21 13 23 

 

Z tabuliek empirickej a teoretickej početnosti sme získali hodnotu p, ktorá je 0,26815119. 

Hladinu významnosti α sme si určili 0,05 (98%). Hodnotu p sme porovnali s hladinou 

významnosti. Keďţ e α < p, zamieta sa H1 a prijíma sa H0. V našej konkrétnej situácii to 

znamená, ţ e sa naša hypotéza 2 nepotvrdila. 

Vyhľadanie pomoci sociálneho pracovníka odsúdeným vo VTOS nezávisí od výšky jeho 

recidívy.  
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Hypotéza 2: Predpokladáme, ţe vyhľadanie pomoci sociálneho pracovníka 

odsúdeným závisí od jeho rodinného stavu. 

Na vyhodnotenie stanovenej hypotézy sme vyuţ ili chí-kvadrát test. Vychádzali sme 

z kontingenčnej tabuľky (tabuľka č. 9), ktorá nám predstavuje empirické početnosti, teda 

reálne namerané hodnoty a z teoretickej početnosti (tabuľka č. 10), ktorá nám predstavuje 

ideálny stav. V kontingenčnej tabuľke sú uvedené v rámci riadkov odpovede na uzavretú 

otázku „Využili ste niekedy pomoc sociálnej pracovníčky?“, kde mali respondenti moţ nosť 

výberu odpovede: a) Áno alebo b) Nie. V stĺpcoch sú uvedené početnosti vzhľadom na 

rodinný stav odsúdeného vo VTOS (slobodný, ţ enatý, rozvedený, vdovec). Keďţ e pri 

štatistickom vyhodnocovaní vyuţ ívame chí-kvadrát test, stanovili sme si hypotézy H0 a H1: 

H0: Predpokladáme, že vyhľadanie sociálneho pracovníka odsúdeným vo VTOS  nezávisí 

od jeho rodinného stavu. 

H1: Predpokladáme, že vyhľadanie sociálneho pracovníka odsúdeným vo VTOS závisí od 

jeho rodinného stavu.  

Tabuľka č. 9 Kontingenčná tabuľka – rodinný stav a pomoc soc. pracovníka 

kontingenčná tabuľka 

  súčet slobodný súčet ţ enatý súčet rozvedený & vdovec SPOLU 

Áno 75 17 13 105 
Nie 46 10 14 70 

SPOL

U 
121 27 27 175 

 

Tabuľka č. 10 Teoretické početnosti – rodinný stav a pomoc soc. pracovníka 

  súčet slobodný súčet ţ enatý súčet rozvedený & 
vdovec 

Áno 73 16 16 
Nie 48 11 11 

 

Z tabuliek empirickej a teoretickej početnosti sme získali hodnotu p, ktorá je 0,391143917. 

Hladinu významnosti α sme si určili 0,05 (98%). Hodnotu p sme porovnali s hladinou 

významnosti. Keďţ e α < p, zamieta sa H1 a prijíma sa H0. V našej konkrétnej situácii to 

znamená, ţ e sa naša hypotéza 3 nepotvrdila. 
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Vyhľadanie pomoci sociálneho pracovníka odsúdeným vo VTOS nezávisí od jeho 

rodinného stavu. 

Hypotéza 3: Predpokladáme, ţe vyhľadanie pomoci sociálneho pracovníka 

odsúdeným závisí od výšky jeho veku. 

Na vyhodnotenie stanovenej hypotézy sme vyuţ ili Mann – Whitney U test. Stanovili sme 

si teda hypotézy H0 a H1. 

H0: Predpokladáme, že vyhľadanie sociálneho pracovníka odsúdeným vo VTOS nezávisí 

od jeho výšky jeho veku. 

H1: Predpokladáme, že vyhľadanie sociálneho pracovníka odsúdeným vo VTOS závisí od 

výšky jeho veku. 

 

Tabuľka č. 11 Deskriptívne údaje – Vek odsúdených vo VTOS a Využitie pomoci sociálneho 

pracovníka odsúdeným vo VTOS 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Vek 175 36,43 9,567 18 68 

Využitie pomoci soc. pracovnika 175 1,40 ,491 Áno Nie 

 
 

Tabuľka č. 12 Deskriptívne údaje – Vek odsúdených vo VTOS (vzhľadom na ich využite pomoci 

sociálneho pracovníka) 

Ranks 

 Využitie pomoci sociálneho pomocníka N Mean Rank Sum of Ranks 

Vek 

Áno 105 89,80 9429,00 

Nie 70 85,30 5971,00 

Total 175   

Tabuľka č. 13 Výsledková tabuľka Mann Whitney U-testu – porovnanie veku odsúdených s ich 

využitím pomoci sociálneho pracovníka 

 

 Vek 

Mann-Whitney U 3486,000 

Wilcoxon W 5971,000 

Z -,576 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,564 
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V tabuľke č. 13 sme dostali hodnotu p (0,564). Hladina významnosti α je určená 0,05. 

Hodnotu p sme porovnali s hladinou významnosti. Keďţ e α < p, zamieta sa H1 a prijíma sa 

H0. V našej konkrétnej situácii to znamená, ţ e sa naša hypotéza 4 nepotvrdila.  

Vyhľadanie pomoci sociálneho pracovníka odsúdeným vo VTOS nezávisí od výšky jeho 

veku.  

Hypotéza 4:  Predpokladáme závislosť medzi recidívou odsúdeného vo VTOS 

a rodinného stavu odsúdeného vo VTOS 

Na vyhodnotenie stanovenej hypotézy sme vyuţ ili Kruskal - Wallis test. Stanovili sme si 

teda hypotézy H0 a H1. 

H0: Predpokladáme, že recidíva odsúdeného vo VTOS nezávisí od jeho rodinného stavu. 

H1: Predpokladáme, že recidíva odsúdeného vo VTOS závisí od jeho rodinného stavu. 

Tabuľka č. 14 Deskriptívne údaje – Recidíva a rodinný stav odsúdených vo VTOS 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Recidíva 175 2,63 1,126 1 4 

Stav 175 1,47 ,779 1 4 

 

Tabuľka č. 15 Deskriptívne údaje – Recidíva odsúdených vo VTOS (vzhľadom na rodinný stav 

odsúdených vo VTOS) 

Ranks 

 Stav N Mean Rank 

Recidíva 

slobodný 121 85,97 

Ženatý 27 98,93 

rozvedený 25 88,26 

vdovec 2 60,25 

Total 175  
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Tabuľka č. 16 Výsledková tabuľka Kruskal-Wallis testu – porovnanie recidívy odsúdených s ich 

rodinným stavom 

 

Test Statistics
a,b

 

 Recidíva 

Chi-Square 2,213 

Df 3 

Asymp. Sig. ,529 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Stav 

 

V tabuľke č. 16 sme dostali hodnotu p (0,529). Hladina významnosti α je určená 0,05. 

Hodnotu p sme porovnali s hladinou významnosti α. Keďţ e α < p, zamieta sa H1 a prijíma 

sa H0. V našej konkrétnej situácii to znamená, ţ e sa naša hypotéza 5 nepotvrdila. 

Recidíva odsúdeného vo VTOS nezávisí od rodinného stavu odsúdeného vo VTOS.  

 
Graf č. 3 Percentuálne vyjadrenie recidívy odsúdených vzhľadom na ich rodinný stav 

Hypotéza 5: Predpokladáme závislosť medzi recidívou odsúdeného vo VTOS 

a jeho kriminálnou záťaţou v rodine. 

Na vyhodnotenie stanovenej hypotézy sme vyuţ ili Mann - Whitney U test. Stanovili sme si 

teda hypotézy H0 a H1. 
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H0: Predpokladáme, že recidíva odsúdeného vo VTOS nezávisí od jeho kriminálnej záťaže 

v rodine. 

H1: Predpokladáme, že recidíva odsúdeného vo VTOS závisí od jeho kriminálnej záťaže v 

rodine. 

Tabuľka č. 17 Deskriptívne údaje – Recidíva odsúdených vo VTOS a Kriminálna záťaž v rodine 

odsúdeného vo VTOS 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Recidíva 175 2,63 1,126 1x viac ako 3x 

Kriminálna záťaž v rodine 175 1,66 ,476 áno Nie 

 

Tabuľka č. 18 Deskriptívne údaje  – Recidíva odsúdených vo VTOS (vzhľadom na kriminálnu 

záťaž v rodine odsúdeného) 

Ranks 

 Kriminálna záťaž v rodine N Mean Rank Sum of Ranks 

Recidíva 

Áno 60 87,92 5275,00 

Nie 115 88,04 10125,00 

Total 175   
 

 

Tabuľka č. 19 Výsledková tabuľka Mann Whitney U-testu – porovnanie recidívy odsúdených s ich 

kriminálnou záťažou v rodine 

 
Test Statistics

a
 

 Recidíva 

Mann-Whitney U 3445,000 

Wilcoxon W 5275,000 

Z -,016 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,987 

 

V tabuľke č. 19 sme dostali hodnotu p (0,987). Hladina významnosti α je určená 0,05. 

Hodnotu p sme porovnali s hladinou významnosti α. Keďţ e α < p, zamieta sa H1 a prijíma 

sa H0. V našej konkrétnej situácii to znamená, ţ e sa naša hypotéza 6 nepotvrdila. 

Recidíva odsúdeného vo VTOS nezávisí od kriminálnej záťaže v jeho rodine.  

752



 

 
 

 
Graf č. 4 Percentuálne vyjadrenie recidívy vzhľadom na kriminálnu záťaž v rodine odsúdeného 

Hypotéza 6: Predpokladáme, ţe vnímanie spravodlivosti trestu odsúdeného má 

vplyv na jeho recidívu. 

Na vyhodnotenie stanovenej hypotézy sme vyuţ ili Mann – Whitney U test. Stanovili sme 

si teda hypotézy H0 a H1. 

 

H0: Predpokladáme, že recidíva odsúdeného vo VTOS nezávisí od jeho vnímania trestu. 

H1: Predpokladáme, že recidíva odsúdeného vo VTOS závisí od jeho vnímania trestu. 

 

Tabuľka č. 20 Deskriptívne údaje – Recidíva odsúdených vo VTOS a Vnímanie trestu odsúdených 

vo VTOS 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Recidíva 175 2,63 1,126 1x Viac ako 3x 

Vnímanie trestu 175 1,57 ,497 áno Nie 

 

Tabuľka č. 21 Deskriptívne údaje – Recidíva odsúdených vo VTOS (vzhľadom na vnímanie trestu 

odsúdených) 

Ranks 

 VnímanieTrestu N Mean Rank Sum of Ranks 

Recidíva 

Áno 76 94,14 7154,50 

Nie 99 83,29 8245,50 

Total 175   
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Tabuľka č. 22 Výsledková tabuľka Mann Whitney U-testu – porovnanie recidívy odsúdených          

s vnímaním ich trestu vo VTOS 

 
Test Statistics

a
 

 Recidíva 

Mann-Whitney U 3295,500 

Wilcoxon W 8245,500 

Z -1,459 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,145 

 

V tabuľke č. 22 sme dostali hodnotu p (0,145). Hladina významnosti α je určená 0,05. 

Hodnotu p sme porovnali s hladinou významnosti α. Keďţ e α < p, zamieta sa H1 a prijíma 

sa H0. V našej konkrétnej situácii to znamená, ţ e sa naša hypotéza 7 nepotvrdila. 

Recidíva odsúdeného vo VTOS nezávisí od jeho vnímania trestu vo VTOS.  

 
 
Graf č. 5 Percentuálne vyjadrenie recidívy odsúdených vzhľadom na ich vnímanie spravodlivosti 

trestu vo VTOS 
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Hypotéza 7: Predpokladáme, ţe medzi výberom pomáhajúcich profesií 

odsúdenými vo VTOS je signifikantný rozdiel. 

H0: Predpokladáme, že pozorované rozdiely v preferenciách mohli byť spôsobené 

náhodnou chybou. 

Na vyhodnotenie stanovenej hypotézy sme vyuţ ili jednorozmerný chí-kvadrát test. 

Vychádzali sme z frekvenčnej tabuľky (tabuľka č. 23), ktorá obsahuje triedne početnosti 

podľa pomocných profesií a z frekvenčnej tabuľky (tabuľka č. 24), ktorá uvádza v rámci 

stĺpcov aktuálne – namerané a očakávané početnosti. 

Tabuľka č. 22 Frekvenčná tabuľka (triedne početnosti) 

Pomocná profesia Početnosť Percento 

Kňaz 11 6,29% 
Lekár 23 13,14% 

Pedagóg 73 41,71% 
Psychológ 9 5,14% 

referent reţ imu 28 16,00% 
sociálna pracovníčka 24 13,71% 

(prázdne) 7 4,00% 
Celkový súčet 175 100,00% 

 

Tabuľka č. 24 Frekvenčná tabuľka (namerané a očakávané početnosti) 

Kategória Namerané Očakávané 

Kňaz 11 25 
Lekár 23 25 

Pedagóg 73 25 
Psychológ 9 25 

referent reţ imu 28 25 
sociálna pracovníčka 24 25 

(prázdne) 7 25 
Celkový súčet 175 175 

 

Z frekvenčnej tabuľky sme získali hodnotu p, ktorá je 2.6421.10-24. Hladinu významnosti α 

sme si určili 0,05 (98%). Hodnotu p sme porovnali s hladinou významnosti. Keďţ e α > p, 

zamieta sa nulová hypotéza. V našej konkrétnej situácii to znamená, ţ e medzi výberom 

pomocných profesií odsúdenými vo VTOS je signifikantý rozdiel. 
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Znamená to, že rozdiel medzi početnosťami zistenými vo vzorke a očakávanými 

početnosťami je príliš veľký na to, aby bol iba dôsledkom náhodného výberu, teda je 

štatisticky významný. Medzi jednotlivými pomáhajúcimi profesiami existuje signifikantný 

rozdiel v tom ako ich odsúdený vyuţ ívajú. 

3.4 Diskusia a odporúčania pre prax  

 

Vyhodnotením údajov nášho výskumu sme zistili jednotlivé sociálne a demografické 

charakteristiky, ktoré bliţ šie špecifikujú respondentov, s ktorými sa výskum realizoval. 

Zamerali sme sa na vek, stav, vzdelanie recidívu a dĺţ ku trestu.  

Vyhodnotením odpovedí na vek respondentov nám vyšla spodná hranica 18r., je to 

ovplyvnené tým, ţ e v 18. roku sa stáva jedinec plnoletým t.j. dospelým a ÚVTOS 

Ruţ omberok je určený na VTOS pre dospelých muţ ov. Horná hranica nie je daná a z tohto 

dôvodu sa vo VTOS nachádzajú aj respondenti, ktorých vek je vyšší. Podľa nášho zistenia 

prevaţ ujú mladší odsúdení, ktorí si neskoro uvedomili dôsledky svojho konania. Nízke 

vzdelanie môţ e byť jednou z príčin ťaţ šieho umiestnenia sa na trhu práce a vyššej 

pravdepodobnosti konfliktu so zákonom. V našich podmienkach to znamená, ţ e aţ  56 

respondentov má len základnú školu a bez úplného vzdelania je 18 respondentov, čo 

predstavuje z celkového počtu respondentov 42%. V mnohých prípadoch sa však trestnej 

činnosti dopúšťajú aj tí, ktorých vzdelanie im umoţ ňuje uplatniť sa na trhu práce. 

Príkladom je počet stredoškolsky vzdelaných respondentov, ktorí majú v našom výskume 

najvyššie zastúpenie.  Jedným z faktorov, na ktorý sme sa v našom výskume zamerali, je 

rodinný stav. Status slobodného malo v našom prípade 121  (70%) respondentov.  Podľa 

nášho názoru je to dôsledkom toho, ţ e slobodní respondenti si neuvedomujú takú 

zodpovednosť za seba a svoju širšiu rodinu ako respondenti, ktorí sú napr. ţ enatí (počet 

ţ enatých 27 t.j.15 %) alebo rozvedení (počet rozvedených 25 t.j. 14%), majúci manţ elku 

a deti. 

Vplyv na opakovaný pobyt vo VTOS (viac ako 3x), ktorý sme svojim výskumom zistili 

a ktorý má v našom vyhodnotení najvyššie zastúpenie, má významným spôsobom 

inštitucionalizácia. Pri opakovanom pobyte odsúdení strácajú kontakt so svojou rodinou, 

prehľad o aktuálnej situácii na slobode a vo VTOS si opakovanými pobytmi nájdu 

priateľov, ktorí im postupne nahrádzajú blízkych. V našom prípade máme recidívu 3x 

a viac ako 3x v 89 (51%) prípadoch. Recidíva sa vo významnej miere podieľa aj na dĺţ ke 
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trestu, na ktorý je respondent odsúdený. Z dôvodu opakovanej recidívy sa udeľujú dlhšie 

tresty a z tohto dôvodu máme ako najvyššiu uvedenú hodnotu dĺţ ku trestu 40 r. Uvedená 

hodnota vyjadruje viacero trestov za sebou udelených s minimálnym pobytom na slobode. 

Pri najniţ šom uvedenom treste 1r. sa jedná o respondentov, ktorí sa nachádzajú vo VTOS 

prvý krát a ich vek je blízky veku mladého dospelého.     

Vo VTOS je obmedzený kontakt s rodinou a s vonkajším prostredím. Z tohto dôvodu bola 

rodina a deti ako najčastejšie uvádzaná odpoveď na otázku „Kto Vám najviac chýba?“. 

Frekvencia návštev, ktoré sa vo VTOS realizujú, sa ukazuje vyhodnotením tejto otázky 

v mnohých prípadoch ako nedostatočná. Kamaráti boli ako druhá najčastejšie uvádzaná 

odpoveď, hlavne pri odsúdených, ktorí sa nachádzajú vo VTOS 1x, nemajú rodinu a ich 

blízke okolie tvorila partia.   

Odpoveď na otvorenú otázku „Čo Vám najviac chýba?“ respondenti v niektorých 

prípadoch nepochopili a odpovedali rovnako ako v otázke predchádzajúcej, kde 

najčastejšie opäť uvádzali rodinu, partnerku a deti. Tu sa nám potvrdilo, ţ e ako dôvod 

takýchto odpovedí je nedostatočný kontakt respondentov s rodinou a blízkymi. Stretli sme 

sa aj s odpoveďami, ktoré nás celkom prekvapili ako napr. sushi, hazard, PC, drogy, ktoré 

by mohli naznačovať, ţ e odpovedajúci respondenti si nie celkom uvedomujú váţ nosť 

svojej situácie a pravdepodobnosť recidívy po prepustení je u nich vysoká. Na strane 

druhej máme aj odpovede, ktoré sú rozváţ nejšie, naznačujú pozitívny prístup 

a uvedomenie si konania, ktoré ich do VTOS priviedlo. Medzi tieto odpovede môţ eme 

zaradiť napr. serióznosť, disciplína, vyššia zamestnanosť a práca. 

Uloţ ený trest povaţ uje prekvapujúco za spravodlivý 77 (44%) respondentov. V týchto 

prípadoch predpokladáme, ţ e respondent je vo VTOS izolovaný od svojej závislosti a 

okolia, ktoré na neho negatívne vplýva a postupom času prehodnotí svoj postoj k trestnej 

činnosti, ktorú pred nástupom do VTOS kriticky nevnímal. V takýchto prípadoch dochádza 

k uvedomeniu si svojej situácie/činu. Svoju situáciu si v našom prípade uvedomuje 107 

(61%) respondentov. Toto uvedomenie  je ovplyvnené  nielen abstinenciou, ale i 

pôsobením príslušného personálu (pedagóg, soc. pracovník, lekár, kňaz . . . ), ktorý 

oboznamuje všetkých odsúdených s následkami svojho konania. Jedná sa nielen o následky 

finančné, časové, ale aj o existenčné problémy, ktoré spôsobili sebe a svojim blízkym 

a v mnohých prípadoch spúšťajúce ďalšie trestné stíhanie. K tomuto uvedomeniu v určitej 
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miere prispieva k tomu aj skutočnosť, ţ e prostredie VTOS umocňuje situáciu, v ktorej sa 

respondenti ocitli a mnoţ stvo času umoţ ňuje nad ňou neustále premýšľať.   

V rámci pomáhajúcich profesií, ktoré pôsobia v ZVJS, má sociálny pracovník svoje 

opodstatnené miesto. Jeho správanie, odborné vedomosti a prístup sú základom získania si 

dôvery odsúdeného, ktorá je dôleţ itá pri riešení sociálnej situácie. Respondenti pozitívne 

ohodnotili vlastnosti sociálneho pracovníka, ktoré sú pri práci s odsúdenými veľmi 

dôleţ ité. Z tohto dôvodu označili slušnosť 71x, odbornosť a zodpovednosť s akou 

problémy rieši 47x, ale i spravodlivý prístup 39x. Nemenej dôleţ ité je aj vyţ arovanie 

pozitívnej energie a ochota pomôcť. Tieto vlastnosti boli najčastejšie uvádzané 

v odpovediach na otvorenú otázku. Z pohľadu respondentov je tak isto dôleţ ité aktívne 

počúvanie počas oboznamovania sa sociálneho pracovníka  s ich problémami. Sociálny 

pracovník v rámci svojho pôsobenia vytvára atmosféru, ktorá zmierňuje negatívny vplyv 

prostredia na odsúdených a prispieva tak k lepšiemu znášaniu trestu. Z tohto dôvodu 

respondenti odpovedali v 61(35%) prípadoch, ţ e je pre nich znášanie VTOS po pohovore 

so sociálnym pracovníkom ľahšie. V mnohých prípadoch je situácia neriešiteľná alebo 

riešenie problému časovo zdĺhavé a na respondentov pôsobí deprimujúco aj napriek 

stretnutiam  so sociálnym pracovníkom. V 114 (65%) prípadoch  sa nám vyhodnotením 

ukázalo, ţ e po pohovore znášanie VTOS pre nich ľahšie nie je. Vyuţ ívanie pomoci 

sociálneho pracovníka je ovplyvnené počtom novo nastúpených odsúdených, ktorí svoje 

problémy riešia častejšie ako odsúdení, ktorým sa dlhoročnými trestami situácia časom 

stabilizuje. V našom prípade to znamená, ţ e v 74 (42%) prípadoch sluţ by sociálneho 

pracovníka respondenti nevyuţ ívajú. Prevaţ ne sa jedná, ako sme uţ  spomenuli, 

o respondentov disponujúcich dlhodobými trestami. O pravidelné sluţ by sociálneho 

pracovníka má záujem 101 (58%) respondentov. Frekvencia je ovplyvnená charakterom 

problému, sociálnou situáciou, v ktorej sa respondent nachádza ako i ochotou 

spolupracovať. Respondenti mali v poslednej otázke, ktorá bola otvorená, moţ nosť uviesť, 

v čom by im sociálny pracovník mohol ešte pomôcť. Odpovede, ktoré sme mali uvedené, 

boli zamerané na zlepšenie situácie nielen vo VTOS a po jeho ukončení, ale i na zlepšenie 

rodinných vzťahov. Široké spektrum odpovedí nám potvrdilo, ţ e sa sociálny pracovník 

počas svojho pôsobenia stretáva s problémami z kaţ dej oblasti ţ ivota. 

V rámci nášho výskumu sme stanovili hypotézy, ktoré sme matematicky overovali 

prostredníctvom programu Excel a štatistického programu SPSS.  
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 V hypotéze 1 sme predpokladali, ţ e čím sa respondenti častejšie nachádzajú vo VTOS 

viac sa spoliehajú na sociálneho pracovníka. Hypotézu 1 sme overovali pomocou Chí - 

kvadrát testu, ktorým sa nám hypotéza nepotvrdila. Znamená to, ţ e na sociálneho 

pracovníka sa obracajú respondenti bez ohľadu na to, či sa vo VTOS nachádzajú prvý raz, 

alebo opakovane.  

Vyhodnotením získaných údajov prostredníctvom Chí - kvadrát testu sme v hypotéze 2 

vyhodnocovali vyhľadávanie pomoci sociálneho pracovníka v závislosti od rodinného 

stavu respondenta. Predpokladali sme, ţ e respondenti, ktorí majú rodinu a deti majú viac 

záväzkov ako respondenti bez rodiny a teda vyhľadávanie odbornej pomoci zo strany 

sociálneho pracovníka je u nich vyššie. Táto hypotéza sa nepotvrdila.  Pomoc sociálneho 

pracovníka vyhľadávajú rovnako respondenti s rodinou ako i respondenti bez rodiny. 

Charakter a druhy problémov sú u kaţ dého respondenta iné. 

V hypotéze 3 sme overovali stanovenú hypotézu, v ktorej sme predpokladali vzťah medzi 

vekom odsúdeného a vyuţ itím pomoci sociálneho pracovníka odsúdeným. Predpokladali 

sme, ţ e starší respondenti nedokáţ u riešiť svoje problémy tak samostatne ako ich mladší 

spolu odsúdení a sú viac odkázaní na pomoc sociálneho pracovníka. Túto hypotézu sme 

overovali pomocou Mann – Whitneyho U testu, ktorý hypotézu nepotvrdil. To znamená, ţ e 

respondenti bez ohľadu na vek sa so svojimi problémami obracajú na pomoc sociálneho 

pracovníka. Rozhodnutie kaţ dého respondenta, či sa obrátiť na sociálneho pracovníka, je 

teda individuálne a závisí od rozsahu problému a moţ ností respondenta riešiť tento 

problém samostatne. 

V hypotéze 4 sme zisťovali vzťah medzi recidívou a rodinným stavom respondenta. 

Predpokladali sme, ţ e respondenti, ktorí majú ţ enu a deti, budú zodpovednejší a nebudú sa 

vo VTOS vyskytovať v takej miere ako respondenti bez záväzkov. Prostredníctvom  

Kruskal - Wallis testu sa hypotéza nepotvrdila. Vo VTOS sa teda opakovane nachádzajú 

nie len respondenti bez záväzkov, ale i respondenti, u ktorých by sme vzhľadom na 

rodinný stav predpokladali, ţ e sa budú chovať zodpovednejšie. 

V hypotéze 5, ktorú sme overovali prostredníctvom Mann – Whitneyho U testu, sme 

predpokladali vzťah medzi recidívou a kriminálnou záťaţ ou v rodine. Vychádzali sme 

z predpokladu, ţ e respondenti, ktorí mali v minulosti v rodine blízku osobu, ktorá 

absolvovala VTOS, sa vo VTOS budú nachádzať častejšie z dôvodu zlého vzoru. Táto 

hypotéza sa nepotvrdila. Vo VTOS sa teda nachádzajú aj respondenti z usporiadaných 
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rodín, ktoré netrpia kriminálnou záťaţ ou svojich členov. A  vo svojom okolí nemali 

blízkeho, ktorý by im v kriminálnom správaní bol vzorom. 

Vzťah medzi recidívou respondentov a vnímaním ich trestu sme predpokladali v hypotéze 

6. Vychádzali sme z predpokladu, ţ e respondenti, ktorí vnímajú svoj trest ako spravodlivý, 

budú zodpovednejšie pristupovať ku znovu nadobudnutej slobode a recidíva u nich bude 

niţ šia ako u respondentov, ktorí svoj trest za spravodlivý nepovaţ ujú. V hypotéze 7 sa nám 

prostredníctvom Mann – Whitneyho U testu táto hypotéza nepotvrdila. Vo VTOS sa teda 

nachádzajú opakovane aj tí, ktorí sa na svoje konanie pozerajú kriticky a povaţ ujú svoj 

trest za spravodlivý. Vnímanie spravodlivosti za svoje konanie môţ e byť ovplyvnené 

nielen pôsobením odborníkov vo VTOS, ale v odpovediach moţ no predpokladať aj určité 

manipulatívne správanie, ktorého výsledkom je, ţ e respondenti odpovedajú na otázky tak, 

ako sa to od nich očakáva. 

Hypotézou 7 sme pomocou jednorozmerného chí-kvadrát testu zisťovali signifikantný 

rozdiel medzi výberom pomocných profesií respondentmi, ktorí sa nám potvrdil. V našom 

výskume to znamená, ţ e naše výsledky sú štatisticky významné. Respondenti 

v odpovediach uviedli na koho sa najčastejšie obracajú.  Podľa nášho názoru najčastejšie 

sa obracajú na pedagóga 73x (42%) a referenta reţ imu 28 (16%)  z dôvodu umiestnenia ich 

kancelárií na oddiele, v ktorom sú respondenti ubytovaní a majú k nim najjednoduchší 

prístup. Všetky ďalšie pohovory  sa realizujú prostredníctvom pedagóga a referenta reţ imu 

formou ţ iadaniek.  

Odporúčania pre prax: 

Z dôvodu 42% (74 ods.) podielu respondentov, ktorí sú bez vzdelania, alebo majú 

vzdelanie na úrovni základnej školy, odporúčame v rámci prípravy na úspešné zaradenie sa 

odsúdeného do spoločnosti po ukončení VTOS zamerať sa doplnenie vzdelania u týchto 

odsúdených. Zaradovať ich do vzdelávania zameraného na dosiahnutie stredoškolského 

vzdelania a u odsúdených, ktorí sú bez vzdelania, podporovať snahy na dokončenie 

vzdelania základného, či uţ  v podmienkach zboru alebo v prípade krátkych trestov           

po prepustení z VTOS.   

Vyuţ ívať častejšie návštevy rodinných príslušníkov ako formu odmeny z dôvodu 

motivácie odsúdených a udrţ ovania rodinných vzťahov odsúdeného. Vychádzame 
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z vyhodnotenia údajov  v našom výskume, kde respondenti najčastejšie uvádzajú, ţ e 

matka, otec a deti sú tí, ktorí im najviac chýbajú vo VTOS. 

Na základe nami zistených poznatkov aţ  40 % respondentov nevyuţ ilo moţ nosť kontaktu  

so sociálnym pracovníkom. V teoretickej časti sme uviedli aké činnosti patria do pracovnej 

náplne sociálneho pracovníka. Jedná sa nie len o prácu s klientom, ale aj o administratívu, 

ktorá je časovo náročná. Z tohto dôvodu navrhujeme zvýšiť počet sociálnych pracovníkov 

pôsobiacich v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody.  
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ZÁVER 

 

V našej práci sme sa venovali  sociálnej práci s odsúdenými v prostredí VTOS, kde sme 

v úvode popísali organizačnú štruktúru Zboru väzenskej a justičnej stráţ e a definovali 

jednotlivé pojmy v tejto oblasti. Priblíţ ili sme spoluprácu sociálneho pracovníka s inými 

zástupcami pomáhajúcich profesií a jeho pôsobenie na odsúdených, ktorí sa nachádzajú 

v rôznych fázach vykonávania VTOS. V rámci popisu sociálnej práce vo VTOS sme sa 

venovali osobnostným predpokladom sociálneho pracovníka, ktoré sú dôleţ ité pri práci 

s odsúdenými. Úlohou sociálnej práce je nielen riešiť aktuálne a čakajúce sociálne 

problémy odsúdených, ale aj vykonávať aktivity v rámci resocializácie, ktorá je 

nevyhnutná pre zvýšenie pravdepodobnosti úspešného zaradenia sa do spoločnosti po 

ukončení VTOS. Z tohto dôvodu sme v našej práci spomenuli vyuţ ívanie zamestnania, 

KOČ a voľno časových aktivít pri resocializácii odsúdených. Sociálny pracovník má 

nezastupiteľné miesto v procese penitencionárnej starostlivosti o odsúdených. Z tohto 

dôvodu sme sa v empirickej časti venovali  analýze problematiky sociálnej práce 

v prostredí výkonu trestu odňatia slobody a pohľadu odsúdených na prácu sociálneho 

pracovníka. V závere našej práce sme si dovolili uviesť odporúčania pre prax, ktoré 

vychádzali z údajov získaných a vyhodnotených v našom výskume.       
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Abstrakt 

RUŽBARSKÁ, Veronika: Závislosť od internetu ako sociálna dysfunkčnosť v 

adolescencii. [Práca ŠVOČ]. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Filozofická 

fakulta; Katedra sociálnej práce. Školiteľ: Mgr. Vladimír Lichner, PhD. Košice: 2016. 

59 s. 

 

Práca sa zaoberá problematikou závislosti od internetu a jej sociálnymi dôsledkami na 

život adolescentov. Zameriava sa na teoretické vymedzenie problematiky a predstavuje 

výskum realizovaný v tejto oblasti. Formálne je rozdelená do 5 častí. Prvá kapitola je 

venovaná nelátkovej závislosti - závislosti na internete, jej charakteristike a 

diagnostickým kritériám. Druhá kapitola sa zaoberá obdobím adolescencie a zmenami, 

ktoré sú pre toto obdobie špecifické. Tretia kapitola je zameraná na sociálne schopnosti 

ako sociálnu funkčnosť adolescenta, fenomén prokrastinácie a spôsob prevencie, či 

samotnú liečbu závislosti na internete. Štvrtá kapitola je empirickou časťou práce, ktorá 

poskytuje informácie o priebehu výskumu, jeho charakteristikách, použitých metódach 

a metodikách, výskumnej vzorke a prezentuje výsledky výskumu. Výskum sa 

zameriaval na také javy akými sú prokrastinácia, rizikové správanie na internete a 

sociálne schopnosti. Primárne bol realizovaný za účelom zistenia súvislostí a existencie 

rozdielností medzi uvedenými javmi v závislosti od miery vykazovaného rizikového 

správania na internete. Preukázal signifikantné súvislosti a rozdiely v skúmaných 

javoch. Posledná, piata kapitola predstavuje autormi navrhnuté odporúčania pre prax. 

 

Kľúčové slová: Internet. Závislosť. Adolescencia. Prokrastinácia. Sociálne schopnosti.     
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Abstract 

RUŽBARSKÁ, Veronika: Internet Addiction as a Social Malfunction in Adolescence. 

[Thesis]. Pavol Jozef Šafárik University in Košice. Faculty of Arts; The Department of 

Social Work. Adviser: Mgr. Vladimír Lichner, PhD. Košice: 2016. 59 pp. 

 

Thesis deals with the problems of Internet addiction and social consequences of it for 

the life of adolescents. It focuses on the theoretical definition of problems and presents 

research conducted in this domain. Formally it is divided into five parts. The first 

chapter is dedicated to non-substance addiction - addiction on the internet, its 

characteristics and diagnostic criteria. The second chapter deals with adolescence and 

the changes that are specific for this period. The third chapter focuses on social skills as 

social ability adolescent, phenomenon of procrastination and methods of the prevention 

or addiction treatment. The fourth chapter is empirical part, which provides information 

about the process of the research, its characteristics, the methods and methodologies, 

survey samples and presents the results of research. The research focused on 

phenomena such as procrastination, risky behavior on the internet and social skills of 

adolescents. The primary target was carried out in order to determine the existence of 

continuities and differences between the mentioned phenomena, depending on the 

extent of the reported risky behavior on the Internet. Survey showed significant 

continuities and differences in the investigated phenomena. The last, fifth chapter 

contains the author´s recommendations for practice. 

 

Keywords: The Internet. Addiction. Adolescence. Procrastination. Social skills. 
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Úvod 

Internet predstavuje moderný komunikačný prostriedok, využívaný 

v každodennej praxi. Uľahčuje zvládanie rýchleho životného tempa, urýchľuje procesy 

a skracuje vzdialenosti medzi ľuďmi. Je nevyčerpateľným zdrojom informácií. 

Zásadným spôsobom mení a uľahčuje komunikáciu a poskytuje množstvo zábavy. 

V posledných rokoch však moderná technika ukazuje ľudstvu aj svoj opačný rozmer 

a produkuje problémy. Situáciu zhoršuje fakt, že virtuálne médiá sú vnímané ako 

základný štandard, prirodzená súčasť života, samozrejmosť a niekedy aj ako 

nevyhnutnosť, či priamo vyžadovaná schopnosť človeka ovládať prácu s nimi. 

Virtuálne prostredie internetu je prostredím bez hraníc a bez zábran. Odstraňuje 

geografické bariéry, ale vytvára bariéry v priamom sociálnom kontakte medzi mladými 

ľuďmi. Komunikácia na internete saturuje také potreby, ktoré adolescent primárne 

uspokojoval prostredníctvom reálnej sociálnej komunikácie a interakcie. Umožňuje 

experimentovanie s vlastnou identitou, čo môže byť v období  adolescencie obzvlášť 

nebezpečné práve z dôvodu, že adolescent si v rovnakom čase svoju identitu tvorí. 

Strata kontroly nad aktivitami a časom stráveným  na internete sú faktormi 

signalizujúcimi rizikové správanie na internete, ktoré môže v konečnom dôsledku viesť 

k neželaným zmenám správania adolescentov v reálnom živote a zmenám v ich 

sociálnych spôsobilostiach. Aj fenomén prokrastinácie, ako tendencie odkladať 

realizáciu dôležitých úloh na neskôr, je vnímaný ako sociálne dysfunkčný spôsob 

plnenia si svojich povinností v prípade, že táto tendencia vplýva na výkonnosť a 

konečný výsledok práce.   

Nelátkovej závislosti, akou je závislosť na internete a prokrastinácii, venujú 

pozornosť vo svojich publikáciách hlavne zahraniční autori. Považujeme za dôležité 

upozorniť na predpoklad, že ide o javy, ktoré môžu mať v prípade prekročenia hranice 

závažné dôsledky v sociálnej a emocionálnej oblasti človeka. Tento predpoklad sa 

pokúšame potvrdiť prostredníctvom realizovaného výskumu, ktorého cieľom je zistiť, či 

existuje štatistický významná súvislosť a rozdiel v uvedených javoch v závislosti od 

miery vykazovaného rizikového správania. Tráviť čas na internete nie je jednoznačne 

zlé, ani dobré. Záleží od toho, akú hodnotu tomu pripisujeme.        
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1. Závislosť na internete ako jedna zo základných foriem 

nelátkových závislostí  

Nasledujúca kapitola je venovaná nelátkovým závislostiam, konkrétne jednej ich 

forme – závislostnému správaniu na internete, ktoré je často označované za problém 

mladých ľudí. Bližšie rozoberie jednotlivé typy závislostí na internete, 

symptomatológiu, diagnostické kritéria, ešte stále nie tak jasné príčiny a závažnosť 

dôsledkov tejto poruchy na život postihnutého. 

1.1 Teoretické vymedzenie pojmu závislosť v zmysle nelátkovej 

závislosti 

Psychologička Susana Fernándezová Coellová (2005, in Escandón, Gálvez 2012) 

tvrdí, že návykovosť či závislosť je ľudskej prirodzenosti výlučná a vlastná. Spojitosťou 

je silná túžba po existenciálnom uspokojení, ktorú sa človek pokúša vedome či pudovo 

naplniť. Marks (1990, in Sejčová 2011) hovorí o presvedčení ľudí o tom, že pojem 

závislosť by mal byť aplikovaný  len v prípade užívania chemických látok. Menej často 

je označenie závislosť dané aj behaviorálnym excesom, kde cieľom nie je vonkajšia 

substancia. Preto môžu byť nazývané tiež nonchemickými alebo behaviorálnymi 

závislosťami.  

Podľa Escandóna a Gálveza (2012) sú netoxickými závislosťami, ktoré vytvárajú 

psychickú, neskôr aj fyzickú závislosť nebezpečne podobajúcu sa na závislosť od drog. 

V súvislosti s novodobými závislosťami je potrebné uvažovať predovšetkým o vzniku 

psychickej závislosti. Sú často spájané s nutkavými a impulzívnymi poruchami kvôli 

existencii rady podobností v základných charakteristikách oboch skupín. (Fischer, 

Škoda 2014). Podľa Benkoviča (2007, in Fischer, Škoda 2014) ide o nasledujúce 

charakteristiky: 

 túžba (craving – baženie) po príjemných zážitkoch a zaujatosť týmito 

činnosťami; 

 preferencia týchto činností pred inými aktivitami, záujmami či 

povinnosťami; 

 problémy s kontrolou v jednotlivých činnostiach, zvyšovanie intenzity, 

frekvencie a dĺžky trávenia času týmito činnosťami;  
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 pokračovanie v týchto činnostiach napriek závažným dôsledkom 

(ekonomickým, spoločensko-sociálnym, rodinným, pracovným, fyzickým). 

1.2 Závislosť od internetu  

Medzi takzvané nelátkové závislosti môžeme zaradiť čokoľvek, čo spôsobuje 

nekontrolovateľnú mániu, vášeň, ktorá človeka nevedome alebo vedome poškodzuje. 

Moderné technológie priniesli nový druh závislosti, na prvý pohľad relatívne bezpečnej, 

vyvíjajúcej sa však do hrozivej podoby. Mnoho počítačových nadšencov bez ohľadu na 

vek zotrváva vo svete virtuálnej reality tak dlho, že môžeme začať hovoriť o závislosti 

od internetu. (Sejčová 2011) Podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb dostala táto 

závislosť pomenovanie internet addiction disorder – IAD. Pojem zaviedol newyorský 

psychiater Ivan Goldberg a zahŕňa rôzne druhy správania a problémov, ktoré sa týkajú 

kontroly impulzov. (Chou 2001, in Kopuničová 2012) Odborníkmi na mentálne zdravie 

je závislosť na internete klasifikovaná ako „obsedantne kompulzívna porucha, 

ochorenie, ktoré je charakterizované vtieravými opakovanými, nechcenými myšlienkami 

(obsesiami), ktoré zapríčiňujú úzkosť a/alebo iracionálnym, ritualistickým, opakovaným 

správaním, ktoré musí postihnutý vykonávať (kompulziami)“ (Paľa 2008, s. 54). 

Závislosť na internete, ako návyková choroba nechemickej povahy patrí medzi 

technologické závislosti a Sejčová (2011) ju vo svojej publikácii zaraďuje do kultu 

techniky. 

1.3 Delenie internetových závislostí a ich symptomatológia  

 Šebeňová (2001, in Sejčová 2011) rozoznáva nasledovné typy internetovej 

komunikácie a závislostí na internete. 

 Závislosť na word wide webe. Makulová (1997, in Sejčová 2011) o ňom 

hovorí ako o jednoduchom, pritom veľmi účinnom, prostriedku surfovania po 

internete. Pozeranie nezaujímavej internetovej stránky núti človeka ísť na 

ďalšiu, až kým nenarazí na niečo, čo ho elektrizuje. Hľadá niečo vzrušujúce 

a pritom zotrváva v tomto očakávaní. (Rötzer 1998, in Sejčová 2011) Susan 

Bailyová, londýnska profesorka forenznej psychologie detí a dospievajúcich, 

tvrdí, že čím bizarnejší je vizuálny vnem, tým je pravdepodobnejšie, že si ho 

zapamätáme, napriek tomu, že si toho ani nie sme vedomí. (Muller 2014)   

 Závislosť na sťahovaní (ich prenášaní) súborov prostredníctvom FTP. Ide 

o službu file transport protocol (FTP) prostredníctvom ktorej možno získať 
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nepreberné množstvo časopisov, kníh a softvéru. Táto služba dovoľuje 

downloadovať (stiahnuť) si tie súbory, o ktoré má človek záujem. (Makulová 

1997, in Sejčová 2011) 

 Závislosť na chatovaní (elektronické konferencie, chat, diskusné skupiny, 

IRC – Internet Relay Chat). Na internete komunikuje medzi sebou veľká 

skupina ľudí. Chat je oblasťou, pri ktorej psychológovia upozorňujú na vysokú 

potencionalitu vzniku závislosti. Komunikácia cez internet ponúka veľké 

množstvo času na premýšľanie nad odpoveďou a riziko vzniku závislosti je 

vyššie najmä pri ľuďoch, ktorí majú problémy v reálnych sociálnych vzťahoch. 

(Bíziková 2010, in Kariková 2011)  Zimmerl (1998, in Sejčová 2011) atraktivitu 

chatrooms vidí v anonymnej účasti, nepretržitej a zvýhodnenej komunikácii 

v dôsledku úplnej absencie sociálnych hraníc. Umožňujú tiež vyžitie sa v tých 

aspektoch vlastného ja, ktoré sú bežne potlačené. Internet je prostredím bez 

zábran, so subjektívnym pocitom anonymity. Tento iluzórny pocit anonymity 

môže viesť chatujúcich k zvýšenej agresivite vo virtuálnom cyberpriestore. 

(Wallace 1999, in Benkovič 2008) 

 Závislosť na elektronickej pošte. Prostredníctvom elektronickej pošty možno 

poslať text, obrázok alebo video každému účastníkovi internetu, ktorý má 

pridelenú poštovú schránku (Makulová 1997, in Sejčová 2011). Sejčová (2011) 

píše, že priemerný používateľ má viac ako tri e-mailové kontá a svoju poštu 

kontroluje nie menej ako päťkrát v priebehu dňa.  

 Závislosť na počítačových hrách. Hry na internete – multi user dungeon 

(MUD hry) sú počítačové programy „online“, ktoré umožňujú súčasné napojenie 

viacerých užívateľov (Benkovič 2008). Prebiehajú vo virtuálnej realite 

(virtuálnej miestnosti), kde sa účastníci vžijú do nejakej novej identity, a tak 

komunikujú s ďalšími simulovanými postavami (Zimmerl 1998, in Sejčová 

2011). Každý z hráčov má možnosť zistiť poradie toho druhého, čím sa MUD 

hry odlišujú od video hier. Sú obľúbené najmä v mužskej populácii. 

Prostredníctvom hry hráči ovládajú jeden druhého, stávajú sa víťazmi 

a vytvárajú si svoj subjektívne stratený status. (Youngová 1998, in Sejčová 

2011; Benkovič 2008) Čas strávený pri hrách zvyšuje možnosť úspešnosti. 

Pozitívne posilňuje vedomie víťaza, ale aj problém časovej kontroly. (Benkovič 

2008) 
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 Závislosť na virtuálnom sexe. Závislosti od cybersexu a cybervzťahov sú 

špecifické subtypy závislosti od internetu (Nábělek 2011). Zaužívali sa 

označenia ako internetový sex, net-sex, on-line sex alebo cybersex. Cybersex je 

prevažne legálny, neprináša riziko prenosných ochorení, nezanecháva žiadne 

viditeľné dôkazy sexuálneho kontaktu a je k dispozícii v súkromí domova. 

Anonymita chatu umožňuje užívateľom rozohrávať potlačené alebo skryté 

fantázie bez strachu z pristihnutia, odsudzovania a ohovárania. Môže byť 

nenahraditeľný pre hendikepované skupiny, akými sú ľudia s odlišnou 

sexuálnou orientáciou, telesne postihnutí a podobne. (Nábělek 2011) 

 Závislosť na nakupovaní cez internet (oniománia). Ide o nutkavé utrácanie 

(compulsive overspending), nutkavé nakupovanie (compulsive shopping) 

a závislosť od nakupovania (shopping addiction) (Benkovič 2009). Asi pred 100 

rokmi Kraepelin, nemecký psychiater, opísal takzvaných „nákupných 

maniakov“, ktorí napriek svojmu kvalitnému intelektu nedokážu racionálne 

nakupovať (Benkovič 2011). Viacerí odborníci zaraďujú oniomániu medzi 

impulzívno-kompulzívne poruchy. Oficiálne nie je zaradená do MKCH-10, ale 

je akceptovaná pod diagnostickou kategóriou iné návykové a impulzívne 

poruchy (F63.8), kde sú radené zatiaľ všetky typy novodobých nelátkovách 

závislostí. (Benkovič 2009) Pre chorobné nakupovanie je typická 

„neovládateľná túžba nakupovať, v dôsledku čoho jedinec nakupuje viac, než si 

môže dovoliť alebo než potrebuje. Nakúpené veci doma skladuje, zväčša ako 

nepotrebné a zavadzajúce, lebo ich len zriedka naozaj používa“. (Beanson 2000, 

in Benkovič 2011, s. 33) Mc Graw (2005, in Benkovič 2009) tvrdí, že chorobne 

nakupujúci jedinci trpia tiež poruchami príjmu potravy, majú problémy 

s výkyvmi nálad, častými depresiami, ale aj s rôznymi inými typmi závislostí.  

 Závislosť na webphone. Cez internet je možné pohodlné komunikovanie s inou 

osobou na druhej strane zemegule, v prípade počítačového vybavenia zvukovou 

kartou, mikrofónom a reproduktorom. Internet umožňuje videokonferencie – 

rozhovor viacerých účastníkov medzi sebou. (Sejčová 2011)     

 Napriek tomu, že odborníci si stále nie sú istí, či ide o skutočnú diagnózu 

a formu závislosti, poznáme sedem hlavných symptómov, ktoré priamo poukazujú na 

rozvinutie IAD (Kariková 2011, s. 156). 
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1) Strata kontroly nad časom. Čas strávený pri obrazovke ide na úkor iných 

aktivít, ktoré boli doposiaľ pre neho typické.  

2) Klamstvo. Postihnutý nehovorí pravdu o čase strávenom na internete.  

3) Zmena psychického stavu. Objavuje sa nekontrolovateľný nepokoj, 

nespavosť, zvýšená nervozita, nesústredenosť, dekoncentrácia.  

4) Zmena osobnosti. Postihnutý žije dvojitý život niekedy až schizofrenického 

typu, pretože sa prostredníctvom internetu stáva niekým iným, ako 

v skutočnosti je..   

5) Emocionálna nestabilita. Pocit šťastia spojený so zasadnutím za počítač 

a pripojením sa na internet striedajú pocity viny. 

6) Zúfalstvo. Postihnutý reaguje mimoriadne podráždene aj na minimálny 

podnet. Je zúfalý, ak z nejakej príčiny nemôže tráviť čas za počítačom.   

7) Fixácia. Počítač a pripojenie na internet sú pre postihnutého dôležitejšie ako 

akákoľvek súkromná, školská alebo pracovná záležitosť.  

V súčasných štúdiách o problematickom používaní internetu Benkovič (2007, in 

Kopuničová 2012, s. 174) zdôrazňuje tri elementy: 

1) „osobnostné elementy – nízka sebadôvera, rysy introverzie a deficit 

v medziľudských/interpersonálnych spôsobilostiach; 

2) sociálne prvky – nízka sociálna opora; 

3) prvky súvisiace s internetom – nadmerné používanie internetu, rýchle 

a ľahké pripojenie na internet a vysoké schopnosti v užívaní internetu.“ 

1.4 Diagnostické kritériá závislosti na internete 

Medzi najpoužívanejšie diagnostické kritéria závislostného správania na internete 

patria kritériá podľa Youngovej (1998) v modifikácii Bearda a Wolfa (2001, in 

Vondráčková 2009, s. 5). Podľa autorov musí byť na diagnostiku závislosti od internetu 

prítomných všetkých päť nasledujúcich príznakov: 

 „zaujatie internetom (premýšľanie o predchádzajúcich aktivitách na internete 

alebo o tých budúcich; 

 potreba používať internet v čoraz dlhších časových úsekoch, aby človek 

dosiahol uspokojenie;  

 opakovaná neúspešná snaha kontrolovať, prerušiť alebo zastaviť používanie 

internetu;  
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 nepokoj alebo podráždenosť pri pokuse prerušiť alebo vzdať sa používania 

internetu;  

 pokračovanie pôvodne plánovaného času pripojenia k internetu“. 

Zároveň musí byť prítomný aspoň jeden z nasledujúcich príznakov: 

 „v dôsledku používania internetu ohrozenie alebo riskovanie straty dôležitého 

vzťahu, zamestnania alebo príležitosti v kariére; 

 klamanie členom rodiny, terapeutom alebo ďalším osobám na zastieranie 

nadmerného používania internetu; 

 používanie internetu ako spôsobu úteku od problémov alebo snaha zbaviť sa 

dysforickej nálady (napríklad pocitu bezmocnosti, viny, úzkosti a depresie)“. 

Podľa Karikovej (2011) sú závislosťou od internetu ohrozené dve skupiny ľudí. Prvou 

sú adolescenti a druhou sú ženy a muži po päťdesiatom roku veku trpiaci osamelosťou 

a pocitmi úzkosti. 

1.5 Príčiny a dôsledky závislosti na internete  

Interpersonálna teória Sullivana etiológie závislostného správania vychádza 

z predpokladu neoddeliteľnosti každého človeka od medziľudských vzťahov, v ktorých 

žije a jeho osobnosť je z povahy týchto vzťahov odvodená. Zameriava sa na sociálnu 

úzkosť a podľa jeho predpokladov hladina úzkosti jedinca je priamoúmerná úzkosti 

osôb, ktorých starostlivosti bol jedinec v detstve vystavený. (Kolibová 2013) 

Podľa kognitívno-behaviorálnej teórie problémového používania internetu, 

navrhnutej Davisom (2001, in Kolibová 2013) využívanie internetu poskytuje okamžitú 

odmenu s minimálnym oneskorením a predpokladá, že závislostné správanie na 

internete má dva druhy príčin: 

 vzdialené (psychopatologická dispozícia; situačné podnety – posilnenie 

v dôsledku pozitívnych emócií ako reakcií na používanie internetových 

aplikácií) a 

 blízke (maladaptívne myslenie – kognitívne distorzie v zmysle 

sebapodceňovania, sebapochybovania a negatívneho sebahodnotenia; sociálnu 

izoláciu;  nedostatok sociálnej opory).  

Treťou teóriou etiológie závislostného správania na internete, ktorá vychádza 

z výsledkov mnohých výskumov zameraných na sociálne spôsobilosti je teória deficitov 

sociálnych spôsobilosti podľa Caplana (Kolibová 2013). Caplan (2005, in Vondráčková, 
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Vacek 2009) uvádza riziko vzniku závislostného správania u osôb s psychosociálnymi 

problémami (najčastejšie trpiacimi osamelosťou, depresiou, sociálnou úzkosťou). V ich 

dôsledku vnímajú vlastné sociálne kompetencie negatívnejšie a preferujú sociálne 

interakcie cez internet. Majú pocit, že online komunikácia je pre ne menej ohrozujúca, 

umožňuje im väčšiu kontrolu nad informáciami, ktoré o sebe prezradia a flexibilnú 

sebaprezentáciu. Preferencia online medziľudských kontaktov vedie k nadmerným 

a kompulzívnym online sociálnym interakciám, ktoré na druhej strane zhoršujú ich 

sociálne kompetencie a vedú k vzniku problémov doma, v zamestnaní alebo v škole. 

 Šebeňová (2001, in Sejčová 2011) za príčiny vzniku závislosti od internetu 

považuje: pocit vzrušenia, redukciu tenzie, nový pocit identity, vyhľadávanie 

spoločnosti, biologické aspekty, psychické problémy, rodinnú situáciu. 

Kimberley Youngová (1998, in Kolibová 2013), zakladateľka Centra pre 

internetovú závislosť v USA, poukazuje na to, že porucha spôsobuje rovnaký typ 

sociálnych problémov ako iné závislosti bez spôsobenia rovnakého typu fyzických 

ťažkostí. Autorka uvádza aj sociálne problémy, ako niektoré z jej dôsledkov: 

 strata kontroly užívateľa pri používaní internetu; 

 abstinenčné príznaky – nervozita, agresivita, podráždenosť;  

 sociálna izolácia postihnutého jedinca; 

 rodinné i pracovné konzekvencie; 

 manželské problémy;  

 zlyhanie v škole, v práci a v rodine. (Reilly 1996, in Sejčová 2011; 

Youngová 1998, in Kolibová 2013) 

 Medzi závažné dôsledky, ktoré vyplývajú zo závislosti na internete Youngová 

(1998, in Kolibová 2013) ďalej radí stratu vnímania času, uplatňovanie internetových 

riešení v živote, zmenšený priestor pre interpersonálnu komunikáciu v reálnom živote, 

ochudobnenie medziľudských kontaktov, ktorá vedie k postupnej izolácii.    

 Podľa Šebenovej (2001, in Sejčová 2011) závislosť na internete spôsobuje 

zmeny vo fyzickej oblasti; nepríjemné pocity a depresiu; únik z reality; osamelosť; 

anonymitu; pocit moci; náhradný regulačný mechanizmus; problémy v práci. Viacerí 

autori zdôrazňujú hlavne psychosociálne dôsledky ako frustráciu, depresívnosť, 

osamelosť, sociálnu úzkosť a sociálnu disinhibíciu. Závislosť na internete negatívne 

vplýva na rodinný a spoločenský život, vedie k poruche fungovania v práci a k zlým 

študijným výsledkom. (Davis 2002, in Kolibová 2013)   
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2. Obdobie adolescencie 

Nasledujúca kapitola je venovaná obdobiu adolescencie, hlavným medzníkom tohto 

obdobia a vývojovým úlohám adolescenta. Hovorí o procesoch a zmenách v oblasti 

kognitívneho, emocionálneho, sociálneho vývinu a o formovaní osobnosti adolescenta. 

2.1 Teoretické vymedzenie pojmu adolescencia  

Názov obdobia je odvodený z latinského slova adolesco, adolescere, čo znamená 

dospievať, dorastať, vyvíjať sa, ale tiež silnieť, vzmáhať sa, mohutnieť (Končeková 

2014). Adolescencia časovo vypĺňa predovšetkým druhé desaťročie života človeka 

a v európskej psychológii sa tradične oddeľovala od pubescencie (11-15 rokov) (Macek 

2003). Jitka Oravcová (2002, 2010)  ju označuje za druhú fázu obdobia dospievania, 

ktoré je dlhým prechodným obdobím medzi detstvom a dospelosťou. Je značný rozdiel 

medzi dvanásťročným „skoro ešte dieťaťom“ a dvadsaťročným „už skoro dospelým“ 

(Langmeier, Krejčířová 2006). Preto sa celé obdobie podľa Langmeiera, Krejčířovej 

(2006) a Oravcovej (2002) člení na dve veľké obdobia: obdobie pubescencie a obdobie 

adolescencie.  

Macek (2003) sa vo svojej monografii prikláňa k periodizácii, ktorá adolescenciu 

označuje za celé obdobie medzi detstvom a dospelosťou. Je mostom medzi týmito 

dvoma obdobiami (Bandura 1995, in Macek 2003). Takého vnímanie sa pôvodne 

rozšírilo na americkom kontinente (Hurlock 1974, in Macek 2003) a dnes je stále 

častejšie používané v celosvetovom meradle. Adolescencia je podľa Maceka (2003) 

vnútorne diferencovaná na tri etapy, pričom každá z týchto etáp má svojbytné 

charakteristiky:  

 včasná adolescencia – v časovom rozmedzí  10 (11) – 13 rokov; 

 stredná adolescencia vymedzená intervalom 14 – 16 rokov; 

 neskorá adolescencia v rozmedzí 17 – 20 rokov, poprípade i omnoho viac. 

2.2 Charakteristika hraníc obdobia adolescencie 

Dolnou hranicou adolescencie je pohlavné dozretie a dosiahnutie reprodukčnej 

schopnosti (Oravcová 2010). Končeková (2014) o nej hovorí ako o období, kedy je 

mladý človek schopný reprodukcie a z biologického hľadiska sa môže stať rodičom. 

Podľa niektorých autorov dolný medzník tvorí ukončenie telesného dozrievania 

a začiatok psychického dozrievania. Iní autori hovoria o ukončení povinnej školskej 
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dochádzky, ako o sociálnom medzníku. Väčšina ho umiestňuje v intervale 14-16 rokov. 

(Končeková 2014)  

Horná hranica oddeľuje obdobie adolescencie od obdobia dospelosti. Objektívne je 

veľmi ťažké stanoviť horný medzník. Je individuálne veľmi pohyblivý. Niektorí 

jednotlivci ho dosahujú skôr, iní neskôr, vzhľadom na ich  rozdielny biologický, 

psychický a sociálny vývin. Väčšina autorov ho charakterizuje ako plné rozvinutie 

telesných, a najmä psychických (duševných) schopností – dosiahnutie plnej psychickej 

vyspelosti, zrelosti, dospelosti. Preto je vyjadrený širokým intervalom.  (Končeková 

2014) Podľa Končekovej  (2014) ide o interval 18 – 21 rokov. Vymedzenie hornej 

hranice obdobia adolescencie je ale v súčasnosti predmetom mnohých diskusií 

odborníkov. Sekulárna akcelerácia priniesla rýchlejší začiatok telesného i duševného 

dospievania, ale súčasne poskytla dlhší čas pre dokončenie plného rozvoja všetkých 

potencií. Dospievanie sa tak stále rozširuje oboma smermi. Skracuje sa doba detstva 

a odďaľuje sa nástup plnej dospelosti. (Langmeier, Krejčířová 2006) 

2.3 Vývinové úlohy obdobia adolescencie   

R. J. Havighurst (in Macek 2003) vytvoril koncept vývojových úloh pre obdobie 

adolescencie, ktorý obsahuje očakávania a potreby spoločnosti, v ktorej jedinec žije 

a rovnako tak i jeho individuálne potreby a očakávania. Jeho koncept bol ďalej 

špecifikovaný radou autorov. Macek (2003) vo svojej publikácii poskytuje ich 

modifikovanú verziu: 

 prijatie fyzických zmien, vlastného tela, pohlavnej zrelosti a pohlavnej role; 

 kognitívna komplexivita, flexibilita a abstraktné myslenie, teda schopnosť 

aplikovať intelektový potenciál v bežnej každodennej skúsenosti;  

 uplatnenie kognitívneho a emocionálneho potenciálu v rovesníckych vzťahoch 

– schopnosť vytvárať a udržovať vzťahy s rovesníkmi oboch pohlaví; 

 zmena vzťahu k dospelým (rodičom a iným autoritám) – emocionálnu závislosť 

nahradzuje autonómia, poprípade kooperácia a vzájomný rešpekt; 

 získanie predstavy o ekonomickej nezávislosti a smerovanie k určitým istotám, 

ktoré s ňou súvisia (voľba povolania, získanie základnej profesijnej 

kvalifikácie, ujasnenie predstáv o budúcej profesii); 

 získanie skúseností v erotickom vzťahu, príprava pre partnerský a rodinný 

život; 
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 rozvoj emocionality, intelektu a interpersonálnych zručností zameraných ku 

komunite a spoločnosti – získanie kompetencie pre sociálne zodpovedné 

správanie; 

 predstava o dôležitých osobných cieľoch a štýle života – budúcich prioritách 

v dospelosti; 

 ujasnenie hierarchie hodnôt a stabilizácia vlastného vzťahu ku svetu a životu – 

svetový názor.  

Podľa E. Eriksona (in Končeková 2014) je hlavnou vývinovou úlohou adolescenta: 

 vytvoriť si pocit vlastnej identity. Tá sa v rámci tohto obdobia v celej svojej 

rozmanitosti – v zmysle prežívania, vnímania, integrácie, akceptácie 

a reprezentácie samého seba, rozvíja a upevňuje v kontexte sociálnych interakcií 

(Erikson 1956, in Gaššová, Mikuška 2010); 

 vytvoriť si vedomie vlastnej hodnoty; 

 postupne sa stať nezávislým na rodičovskej autorite; 

 prijať normy spoločnosti; 

 vytvárať heterosexuálne vzťahy. 

Podľa Kurica (1986, in Končeková 2014) je hlavnou úlohou adolescenta kvalifikovaná 

príprava na životné povolanie, úmerná vlastným schopnostiam a dozretie v samostatnú 

a vyspelú osobnosť. 

Vágnerová (2000, in Končeková 2014) píše o dospelosti ako o málo atraktívnej pre 

mnohých adolescentov, pretože je príliš náročná, spojená s obmedzeniami a  

zodpovednosťou. Úloh je príliš veľa naraz, nároky sú príliš vysoké (Říčan 2006). 

Dospelosť, spojená s definitívnou voľbou, nemusí byť pre adolescentov lákavá, preto 

dávajú prednosť predĺženiu prechodného obdobia (Vágnerová 2008). Tým, že sa ju 

snažia oddialiť, dostávajú sa do medzifázy - takzvaného adolescentného moratória 

(Vágnerová 2000, in Končeková 2014). Pojem zaviedol Erikson a ide o akési vývinové 

provizórium. Říčan (1990, in Vágnerová 2008) hovorí o spoločenskom „kulte 

nezrelosti“, ktorý podporuje tendenciu k udržaniu výhod adolescencie. 

G.S. Hall (1904, in Macek 2003) adolescenciu prirovnáva k nemeckému literárnemu 

hnutiu „Sturm and Drang“ a vníma ju ako dramatický a nevyhnutný stret protikladných 

tendencií v človeku, kedy je dospievajúci napoly necivilizovaný divoch 
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s nekontrolovanými impulzmi, ktorý sa z pravidla po dvadsiatom roku života postupne 

civilizuje a mení sa v zodpovedného  člena modernej spoločnosti. 

Niekedy sa tvrdí, že adolescenta čaká ešte jeden koperníkov obrat – pochopenie, že 

nie je stredom sveta, čo v tomto prípade znamená, že nie je stredom pozornosti všetkých 

ľudí okolo neho. S tým súvisí i presvedčenie o vlastnej výnimočnosti, v čom môžeme 

vidieť zostatok kognitívneho egocentrizmu. (Říčan 2006) 

Macek (2003, s. 33)  prirovnáva obdobie adolescencie k „prvej autorizovanej 

konceptualizácii vlastného životného priestoru a k verifikácii správnosti tejto verzie“, 

pričom nie je rozhodujúce, či subjekt považuje za správne to, čo je efektívne, užitočné 

alebo to, čo vníma ako obohacujúce a príjemné, ale to, že zvolenú verziu prijíma za 

svoju spolu s jej rizikami a slabinami. 

2.4 Procesy a zmeny v období adolescencie 

Adolescencia je obdobím ustaľovania telesného a duševného vývinu. Po búrlivom 

období puberty dochádza k postupnému upokojeniu, k psychickému dozretiu v ľudskú 

osobnosť, ktorá sa spoločensky zaraďuje medzi dospelých ako ich rovnocenný partner. 

Všetky psychické procesy a vlastnosti sa svojou úrovňou a kvalitou postupne približujú 

hodnotám dospelého človeka (Končeková 2014)    

2.4.1 Kognitívny vývin adolescenta  

Vývin kognitívnych funkcií (vnímania, pamäti, predstavivosti, pozornosti) je 

v tomto veku už ukončený (Oravcová 2010). Vnímanie adolescenta je už na úrovni 

dospelého človeka. Klesá živosť vnímania, ale vnemy sú presné a úplné. Zlepšuje sa 

stálosť a trvanie pozornosti, pričom úmyselná pozornosť prevažuje nad mimovoľnou 

pozornosťou. Vybíral (2002, in Kolibová 2013) upozorňuje na negatívny dopad 

internetu na myslenie jedinca, konkrétne pri schopnosti sústredenia pozornosti. Prevláda 

logické zapamätávanie nad mechanickým (adolescenti upúšťajú od učenia sa textov 

naspamäť). Uplatňuje sa tvorivá fantázia a bdelé snenie, ako premietanie žiadostí, 

potrieb do prúdu myslenia. Adolescent si v ňom môže odreagovať nedovolené priania, 

kompenzovať pocit menejcennosti, či vyrovnať sa s ťažkosťami života. (Končeková 

2014) Určitý pokrok zaznamenáva vývin myslenia, ktoré je logicko-deduktívne 

a umožňuje adolescentovi riešiť vysoko abstraktné úlohy (Oravcová 2010). Jeho 

abstraktné myslenie je v takom rozkvete, že ho názorná výučba s množstvom 

konkrétnych príkladov môže obťažovať. Potravou jeho intelektu sú pojmy, nie obrazy. 
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Adolescent myslí rýchlejšie, spoľahlivejšie, skúsenejšie než pubescent, ale žiadne nové 

myšlienkové operácie si už nemôže osvojiť, pretože neexistujú. (Říčan 2009) Uvažuje 

a myslí hlbšie - robí úsudky. (Končeková 2014) Jeho úsudok býva zaťažený 

emocionálne (Vágnerová 2008). To znamená, že realizuje unáhlené a subjektívne 

podfarbené riešenia (Oravcová 2010). Zvyšuje sa kritickosť myslenia a tiež jeho 

samostatnosť. Adolescent sa usiluje mať vlastné názory na udalosti (neprijíma ich 

mechanicky od dospelých), je ochotný korigovať nesprávny názor a uznať si svoj omyl. 

(Končeková 2014). Pre toto obdobie je typická flexibilita (pružnosť) myslenia 

a schopnosť používať nové spôsoby riešenia. Adolescenti nie sú zaťažení skúsenosťou, 

ktorá by im pomáhala alebo ich obmedzovala v zmysle akceptácie bežne preferovaného 

riešenia. Naopak nedostatok skúseností, ktoré by bolo možné použiť pri riešení situácie, 

im sťažuje jej zvládnutie. (Vágnerová 2008) Nachádzajú ale originálne riešenia, pretože 

nie sú rigidní a dokážu o situácii uvažovať a nahliadať na ňu z mnohých strán 

(Oravcová 2010). 

2.4.2 Emocionálny vývin adolescenta  

Adolescenti preferujú intenzívne citové (i zmyslové) prežívanie. Majú radi 

aktivity, ktoré sú zdrojom intenzívneho emočného prežívania (napríklad rýchla jazda, 

hlučná hudba, výkony vedúce k úplnému fyzickému vyčerpaniu) a snažia sa dosiahnuť 

jeho maximum. Vyžadujú neodkladné uspokojenie svojich citových potrieb, výsledkom 

čoho sú rýchle známosti, unáhlené sobáše, rýchle vzrušujúce akcie. (Oravcová 2002) 

Citová labilita, ktorá je typická pre pubertu sa v priebehu adolescencie postupne stráca. 

City sa v adolescencii stabilizujú, prehlbujú a stávajú sa trvalejšími. Citové prejavy sa 

dostávajú pod racionálnu kontrolu – zvyšuje sa sebakontrola pri navonok prejavených 

citoch (schopnosť tlmiť a znášať telesné alebo duševné utrpenie). (Končeková 2014) 

Zvláštny význam získavajú emócie a city, ktoré súvisia s erotickou sférou života, 

estetické city a mravné cítenie (Macek 2003). 

2.4.3 Sociálny vývin adolescenta  

Sociálny vývin je jednou z dominujúcich oblastí vývinu adolescenta (Oravcová 

2002, 2010). Postupne sa rozširuje okruh jeho sociálnych rol a záujmov, ktorý sa mení 

kvantitatívne, aj kvalitatívne. Preberá stále viac rol dospelých so zodpovedajúcim 

stupňom zodpovednosti a samostatnosti. Materiálne je často ešte zabezpečovaný 

rodičmi a v škole je od neho stále vyžadovaná poslušnosť. (Končeková 2014)  

Oravcová (2010) k úlohám sociálneho vývinu obdobia adolescencie radí: 
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1. Osvojovanie si noriem a pravidiel správania – adolescent je ochotný 

akceptovať potrebu dodržiavania noriem, ktoré regulujú správanie ľudí 

a uľahčujú im spolužitie a komunikáciu. Prijíma vyššie morálne princípy. Ak 

nenachádza možnosť pozitívnej sebarealizácie, neguje všeobecne platné hodnoty 

a správanie, čím sa snaží upútať pozornosť spoločnosti. 

2. Sociálne roly – dochádza k zmene roly pubescenta na rolu dospelého vo 

všetkých sociálnych oblastiach.  

 Rodina. Rodičia strácajú vo vzťahu k adolescentovi postavenie 

nadradenej autority. Adolescent často hľadá dospelého, ktorý by 

preňho predstavoval prirodzenú autoritu, ktorú by mohol rešpektovať. 

Výsledkom by mala byť zmena rodinnej konštelácie – a to 

akceptovanie dospelosti adolescenta a zároveň uchovanie pozitívnej 

väzby rodičov a dieťaťa, aj keď na inej úrovni. Podľa Petrovskijho 

(1977, in Končeková 2014) adolescent postupne získava behaviorálnu, 

emocionálnu, morálnu a hodnotovú autonómiu.  

 Rovesnícke vzťahy. Rovesníci poskytujú adolescentovi citové 

zázemie, ktoré stráca v snahe emancipovať sa od rodiny. Vzťahy 

s rovesníkmi majú podobu priateľstva, členstva v skupine, 

heterosexuálnych vzťahov. Adolescent túži byť členom rovesníckej 

skupiny, ktorý je pre neho zdrojom istoty, akceptácie a tiež 

prostriedkom hľadania a formovania identity. Dospieva k poznaniu 

svojej sexuálnej orientácie a nadväzuje sexuálne vzťahy.  

 Škola. Väčšina adolescentov je zaradená do školskej inštitúcie, ktorá 

predstavuje konečnú prípravu na profesiu (stredná odborná škola). Ich 

stratégiou je prevažne učiť sa tak, aby si udržali štandard. Vyhli sa 

konfliktom so spolužiakmi v prípade, že sa učia príliš dobre alebo 

konfliktom s učiteľmi, ak sa učia príliš zle. 

 Podľa Davisa (2002, in Kolibová 2013) má závislosť od internetu najväčší 

negatívny vplyv na rodinný a spoločenský život. Nadmerný čas strávený online často 

vyústi do zanedbania rodiny, sociálnych aktivít a záujmov, môže viesť k zlým 

študijným výsledkom, k osamelosti, frustrácii, depresívnosti, či sociálnej úzkosti. Trpí 

bezprostredná komunikácia s priateľmi a známymi (Nábělek 2007, in Kolibová 2013).  
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2.4.4 Vývin identity (osobnosti) adolescenta  

 Adolescencia je obdobím integrovania (sceľovania) a obdobím sebautvárania 

(Klindová, Rybárová 1985, in Končeková 2014). Mladý človek v tomto období hľadá 

odpoveď na radu základných otázok – „kým som“, „aký som“, „kam patrím“, „kam 

smerujem“, „aké hodnoty sú v mojom živote najvýznamnejšie“ (Langmeier, Krejčířová 

2006). Identita znamená kontinuitu, uvedomenie si vnútornej súvislosti a kontinuity 

vlastného života - som ten, kto tu bol včera, pred týždňom a kto tu bude zajtra, za 

mesiac, za rok (Ríčan 2006). Reid (1998, in Kolibová 2013) hovorí o fragmentácii 

osobnosti dospievajúceho užívateľa internetu, ku ktorej dochádza pri vytváraní 

virtuálnej reality. Tá bráni rozvinutiu flexibilnej a sociálne adjustovanej osobnosti. 

Virtuálny vzťah (na rozdiel od reálneho) nemá kontinuitu a útek sa stáva hlavnou 

stratégiou pri prekonávaní problémov. Adolescent sa tak nenaučí riešiť problémy a je 

neschopný racionálne riešiť problémy vyskytujúce sa v reálnom svete. 

 Identita znamená tiež jasné vedomie seba ako subjektu – ja som ten, kto sa 

rozhoduje, kto koná, kto vie čo robí (Ríčan 2006). Šmahel (2003, in Kolibová 2013) 

poukazuje na to, že virtuálny priestor môže spôsobiť poruchu disociácie osobnosti, kedy 

jedinec svoju osobnosť neprežíva ako celok, ale ako viac oddelených osobností, ktoré 

nedokáže integrovať. V reálnom živote je väčšia časť rolí prepojená fyzickým JA. 

Virtuálne osobnosti nie sú priestorovo prepojené, preto môžu byť oddelenejšie 

a izolovanejšie.     

 Identita je vedomím jedinečnosti – môj život je originál. Preto hľadať svoju 

identitu znamená predovšetkým poznávať sám seba a je spojené s častým 

experimentovaním. (Ríčan 2006) Mladí ľudia vyvíjajú úsilie odstraňovať nežiaduce 

vlastnosti a dosahovať pozitívne vlastnosti. Ide o úsilie v zmysle sebautvárania 

a sebazdokonaľovania prostredníctvom sebavýchovy, sebavzdelávania. (Končeková 

2014) Podľa Náběleka (2007, in Kolibová 2013) internetová závislosť redukuje 

možnosti osobnostného rozvoja. Mladý človek si znižuje možnosti voľby, ale aj 

možnosť nadobudnúť skúsenosti v reálnych životných situáciách.   
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3. Sociálna funkčnosť, dysfunkčnosť a opatrenia proti vzniku 

rizikového správania na internete 

Nasledujúca kapitola hovorí o sociálnych schopnostiach detí a dospievajúcich a ich 

jednotlivých prejavoch. Bližšie špecifikuje Riggioho chápanie schopností a definuje 

fenomén prokrastinácie, rozšírený medzi cieľovou skupinou. V závere sa zameriava na 

oblasť prevencie rizikového správania na internete (na konkrétne možnosti prevencie a 

typy realizovaných  liečebných terapií). 

3.1 Sociálne schopnosti  

P. Caldarella a K. W. Marrell (1997, in Krejčová 2011) sa pokúsili prostredníctvom 

realizácie metaanalytickej štúdie systematicky klasifikovať sociálne schopnosti detí 

a dospievajúcich. Na základe faktorovej analýzy sa dopracovali k piatim dimenziám 

a ich jednotlivým  prejavom : 

 Dimenzia rovesníckych vzťahov – zahŕňa rôzne formy správania, ktoré 

umožňujú pozitívnu interakciu s rovesníkmi (Caldarella, Marrell 1997, in 

Krejčová 2011). Dospievajúci budujú trvalé priateľstvá, v interakcii dokážu 

akceptovať odlišnosti a špecifické prejavy rovesníkov, využívajú svoju 

vnímavosť verbálnych a neverbálnych podnetov prichádzajúcich od druhých 

osôb a zvládajú na ne adekvátne reagovať, podľa informácie, ktorú nesú 

(Riggio, Carney 2003, in Krejčová 2011). 

 Jednotlivé prejavy tejto dimenzie (Caldarella, Marrell 1997, in Krejčová 

2011): budovanie priateľských vzťahov; sociálne vnímanie; sociálne 

poznávanie; akceptácia odlišnosti; odolávanie negatívnym vplyvom rovesníckej 

skupiny; kontinuálne, skúsenosťami podporené budovanie názorov o druhých 

ľuďoch; vnímavosť voči verbálnym i neverbálnym prejavom druhých osôb. 

 Sebaregulačné mechanizmy, ktorými dospievajúci kontroluje svoje prežívanie, 

zvláda správať sa v súlade s pravidlami, akceptuje kritiku svojej osoby a dokáže 

prijať kompromis (Caldarella, Marrell 1997, in Krejčová 2011). 

 Jednotlivé prejavy tejto dimenzie (Caldarella, Marrell 1997, in Krejčová 

2011): efektívne riešenie konfliktov; kontrola vlastných verbálnych 

a neverbálnych zdieľaní; sebareflexia. 
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 Schopnosti súvisiace s vlastným vzdelávaním a školskou dochádzkou 

(Caldarella, Marrell 1997, in Krejčová 2011). Schrunk a Zimmermann (1997, in 

Krejčová 2011) zdôrazňujú schopnosť plánovania, vytváranie efektívneho 

pracovného prostredia a prácu s časom. 

 Jednotlivé prejavy tejto dimenzie (Caldarella, Marrell 1997, in Krejčová 

2011): samostatné plnenie úloh; sebakontrola v rámci vlastného vzdelávacieho 

procesu; schopnosť pracovať podľa inštrukcií; plánovanie činností a efektívne 

nakladanie s časom; schopnosť požiadať o sociálnu podporu v škole.   

 Dimenzia vzájomného súladu, ktorá v mnohých ohľadoch vyjadruje schopnosť 

jedinca kooperovať. 

 Jednotlivé prejavy tejto dimenzie (Caldarella, Marrell 1997, in Krejčová 

2011): práca v súlade so sociálnymi pravidlami a požiadavkami skupiny; prijatie 

požiadaviek sociálnej role; zameranie na spoločné riešenie a spoločný cieľ 

činnosti; schopnosť podeliť sa s ostatnými v skupine; komunikácia v skupine; 

zdieľané reflektovanie; efektívne využívanie voľného času. 

 Dimenzia schopnosti presadiť sa v interakcii s druhými osobami (Caldarella, 

Marrell 1997, in Krejčová 2011). Riggio, Carney (2003, in Krejčová 2011) sem 

radí schopnosť adekvátneho prejavu a regulácie verbálneho a neverbálneho 

prejavu v komunikácii s inými osobami. 

 Jednotlivé prejavy tejto dimenzie (Caldarella, Marrell 1997, in Krejčová 

2011): vlastné verbálne vyjadrovanie; zahájenie konverzácie s druhými osobami 

a ich prizvanie k interakcii; prijatie pochvaly a ocenenia; schopnosť adekvátneho 

neverbálneho zdieľania; rozhodovanie a plánovanie v kontexte interakcie 

s druhými osobami.   

Riggio (1986, in Riggio, Reichard 2008)  predstavil model emocionálnych a sociálnych 

zručností. V základnom výskume interpersonálnej komunikácie upozorňuje na fakt, že 

emocionálna a sociálna komunikácia sa skladá z troch základných schopností. 

 schopnosť vyjadrovania - to, čo odborníci na komunikáciu označujú za 

kódovaciu schopnosť (encoding); 

 schopnosť rozpoznania a dekódovania (decoding) správy od ostatných; 

 schopnosť regulovania a kontrolovania komunikačného správania. 
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 Každá z týchto troch schopností operuje rovnako tak v emocionálnej oblasti 

(emocionálne schopnosti), ako vo verbálnej/sociálnej oblasti (sociálne schopnosti). 

 Medzi emocionálne schopnosti Riggio a Reichard (2008) radí: emocionálnu 

expresivitu (emotional expressiveness); emocionálnu senzitivitu (emotional sensitivity) 

a emocionálnu kontrolu (emotional control). Zatiaľ čo emocionálna expresivita 

vyjadruje schopnosť jedinca komunikovať neverbálne, najmä pri odosielaní 

emocionálnej správy, emocionálna sensitivita poukazuje na schopnosť prijímať a 

interpretovať neverbálne alebo emocionálne vyjadrenia ostatných. Emocionálna 

kontrola sa vzťahuje na reguláciu vlastných neverbálnych a emocionálnych prejavov.  

 Trom emocionálnym schopnostiam zodpovedajú tri sociálne schopnosti: 

sociálna expresivita (social expressiveness); sociálna senzitivita (social sensitivity) a 

sociálna kontrola (social control). Sociálna expresivita je schopnosť jedinca 

komunikovať verbálne a schopnosť zapojiť iných do sociálnej interakcie (osloviť 

ostatných vo svojom sociálnom okolí). Sociálna senzitivita vyjadruje schopnosť aktívne 

počúvať, ale tiež schopnosť "čítať" v sociálnych situáciách, interpretovať ich a poznať 

všeobecné sociálne pravidlá a normy. Sociálna kontrola sa vzťahuje ku schopnosti 

sofistikovane plniť svoju sociálnu rolu a uplatňovať takt v sociálnych situáciách, v 

ktorých sa jedinec vyskytne. (Riggio, Reichard 2008) 

 Napriek tomu, že emocionálna expresivita a senzitivita zvyčajne medzi sebou 

korelujú (ak človek dokáže bez problémov vyjadriť svoje emócie, rovnako je schopný 

dekódovať emocionálne správy ostatných), nízka expresivita a vysoká senzitivita môže 

poukazovať na plachosť (hanblivosť) a možnú hypersenzitivitu na emócie iných (Riggio 

1986, in Riggio, Reichard 2008). Podobne, vysoká emocionálna expresivita a nízka 

emocionálna kontrola môže poukazovať na niekoho, kto je emocionálne mimo kontroly. 

V opačnom prípade môže ísť o niekoho, kto je citovo zdržanlivý a rezervovaný. 

Najideálnejším stavom je rovnováha medzi jednotlivými emocionálnymi a sociálnymi 

dimenziami. (Perez 2007, in Riggio, Reichard 2008) 

3.2 Prokrastinácia  

Termín pochádza z latinského slova procrastinare a znamená odložiť, oneskoriť sa, 

predĺžiť, oddialiť, odložiť realizáciu úlohy (Jadidi, Mohammadkhani, Tajrishi 2011).  

Steel (2007, in Schweigerová, Slávkovská 2015) definuje prokrastináciu ako „situáciu, 

kedy dochádza k odkladaniu plánovanej činnosti na neskôr, aj keď je i naďalej snaha 

podať rovnaký výkon a činnosť úspešne dokončiť“.  
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Prokrastinácia je bežnou a škodlivou formou samoregulačného zlyhania, ktoré nie 

je úplne objasnené. Silnú a konzistentnú rolu pri predikcii prokrastinácie zohráva odpor, 

sebaúčinnosť (autoefektívnosť), impulzivita, ale aj svedomitosť, aspekty sebaovládania 

(self-control), roztržitosti, organizácie a úspešnej motivácie. Hoci sa každý z nás už 

pohrával s plytvaním času, niektorí si z neho urobili spôsob života – osobný životný 

štýl. (Steel 2007)  

Prokrastinácia bola považovaná za sebaznevýhodňujúce správanie, ktoré vedie 

k časovým stratám , nízkemu výkonu a zvýšenému prežívaniu stresu (Chu, Choi 2005). 

Ferrari (2001, in Chu, Choi 2005, s. 246) vykresľuje prokrastinátorov ako „lenivých 

alebo sebazhovievavých jedincov, ktorí sú neschopní sebaregulácie“. Pre 

prokrastinátorov je typické zlyhávanie v sebaregulačných stratégiách, ktoré sú dôležité 

pri iniciácii pracovných úloh a ich dokončení (Steel 2007, in Schweigerová, Slávkovská 

2015).  

Vo všeobecnosti je považovaná za negatívny jav, ale Knaus (2000, in Chu, Choi 

2005) hovorí, že nie všetky oneskorenia vedú k negatívnym výsledkom. Mnoho ľudí 

tvrdí, že aj keď začnú pracovať na poslednú chvíľu, dokážu  dokončiť prácu včas. Majú 

tendenciu pracovať lepšie a rýchlejšie a dokážu pod časovým tlakom generovať 

kreatívnejšie nápady. Z dôvodu, že nie každé prokrastinatívne správanie má negatívny 

efekt, môžeme koncepčne rozlišovať dva rozdielne typy prokrastinátorov.  

Chu a Choi (2005, in Cao 2012)  rozlišujú pasívnych a aktívnych prokrastinátorov. 

Pasívni prokrastinátori sú prokrastinátormi v tradičnom slova zmysle (Chu, Choi 2005). 

Sú to tí, ktorí nemajú v úmysle prokrastinovať, ale často to skončí pri odložení úlohy, 

kvôli ich neschopnosti vykonať rýchle rozhodnutie (Chu, Choi 2005, in Cao 2012). 

S blížiacim sa termínom pociťujú tlak a stávajú sa pesimistickými vo vízii dosiahnutia 

uspokojivého výsledku (Ferrari, Parker, Ware 1992, in Chu, Choi 2005). Aktívni 

prokrastinátori sa podstatne líšia od pasívnych prokrastinátorov. Aktívni prokrastinátori 

prokrastinujú pretože dávajú prednosť nátlaku a často využívajú prokrastináciu, ako 

zámernú sebamotivačnú stratégiu, aby boli primerane motivovaní (Ferrari, Johnson, 

McGown 1995, in Cao 2012). Sú schopní robiť rozhodnutia včas, napriek tomu 

úmyselne pozastavia svoju činnosť s cieľom zamerať svoju pozornosť na iné dôležité 

úlohy (Chu, Choi 2005). Vzhľadom na ich zámer splniť úlohu, na ich schopnosť 

produkovať uspokojivé výsledky a plniť termíny majú podobné charakteristiky ako 
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neprokrastinátori (Chu, Choi 2005, in Cao 2012) a od pasívnych prokrastinátorov sa 

líšia na kognitívnej, afektívnej a behaviorálnej úrovni (Chu, Choi 2005) .      

Blunt a Pychyl (1998, in Chu, Choi 2005) zistili, že prokrastinácia je fenomén, 

ktorý chronicky ovplyvňuje podstatnú časť dospelých rovnako, ako aj vysokoškolských 

študentov. Školské prostredie je typickým prostredím, kde je prirodzene vytváraný tlak 

na plnenie si povinností v stanovených termínoch a kde bol zaznamenaný najvyšší 

výskyt prokrastinácie (Steel 2007, in Schweigerová, Slávkovská 2015). Akademická 

prokrastinácia je považovaná za špecifickú, vzťahuje sa k akademickému prostrediu 

a k úlohám, ktoré súvisia so štúdiom. Zahŕňa odsunutie akademických činností (úloh) 

napriek vedomiu negatívnych následkov. (Aremu, Williams, Adesina 2011, in 

Schweigerová, Slávkovská 2015) Pychyl, Lee, Thibodeau, Blunt (2000, in Steel 2007) 

tvrdia, že študenti sa viac ako v jednej tretine svojich denných aktivít venujú 

prokrastinácii, ktorá má podobu spania, hrania sa, alebo sledovania televízie. Tice 

a Baumeister (1997, in Chu, Choi 2005) uvádzajú, že univerzitní študenti, ktorých 

prokrastinácia dosiahla vysoko hodnotené skóre dostávali nielen zlé známky, ale 

uvádzali tiež vysokú úroveň napätia (stresu) spolu so zlým sebahodnotením zdravia. 

Prokrastinátori v porovnaní s neprokrastinátormi pociťujú menej stresu a majú 

lepšie fyzické zdravie. V tomto zmysle môže byť prokrastinácia chápaná ako stratégia, 

ktorú vyžívajú na reguláciu negatívnych emócií, čím sa jedinec dočasne cíti lepšie.  

3.3 Sociálna prevencia a liečba internetovej závislosti  

Internet má množstvo pozitívnych ale aj negatívnych vlastností. Od nás závisí, či 

bude internet našim pomocníkom, alebo našim nepriateľom. Podstatný je vždy účel jeho 

využitia. Úspech liečby je podmienený prístupom k závislosti. Dôležitým prvkom je 

prevencia na školách a pracoviskách zavedením pozitívnej mediálnej výchovy. (Paľa 

2008) Kariková (2011) sa prikláňa k názoru zaradenia tejto problematiky do predmetu 

Mediálna výchova, ako jednej z možností prevencie zameranej na závislosť od 

elektronických médií. Predmet by u žiakov rozvíjal vhodné postoje k elektronickým 

médiám. 

Rafael Escandón a César Gálvez (2012) zdôrazňujú existenciu preventívnych zásad 

a prostriedkov, ktoré sú založené na informovanosti a rovnako tak i na usporiadanom 

a zdravom životnom štýle so skutočnými a pevnými hodnotami. Hovoria tiež o tom, že 

závislosťou sa niekedy človek skrýva sám pred sebou. Namiesto toho, aby kontroloval 
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svoje inštinkty rozumom, nechá sa nimi viesť. Takéto konanie je to isté, ako 

napredovanie cúvaním. Jeho jedinou výhodou je, že odhaľuje našu mieru sebaovládania 

a robí ju naliehavejšou. Naplniť ju je povinnosťou závislého. Dôležitá je však aj pomoc 

zvonka. Existujú metódy a princípy, ktorých súčasťou je prijatie práve tejto pomoci. 

(Escandón, Gálvez 2012) 

Problematika novodobých nelátkových závislostí je na úrovni diskusií a zatiaľ je 

stále otvorená. V základných charakteristikách a terapeutických postupoch nájdeme aj 

niektoré zásadné odlišnosti. Ide o fakt, že práca s internetom je na rozdiel od látkových 

závislostí a nelátkovej závislosti (gamblingu) nevyhnutnou súčasťou bežného 

fungovania jedinca v živote. (Benkovič 2008) Závislosť od komunikačných médií nie je 

možné riešiť úplnou abstinenciou, ako je to napríklad u chemických závislostí 

(Frouzová 2008) Preto stanoveným cieľom v liečebnom procese pacienta s touto 

poruchou je fungovať tak, aby táto činnosť bola dokonale kontrovaná, aby ju sami 

pacienti dostali pod kontrolu a vedeli bezproblémovo, nie chorobne fungovať na 

internete. (Benkovič 2008) Snažíme sa rozpoznať rozhodujúce body v nás a okolo nás, 

kedy dochádza k zmene našej normálnej funkcii, urobiť okolo týchto bodov bezpečné 

zóny a starostlivo sa im (pokiaľ je to možné) vyhýbať (Frouzová 2008). 

Frouzová (2008) tvrdí, že najskôr treba zamedziť prístup k činnosti a viesť jedinca 

k vykonávaniu aktivít, ktoré ho vracajú späť do skutočného sveta. Jedinec na túto 

reštrikciu obvykle reaguje veľmi búrlivo s nasledovným negativizmom, či apatiou.  

V liečebnej stratégii prevažuje kognitívno-behaviorálny prístup: práca s motiváciou, 

práca so spúšťačmi, zmena životného štýlu s využitím vplyvu rodiny, blízkych 

a širšieho okolia (Frouzová 2008). Podľa Orzacka (1999, in Sejčová 2011) je 

kognitívno-behaviorálna terapia postavená na premise, že myšlienky determinujú 

pocity. Preto sa pacienti učia monitorovať svoje myšlienky, identifikovať tie, ktoré sú 

spúšťačom závislostných pocitov a správania. Učia sa novým kopingovým stratégiám 

a spôsobom prevencie recidívy. Youngová (1998, in Nešpor 2011) pridáva 

k spomenutým stratégiám tie, ktoré sú zamerané na prehlbovanie sebauvedomenia, 

udržiavanie dobrého stavu a prevenciu relapsov. 

Autorka ďalej upozorňuje na skutočnosť, že návykové správanie vo vzťahu 

k internetu môže byť formou úniku pre inými duševnými problémami, ktoré je potrebné 

liečiť. Liečebný model poukazuje na podporujúce psychosociálne okolnosti, ktoré často 

koexistujú so závislosťou. Ide o sociálnu fóbiu, partnerské problémy, poruchy nálad, 
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sexuálne zneužívanie v detstve, či strata zamestnania (Youngová 1999,  in Sejčová 

2011).  

Cieľom terapie zameranej na zvyšovanie motivácie je pomôcť pacientom uvedomiť 

si existenciu problému a potrebu zmeny správania. Stupne zmeny sú: uvažovanie; 

determinácia; konanie; udržiavanie; uvažovanie po recidíve. (Orzack 1999, in Sejčová 

2011) Kórejský autor Kim (2007, in Nešpor 2011) upozorňuje na dobré výsledky 

použitej takzvanej liečby zameranej na realitu (reality therapy). Využíva postup WDEP: 

 W (Want): Čo chceš? 

 D (Direction, doing): Kam smeruješ, čo robíš? 

 E (Evaluation): Ako to hodnotíš? 

 P (Planning): Aké más plány? 

 V doliečovaní je pozornosť venovaná hlavne práci na ďalšom osobnostnom 

raste, kedy používame ďaleko viac psychodynamický alebo nedirektívny prístup 

(Frouzová 2008).   
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4. Charakteristika výskumu  

Nasledujúca kapitola sa zaoberá deskripciou výskumu. Výskum bol realizovaný 

v dvoch fázach. Prípravnú fázu realizácie výskumu charakterizovali také aktivity, ako 

tvorba výskumných otázok, tvorba hypotéz, výber vhodnej metódy a metodiky 

výskumu spolu s tvorbou dotazníka.  Druhá fáza bola zameraná na samotný zber 

údajov, štatistické spracovanie dát, vyhodnotenie a publikáciu výstupov výskumu. 

V diskusii sme porovnávali nami zistené výsledky s výsledkami podobných 

realizovaných výskumov. 

4.1 Vymedzenie problému 

Ako sme už načrtli v teoretickej časti, moderné technológie priniesli so sebou na 

prvý pohľad relatívne bezpečný druh závislosti, ktorý v konečnom dôsledku môže 

človeka vedome alebo nevedome poškodzovať. Internet a nové médiá sú integrálnou a 

neoddeliteľnou súčasťou osobného a sociálneho života adolescentov. Zmenil sa model 

komunikácie a internet výrazne zasahuje do života mladých ľudí. Virtuálna realita 

dokáže saturovať široké spektrum potrieb, čo je zvlášť nebezpečné pre obdobie 

adolescencie. Online generácia v digitálnom svete trávi veľa času, nadväzuje 

priateľstvá, komunikuje s inými, získava informácie, buduje si svoju vlastnú identitu. 

Na jednej strane s rozvojom informačnej spoločnosti vzniká nátlak 

na počítačové/internetové zručnosti populácie, na strane druhej stojí hrozba nadmerného 

problémového používania internetu spojená s negatívnymi dôsledkami na reálny život 

jedincov a ich sociálnu spôsobilosť.  

Školské prostredie formuje a rozvíja sociálne schopnosti adolescenta. Adolescent 

využíva interpersonálnu komunikáciu, je vedený k zodpovednému plneniu úloh 

v stanovených termínoch, k dodržiavaniu pravidiel a konformnému správaniu, 

spolupracuje s ostatnými, aktívne počúva, poskytuje spätnú väzbu, prezentuje svoju 

vlastnú osobu a vyjadruje svoje vlastné postoje a názory. Medzi študentmi sa objavuje 

fenomén prokrastinácie, ktorý má v  negatívnom prípade dopad na výkon jedinca 

a kvalitu jeho práce.  

Či a v akej miere všetky tieto skutočnosti medzi sebou súvisia je predmetom nášho 

výskumu. 
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4.2 Výskumný cieľ 

Cieľom našej empirickej časti práce bolo zistiť, aké sú preferované aktivity 

respondentov na internete, a či existuje rodová rozdielnosť v tejto súvislosti. Zistiť, či 

existuje súvislosť medzi rizikovým správaním na internete a zmenami v živote 

adolescenta (zmenou správania a prežívania adolescentov); rizikovým správaním na 

internete a mierou schopnosti uplatňovať sociálne spôsobilosti. Zistiť, či existujú 

štatisticky významné rozdiely medzi rizikovo a nerizikovo sa správajúcimi 

respondentmi na internete v miere prokrastinácie; v miere sociálnej senzitivity; v miere 

sociálnej kontroly.  

4.3 Výskumné otázky 

1) Aké sú rodové rozdiely v preferencii internetových aktivít adolescentov? 

2) Ako súvisí akademická prokrastinácia so závislosťou na internete?  

3) Aké zmeny spôsobuje nadmerné používanie internetu v živote adolescentov? 

4) Aké sociálne dôsledky spôsobuje závislosť na internete v živote adolescenta? 

4.4 Hypotézy 

 HH1: Predpokladáme, že existujú rodové rozdiely v preferovaných aktivitách na 

internete.  

 HH2: Predpokladáme, že existujú štatisticky významné rozdiely v miere 

prokrastinácie medzi respondentmi vykazujúcimi rizikové správanie na internete 

a tými, ktorí takéto správanie nevykazujú. 

 HH3: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná súvislosť medzi 

rizikovým správaním na internete a zmenami v živote adolescentov. 

 VH1: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná súvislosť medzi 

rizikovým správaním na internete a stratou kontroly. 

 VH2: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná súvislosť medzi 

rizikovým správaním na internete a zmenou emocionálneho stavu 

respondentov. 

 HH4: Predpokladáme, že používanie internetu spôsobuje respondentom 

problémy v ich sociálnych spôsobilostiach.  

 VH1: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná súvislosť medzi 

rizikovým správaním na internete a sociálnymi dôsledkami. 
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 VH2: Predpokladáme, že existujú štatisticky významné rozdiely v miere 

sociálnej senzitivity medzi respondentmi vykazujúcimi rizikové správanie na 

internete a tými, ktorí takéto správanie nevykazujú. 

 VH3: Predpokladáme, že existujú štatisticky významné rozdiely v miere 

sociálnej kontroly medzi respondentmi vykazujúcimi rizikové správanie na 

internete a tými, ktorí takéto správanie nevykazujú. 

4.5 Metódy a metodiky 

V realizovanom výskume sme použili dotazníkovú metódu, rozčlenenú na základe 

sledovaných oblastí. Išlo o 4 štandardizované a validizované zahraničné metodiky v 

závere doplnené o otázky týkajúce sa demografických údajov respondentov. 

Tuckman Procrastination Scale. Tuckman v roku 1991 vyvinul škálu na meranie 

tendencie prokrastinovať (in McCloskey 2011), pre ktorú je charakteristické plytvanie 

časom, oneskorenie sa, či zámerne odkladanie niečoho, čo malo byť vykonané 

(Tuckman 1991, in Cao 2012).  

Ide o 16 položkovú sebaposudzujúcu štandardizovanú metodiku. Jednotlivé 

položky sú zamerané na akademického účastníka, preto sa zvyknú využívať na meranie 

akademickej prokrastinácie. (Klassen, Kuzucu 2009, in McCloskey 2011). Respondenti 

majú možnosť zaznamenať svoju odpoveď na 4 bodovej Likertovej škále, podľa miery 

výstižnosti jednotlivých tvrdení ( 1=určite áno, 4= určite nie). Pôvodná  škála vykázala 

spoľahlivosť 0,86. Reliabilita nášho výskumu nadobudla hodnotu 0,83. Dotazník 

obsahuje položky, ktoré je potrebné pri štatistickom spracovaní otočiť (otázky č. 7, 12, 

14, 16). (Tuckman 1991,  in McCloskey 2011) 

PRIUSS (The Problematic and Risky Internet Use Screening Scale) je 

nástrojom, ktorý je zahrnutý v metodickom rámci PIU (Problematic Internet Use), 

opísaný Morenom, Jelenchickom a Christakisom (2012, in Jelenchick a kol. 2014). 

Posudzuje problematické využívanie internetu adolescentmi a mladými dospelými. Je 

tvorený osemnástimi položkami a skúma 3 faktory 
 sociálne dôsledky (social impairment);  

 emocionálne dôsledky (emotional impairment); 

 rizikové/impulzívne používanie internetu (risky/impulsive internet use).  

Prvý faktor (social impairment) zahŕňa komunikačné ťažkosti a problémy so 

socializáciou v režime offline, ako aj ťažkosti s vytváraním a udržaním si vzťahov 
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v dôsledku využívania internetu. Druhý faktor (emotional impairment) popisuje 

maladaptívnu psychologickú súvislosť spojenú s využívaním internetu. Tretí faktor 

(risky/impulsive internet use) zahŕňa neschopnosť obmedziť čas strávený využívaním 

internetu a zásah do každodenného života v dôsledku jeho využívania. Respondenti na 

päťbodovej Likertovej škále (nikdy – zriedka – niekedy – často - veľmi často) vyberali 

tú možnosť, ktorá najviac vystihovala ich správanie a pocity spojené s internetom za 

posledných 6 mesiacov. (Jelenchick a kol. 2014) 

Reliabilita pôvodného dotazníka, overená prostredníctvom Cronbachovho 

koeficientu alfa, pre jednotlivé subškály dosiahla hodnoty 0,89 (pre prvý faktor), 0,90 

(pre druhý faktor)  a 0,88 (pre tretí faktor). V našom výskume vnútorná konzistencia 

nadobudla hodnoty 0,74 (pre prvý faktor), 0,78 (pre druhý faktor) a 0,83 (pre tretí 

faktor). (Jelenchick a kol. 2014)   

s-IAT (Short version of the Internet Addiction Test) je validizovanou a  

štandardizovanou metodikou Youngovej, ktorá pozostáva z dvanástich položiek, na 

ktoré respondent odpovedá v závislosti od miery výskytu popisovaného správania na 5 

bodovej Likertovej škále (nikdy, zriedka, niekedy, často, veľmi často). Skrátená verzia 

IAT má dobré psychometrické vlastnosti a obsahuje kľúčové prvky závislosti na 

internete vychádzajúce z navrhnutých diagnostických kritérií. (Pawlikowski, Altstӧtter-

Gleich, Brand 2013) 

 Okrem celkového skóre, ktoré zrkadlí mieru závislostného správania na 

internete, je možné podľa subskóre v tejto metodike merať dva faktory: 

 stratu kontroly / time manažment (loss of control / time management); 

 túžbu / sociálne problémy (craving / social problems).    

Stratu kontroly a s ňou súvisiace problémy, ako napríklad zanedbanie iných aktivít 

každodenného života, reflektuje prvý faktor s-IAT dotazníka. Dôležitú oblasť túžby 

v kombinácii s problémami v sociálnom živote zobrazujú položky druhého faktora s-

IAT dotazníka.  Skóre vo faktore „loss of control / time management“ je hlavným 

prediktorom pre obsesívno-compulzívne symptómy a impulzivitu, zatiaľ čo faktor 

„craving / social problems“ predikuje signifikantné paranoidné predstavy, neurotizmus 

a inverznú prívetivosť. (Pawlikowski, Altstӧtter-Gleich, Brand 2013) Dotazník dosahuje 

pomerne vysokú hodnotu reliability:  

 α pre celú metodiku = 0,897 originálny nástroj / 0, 873 v našom výskume;  

 α pre prvý faktor = 0,876 originálna metodika / 0,808 v našom výskume; 
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 α pre druhý faktor = 0,836 originálna metodika / 0,807 v našom výskume.  

 SSI (Social Skills Inventory) v slovenskom preklade Inventár sociálnych 

schopností je štandardizovanou metodikou, ktorej autormi sú Ronald E. Riggio a D. R. 

Carney. Ide o sebaposudzujúcu metódu pozostávajúcu z 90 položiek rozdelených do 6 

subškál, ktoré korešpondujú so základnými sociálnymi komunikačnými schopnosťami. 

Podľa autorov ide o vyjadrovanie (expresivitu), vnímavosť (senzitivitu) a riadenie 

(kontrolu) emocionálnych a sociálnych informácií u seba i u ostatných, ktoré v 

konečnom dôsledku vyjadrujú mieru sociálnej inteligencie. (Riggio, Carney 2007, in 

Dostál, Plháková 2011) Model predpokladá existenciu medziľudských schopností, ktoré 

uľahčujú sociálnu interakciu (Riggio 1986, in Deniz, Hamarta, Ari 2005).  

 Respondenti na 5 bodovej likertovej škále označia, nakoľko výstižne ich dané 

tvrdenie charakterizuje (1 = vôbec ma nevystihuje, 5 = úplne ma vystihuje). Každý 

testovaný respondent dosiahne samostatné skóre z troch emocionálnych subškál 

(emocionálne vyjadrovanie, emocionálna vnímavosť a emocionálna kontrola) a z troch 

sociálnych subškál (sociálne vyjadrovanie, sociálna vnímavosť a sociálna kontrola). 

Okrem skóre jednotlivých subškál je možné stanoviť aj celkové hrubé skóre SSI 

dotazníka, ktoré je ukazovateľom toho, ako respondent posudzuje svoju sociálnu 

inteligenciu. (Riggio, Carney 2007, in Dostál, Plháková 2011) 

 Vnútorná konzistencia jednotlivých subškál inventára sa pohybuje od 0,67 do 

0,89 pre originálny dotazník a od 0,48 do 0,80 pre dáta v našom výskume. Cronbachov 

koeficient alfa pre hlavnú originálnu škálu nadobúda hodnotu 0,88 (α hodnota v našom 

výskume = 0,80). Dotazník obsahuje 32 položiek, ktoré treba pri štatistickom 

spracovaní otočiť (rekódovať).    

4.6 Výskumná vzorka  

Na základe príležitostného výberu bolo oslovených  5000 respondentov 

(prostredníctvom sociálnych sietí, e-mailu, osobného kontaktu priamo na dvoch 

stredných a jednej vysokej škole).  

Nárast sociálnych požiadaviek, požiadaviek na dosiahnutý stupeň vzdelania 

odďaľuje dosiahnutie psychickej a sociálnej dospelosti nad hranicu 20 rokov. Aj keď 

väčšia časť populácie končí svoje vzdelávanie absolvovaním strednej školy, určitá časť 

populácie pokračuje v štúdiu aj po dvadsiatom roku života. Ide predovšetkým 
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o vysokoškolákov, ktorí nepreberajú klasické úlohy dospelého, ale zostávajú reálne 

adolescentmi. (Oravcová 2010)  

Landmeier a Krejčířová (2006) stanovuje hornú vekovú hranicu adolescencie na 22 

rokov. Macek (2003) posúva hornú hranicu adolescencie až na 25. rok života, kedy 

koniec vysokoškolského štúdia je definitívnym koncom adolescentného moratória. Rola 

vysokoškoláka nemá jednoznačne status dospelého. Vzhľadom na ich ekonomickú 

závislosť, ktorá je daná predĺžením obdobia profesijnej prípravy, nie sú považovaní 

dospelými za úplne rovnocenných. (Vágnerová 2008) Na základe realizovaných 

seminárov o adolescencii  pre univerzitných študentov je opakovane zistené, že zhruba 

polovica účastníkov sa v období svojho vysokoškolského štúdia  (vo veku 19-24 rokov) 

cíti byť skôr adolescentom než dospelým (Macek 2003). 

Kvôli vyššie uvedeným skutočnostiam a neustálym odborným diskusiám sme si v 

našom výskume stanovili hornú vekovú hranicu na dosiahnutý 24. rok života 

adolescentov a výskumnú vzorku tvorilo 200 respondentov (adolescentov) vo veku od 

13 do 24 rokov (Obr. 1). 

 
Obr. 1 Diferenciácia respondentov podľa veku 

 

Výskumu sa zúčastnilo 103 žien a 97 mužov študujúcich na stredných odborných 

školách a vysokých školách  (Obr. 2). 
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Obr. 2 Diferenciácia respondentov podľa typu školy 

4.7 Zber údajov a štatistické spracovanie dát  

Zber údajov bol realizovaný v priebehu mesiaca február. Využili sme dve formy 

dotazníka. Jeho elektronická podoba poskytovala respondentom väčší pocit anonymity 

v ich prirodzenom prostredí, a taktiež neobmedzené a osobne zvolené časové rozpätie 

pre jeho vyplnenie bez pocitu okamžitej naliehavosti. Respondenti boli poučení o jeho 

anonymite a o dobrovoľnej účasti na výskume. Elektronická forma dotazníka bola 

distribuovaná respondentom prostredníctvom študentských skupín vytvorených na  

sociálnej sieti Facebook, ktoré sú charakterizované vysokým počtom členov študentskej 

komunity. Celková dĺžka dotazníka ovplyvnila jeho návratnosť - len 25% z počtu 

respondentov vyplnilo jeho elektronickú formu. Zber údajov ďalej pokračoval osobnou 

distribúciou papierovej formy dotazníka na dvoch stredných odborných školách a jednej 

vysokej škole. Papierovú formu vyplnilo zvyšných 75% respondentov.    

Výsledky sme spracovali v štatistickom programe IBM-SPSS-Statistics-20 a 

vyhodnotili prostredníctvom deskriptívnej, korelačnej a induktívnej štatistiky za 

použitia   

 frekvenčných tabuliek a grafov;  

 korelácií (Spearmanovho korelačného koeficientu rs); 

 lineárnej regresie; 

 neparametrickej metódy využívanej na testovanie rozdielu medzi dvoma 

nezávislými výbermi (Mann - Whitneyho testu).  

107
(53,5%)

93
(46,5%)

stredná odborná škola vysoká škola

Typ školy

Počet respondentov (percentuálne)
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Frekvenčné tabuľky, nazývané tiež tabuľky početnosti, ukazujú ako sú v súbore (v 

našom výskume je týmto súborom výskumná vzorka) rozdistribuované hodnoty 

skúmanej premennej - do ich šírky i početnosti výskytu. Vyjadrujú charakter ich 

distribúcie. Korelácie hovoria o tesnosti vzťahu medzi skúmanými premennými a 

prostredníctvom lineárnej regresie vieme určiť povahu tohto vzťahu - dokážeme 

predikovať úroveň skúmanej premennej. Mann-Whitneyho test slúži na testovanie 

rozdielu medzi dvoma skupinami respondentov v skúmanej premennej. (Ferjenčík 

2009)  

4.8 Vyhodnotenie výsledkov a overenie hypotéz 

Najpreferovanejšou internetovou aktivitou v rámci študentskej komunity je online 

komunikácia (Facebook, WhatsApp, Viber, Skype, Messenger, E-mail ...). Druhá 

aktivita,  ktorej adolescenti venujú svoj čas na internete je downloanding hudby a 

filmov (18% respondentov). Štrnásť percent respondentov využíva internet na 

prehliadanie internetových stránok. Nasleduje hranie hier a vyhľadávanie študijného 

materiálu, ktoré preferuje rovnako po 12% adolescentov. Respondenti menej využívajú 

možnosť online nakupovania a prehliadania stránok s pornografickým obsahom.    

 

Obr. 3 Preferované internetové aktivity adolescentov 

 

HH1: Predpokladáme, že existujú rodové rozdiely v preferovaných aktivitách na 

internete. 
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29%
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prehliadanie stránok s
pornografickým obsahom
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797



   

 

 
Obr. 4 Rodový rozdiel v preferencii internetových aktivít 

 

Graf (Obr. 4) znázorňuje rodové rozdiely v preferovaných aktivitách celkovo. 

Nepoukazuje na poradie týchto aktivít. Najväčšie rodové rozdiely zaznamenávame v 

nasledovných realizovaných aktivitách virtuálneho sveta: 

 prehliadanie stránok s pornografickým obsahom (4 ženy a 23 mužov, čo je 1% 

žien a 8% mužov z celkového počtu respondentov); 

 vyhľadávanie študijného materiálu (52 žien a 21 mužov, čo je 17% žien a 7% 

mužov z celkového počtu respondentov); 

 hranie hier (24 žien a 46 mužov, čo je 8% žien a 16% mužov). 

 

HH2: Predpokladáme, že existujú štatisticky významné rozdiely v miere prokrastinácie 

medzi respondentmi vykazujúcimi rizikové správanie na internete a tými, ktorí takéto 

správanie nevykazujú. 

 

 Aritmetický priemer hrubého skóre pre nerizikových adolescentov v miere 

prokrastinácie nadobudol hodnotu 41,42 (SD=7,621). Pre adolescentov vykazujúcich 

rizikové správanie na internete išlo o hodnotu 37,41 (SD=7,119). Hladina významnosti 

p(α)=0,003** hovorí o štatisticky významných rozdieloch medzi týmito dvoma 

hranie hier

online komunikácia

nakupovanie cez internet

downloading hudby a filmov

prehliadanie stránok s pornografickým obsahom

vyhľadávanie študijného materiálu

prehliadanie internetových stránok
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skupinami adolescentov v miere tendencie mladých ľudí odkladať svoje povinnosti na 

neskôr. Aritmetický priemer, naznačuje smer tejto tendencie, ktorá klesá spolu so 

stúpajúcim vykazovaním rizikového správania na internete. Hypotéza č. 2 sa potvrdila. 

 

Tab. 1 U-test - pre zistenie rozdielov medzi dvoma skupinami respondentov v miere prokrastinácie 

premenné s-IAT skupiny n X u p(α) 

celkové skóre prokrastinácie 

nerizikoví 
respondenti  166 41,42 

1923,00 0,003** 

rizikoví 
respondenti 34 37,41 

p < 0,01**    p < 0,001*** 

 

HH3: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná súvislosť medzi rizikovým 

správaním na internete a zmenami v živote adolescentov. 

 VH1: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná súvislosť medzi 

rizikovým správaním na internete a stratou kontroly. 

 VH2: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná súvislosť medzi 

rizikovým správaním na internete a zmenou emocionálneho stavu 

respondentov. 

 

Tab. 2 Spearmanov korelačný koeficient - pre zistenie súvislosti medzi rizikovým správaním a 

faktormi zmien v správaní a prežívaní adolescentov 

premenné strata kontroly emocionálna dimenzia 

skóre rizikového 

správania na internete 

(PRIUSS) 

rs = 0,710*** p(α) < 0,001 rs = 0,844*** p(α) < 0,001 

skóre rizikového 

správania na internete 

(s-IAT)  

rs = 0,928*** p(α) < 0,001 rs = 0,573*** p(α) < 0,001 

 p < 0,01**    p < 0,001*** 

 

 Hladina významnosti p(α) hovorí o signifikantnom vzťahu medzi dvoma 

premennými. Ide o silný pozitívny vzťah (rs = 0,710***, rs = 0,928***, rs = 0,844***, rs = 

0,573***). Čím vyššiu hodnotu nadobúda objekt v jednej premennej, tým vyššia bude 
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jeho hodnota v druhej premennej. Čím vyššia je miera problematického používania 

internetu, tým vyššia je miera straty kontroly korigovať čas strávený online. Hypotézy 

sa potvrdili. Rizikoví adolescenti strácajú schopnosť obmedziť čas strávený na 

internete, prípadne ukončiť internetové aktivity v stanovenom limite, ktorý si sami 

zvolili. Čím vyššia je miera problematického používania internetu, tým vyššia je miera 

negatívnych psychických stavov (úzkosti, skleslosti, zraniteľnosti), či neadekvátnych 

citových prejavov (hnevu, podráždenosti, nervozity, mrzutosti, nepríjemného 

vystupovania voči iným), ktoré adolescent prežíva a manifestuje v momente 

nedostupnosti internetového pripojenia.       

 

HH4: Predpokladáme, že používanie internetu spôsobuje respondentom problémy v ich 

sociálnych spôsobilostiach.  

 VH1: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná súvislosť medzi 

rizikovým správaním na internete a sociálnymi dôsledkami. 

 

Tab. 3 Spearmanov korelačný koeficient - pre zistenie súvislosti medzi rizikovým správaním a 

sociálnymi dôsledkami  

premenné sociálna dimenzia sociálne problémy 

skóre rizikového správania 

na internete (PRIUSS)  
rs = 0,755*** p(α) < 0,001 rs = 0,633*** p(α) < 0,001 

skóre rizikového správania 

na internete (s-IAT)  
rs = 0,536*** p(α) < 0,001 rs = 0,850*** p(α) < 0,001 

 p < 0,01**    p < 0,001*** 

 Hladina významnosti p(α) hovorí o signifikantnom vzťahu medzi dvoma 

premennými. Ide o silné pozitívne vzťahy (rs = 0,755***, rs = 0,633***, rs = 0,536***, rs = 

0,850***). Hypotézy sa potvrdili. Čím vyššia je miera rizikového používania internetu, 

tým vyššia je miera sociálnych dôsledkov. Čím rizikovejšie sa respondenti na internete 

správajú, tým vyššia je miera výskytu sociálnych dôsledkov v ich reálnom sociálnom 

živote. V krajnom prípade adolescent preruší všetky reálne sociálne kontakty (izoluje 

sa) a svoje sociálne potreby saturuje vo virtuálnom prostredí internetu.  

 VH2: Predpokladáme, že existujú štatisticky významné rozdiely v miere 

sociálnej senzitivity medzi respondentmi vykazujúcimi rizikové správanie 

na internete a tými, ktorí takéto správanie nevykazujú. 
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 VH3: Predpokladáme, že existujú štatisticky významné rozdiely v miere 

sociálnej kontroly medzi respondentmi vykazujúcimi rizikové správanie na 

internete a tými, ktorí takéto správanie nevykazujú. 

 

Tab. 4 U-test - pre zistenie rozdielov medzi dvoma skupinami respondentov v miere sociálnej 

senzitivity a sociálnej kontroly 

premenné 
s-IAT 

skupiny 
n X u p(α) 

SSI_SS 

nerizikoví 

respondenti 
166 46,8012 

2133 0,025* 
rizikoví 

respondenti 
34 50,2353 

SSI_SC 

nerizikoví 

respondenti 
166 49,9819 

1650 < 0,001*** 
rizikoví 

respondenti 
34 44,4412 

  p < 0,01**    p < 0,001*** 

 

 Existujú štatisticky významné rozdiely v miere sociálnej senzitivity (p = 0,025*) 

a v miere sociálnej kontroly (p < 0,001***) medzi respondentmi vykazujúcimi rizikové 

správanie na internete a tými, ktorí takéto správanie nevykazujú. Hypotézy sa potvrdili. 

Na základe aritmetického priemeru v jednotlivých dimenziách môžeme konštatovať, že 

nerizikoví respondenti majú v menšej miere rozvinutú sociálnu senzitivitu ako rizikoví 

respondenti, a naopak, vo väčšej miere rozvinutú sociálnu kontrolu. Môžeme teda  

konštatovať, že rizikoví adolescenti citlivejšie vnímajú sociálne dianie, dokážu 

presnejšie čítať v sociálnych situáciách odohrávajúcich sa v ich sociálnom okolí, ale 

majú väčší problém s plnením svojej sociálnej role a s taktným vystupovaním v 

sociálnych situáciách.     

4.9 Diskusia 

 Pierce (1990, in Steel) tvrdí, že tí respondenti, ktorí sú viac úzkostliví majú 

tendenciu byť tvrdší sudcovia svojho vlastného správania. Úzkosť je hlavným prejavom 

neuroticizmu a neuroticizmus, podľa výskumu realizovaného Steelom (2007), vo 

všeobecnosti nesúvisí s prokrastináciou. Na základe nášho výskumu môžeme ale tvrdiť, 
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že existuje štatisticky významná súvislosť medzi mierou prokrastinácie a mierou 

prežívanej úzkosti (Tab. 5). Ide však o úzkosť, ktorá vznikla v dôsledku toho, že 

adolescent nemôže byť pripojený na internet. Podľa intenzity a smeru vzťahu, môžeme 

konštatovať, že so zvyšujúcou sa mierou prokrastinácie, klesá miera prežívanej úzkosti 

v čase nedostupnosti internetu a vo všeobecnosti i miera prežívaných negatívnych 

psychických stavov (skleslosť, zraniteľnosť) v čase offline. 

 

Tab. 5 Spearmanov korelačný koeficient - pre zistenie súvislosti medzi prokrastináciou a 

emocionálnymi dôsledkami 

premenné skóre emocionálnej dimenzie  úzkosť 

skóre prokrastinácie  rs = -0,235** p(α) = 0,001 rs = - 0,209** p(α) = 0,003 

 p < 0,01**    p < 0,001*** 

  

 Vyššie uvedené skutočnosti poukazujú na to, že adolescenti, ktorí majú 

tendenciu prokrastinovať, pociťujú menšiu úzkosť v čase nedostupnosti internetového 

pripojenia. Ide o tých respondentov, ktorí nevykazujú rizikové správanie na internete, to 

znamená, že nedostupnosť internetového pripojenia im nespôsobuje zmeny v prežívaní.  

 Odaci (2011) realizoval štúdiu, ktorej cieľom bolo zistiť, či akademická 

sebaúčinnosť a akademická prokrastinácia môže vystupovať ako prediktor 

problematického používania internetu študentov vysokých škôl. V porovnávanom 

výskume použili metodiky: Problematic Internet Use Scale (PIU), Academic self-

efficacy scale (ASS) a Academic procrastination scale (APS). Výsledky poukázali na 

štatisticky významnú negatívnu koreláciu medzi akademickou sebaúčinnosťou a 

problematickým používaním internetu, zatiaľ čo vzťah medzi akademickou 

prokrastináciou a problematickým používaním internetu nebol štatisticky významný. 

Zistenie neštatisticky významného vzťahu medzi prokrastináciou a rizikovým 

správaním sa zhodoval s výsledkami nášho výskumu.    

 Tabuľka (Tab. 6) zobrazuje dosiahnuté priemerné skóre v jednotlivých testoch. 

Rozsah možných dosiahnutých skóre v jednotlivých testoch je: 

 PIU: 33-165 bodov; 

 s-IAT: 12-60 bodov; 

 AP: 19-95 bodov; 

 TŠP: 16-64 bodov. 
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Tab. 6 Rozdiely v priemerne dosiahnutých celkových skóre medzi našim výskumom a iným 

autorským výskumom 

premenné X SD výskum 

Škála problematického používania 

internetu (PIU) 93,44 42,28 Odaci 

Test závislosti na internte (sIAT) 22,18 7,98 náš výskum 

Škála akademickej prokrastinácie 
(AP) 54,23 11,27 Odaci 

Tuckamova škála prokrastinácie 
(TŠP) 40,74 7,67 náš výskum 

  

Respondenti v porovnávanom výskume vykazovali problematickejšie správanie na 

internete a dosiahli nižšie priemerné skóre v teste merajúcom tendenciu prokrastinovať. 

 Ghassemzadeh, Shahraray a Moradi (2008) realizovali výskum zameraný na 

posúdenie rizikového správania na internete, osamelosti, sebaúcty a sociálnych 

schopností vo výskumnej vzorke 977 vysokoškolských študentov. Tí boli rozdelení do 3 

skupín, podľa miery vykazovaného rizikového správania na internete (internetovo 

závislých, ohrozených internetovou závislosťou a umiernených užívateľov internetu). 

Výsledky naznačujú, že internetovo závislí študenti sú osamelejší, majú nižšiu sebaúctu 

a rozvinutú nižšiu mieru sociálnych schopností ako umiernení užívatelia, ale nie 

nevyhnutne aj ako užívatelia ohrození závislosťou a neužívatelia internetu. Dimenzie, 

ktoré sú hodnotené prostredníctvom Matsonovej škály sociálnych schopností strácajú vo 

virtuálnom prostredí význam Ide o altruistické správanie, nevhodné spoločenské 

správanie, tvrdohlavosť, strach zo vzťahu, dominantnosť. Rovnako náš výskum 

poukázal na sociálne dôsledky spôsobené rizikovým správaním na internete. So 

zvyšujúcou sa vykazovanou mierou rizikového správania na internete, posudzovaného v 

oboch výskumoch tým istým zahraničným metodickým nástrojom (Youngovej IA 

testom), sa zvyšovala miera sociálnych dôsledkov v reálnom sociálnom živote 

adolescentov. Rizikové správanie malo tiež dôsledok na reálnu sociálnu interakciu 

respondentov (obmedzenie reálnych sociálnych vzťahov, problémy v komunikácii, 

problém s nadviazaním vzťahov).          
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5. Odporúčania pre prax 

Na základe realizovaného výskumu sme identifikovali 5 javov (faktorov), ktoré 

signifikantne korelujú s rizikovým správaním na internete, či už v pozitívnom alebo 

negatívnom smere. Považujeme za veľmi dôležité venovať pozornosť týmto faktorom v 

rámci sociálnej prevencie realizovanej v oblasti rizikového správania sa adolescentov na 

internete. Odporúčame uskutočňovať prevenciu zo strany rodičov i zo strany 

pomáhajúcich profesií. 

Prevencia zo strany rodičov je vhodnou primárnou prevenciou zahrnutou do procesu 

výchovy. Rodičovská výchova je prvá, ktorá vplýva na človeka a je 

inštitucionalizovaným typom učenia, ktoré je realizované prostredníctvom priameho 

zámerného výchovného pôsobenia nejakej inštitúcie (v tomto prípade rodiny, ale môže 

ísť aj o iný typ inštitúcie, akou je napríklad škola, či záujmový krúžok), kedy je dieťa 

priamo vedené k určitej forme správania. Dieťa sa učí aj spontánne. Mimovoľne preberá 

určité spôsoby správania od iných ľudí, s ktorými je v kontakte. Napodobňovanie 

(imitácia) je typickou spontánnou formou sociálneho učenia dieťaťa, ktoré neskôr, v 

období dospievania, môže byť zámerné a účelové. (Oravcová 2004)  

Vplyv rodičov je silným faktorom ovplyvňujúcim konanie dieťaťa. Preto by rodičia 

mali dbať na 

 na správny rodičovský príklad (byť príkladným modelom) - aktívne trávenie 

voľného času a vyvarovanie sa "rýchlemu" spôsobu riešenia problémov formou 

úniku;  

 prejavený záujem o dieťa (mať prehľad o aktivitách dieťaťa; byť pozorný voči 

prejavom závislosti; hľadať alternatívne spôsoby trávenia voľného času 

dieťaťa);  

 rodičovskú kontrolu (stanoviť pravidlá, nadstaviť rodičovskú zámku na 

neželané aktivity dieťaťa na internete). 

Odporúčame uprednostniť otvorený rozhovor o závislosti na internete s 

vysvetleným rizík, ktoré so sebou táto závislosť nesie, pred nekompromisným zákazom 

venovať sa aktivitám na internete. Úplný zákaz, môže vyvolať negatívne reakcie a 

opačný, než želaný efekt. 

Predpokladáme, že rodičovské pôsobenie v období puberty, do určitej miery aj v 

období dospievania, je dôležitým protektívnym faktorom v oblasti prevencie zameranej 
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na rizikové správanie na internete a výrazne formuje správanie sa adolescentov. 

Vnímame ho ako primárnu (ex ante) formu prevencie, ktorého výsledok bude 

pretrvávať dlhodobo po jeho realizácii. 

Prevencia zo strany pomáhajúcich profesií je realizovaná prostredníctvom 

preventívnych programov formou prednášok. Apelujeme na dva aspekty tohto typu 

prevencie: 

 zmenu formy realizácie;  

 adekvátnosť odbornej prípravy realizátorov. 

Školská sociálna práca je disciplínou, ktorá nie je na Slovensku oficiálne zavedená 

do praxe. V našich školských podmienkach ma sociálna činnosť pedagogický rozmer, 

preto hovoríme o profesii sociálneho pedagóga a o sociálno-pedagogickej činnosti. 

(Davidová Vidrová 2013) Davidová Vidrová (2013) považuje za dôležité vytvoriť 

priestor pre profesiu školského sociálneho pracovníka. V školách v súčasnosti pôsobí 

len malý počet sociálnych pedagógov. Špecializované činnosti sú vykonávané 

pedagogickými zamestnancami, prípadne školským psychológom, ktorý čiastočne 

nahrádza sociálneho pedagóga. Autorka preto poukazuje na nevyhnutnosť, aby 

prevenciu vykonával niekto, kto je odborne erudovaný v otázkach prevencie, v oblasti 

vedomostí o sociálne-patologických javoch a využíval účinné stratégie na dosiahnutie 

preventívnej práce. Preventívna činnosť je ťažiskovou náplňou činnosti sociálneho 

pedagóga. Ten sa v rámci primárnej prevencie venuje všetkým žiakom a zameriava sa 

takisto na špecifické skupiny žiakov v rámci sekundárnej prevencie.    

Prednášky sú realizované nezážitkovou formou spojené so zahltením adolescenta 

veľkým množstvom informácií. Odporúčame využívať interaktívne workshopy 

realizované eSlovenskom, občianskym združením pre informatizáciu Slovenska. 

Občianske združenie sa podieľa na príprave a realizácii niekoľkých národných 

projektov v oblasti eBezpečnosť, eInklúzia, eTurizmus a eGovernment. Hlavnou 

aktivitou v oblasti eBezpečnosť je projekt Zodpovedne.sk, spolufinancovaný Európskou 

úniou v rámci programu Safer Internet, ktorý sa zameriava na propagáciu bezpečného 

používania internetu a nových technológií. Pripravuje animované rozprávky OVCE.sk 

(Projekt Sheeplive), informačné materiály a prednášky pre pracovníkov s deťmi a 

mládežou i pre deti a mládež. Mládeži nadstavuje vtipným spôsobom zrkadlo ich 

nevhodného správania. Pomoc.sk, združená linka pomoci, je bezplatnou telefonickou a 

805



   

 

internetovou linkou pomoci so zameraním na internet a nové technológie. Stopline.sk je 

centrum pre nahlasovanie nezákonného obsahu na internete. 

eSlovensko realizuje od roku 2007 vzdelávacie aktivity na tému ochrany detí na 

internete, vrátane prevencie a intervencie závislostí, kyberšikanovania, sexuálneho 

zneužitia, netolerancie a ďalších. V roku 2010 začalo realizovať aj interaktívne 

workshopy, ktoré prinášajú tému bezpečného a zodpovedného používania internetu. V 

limitovanom počte sú bezplatné a dĺžka jedného interaktívneho workshopu je 60-90 

minút. V priebehu ôsmych rokov občianske združenie eSlovensko preškolilo takmer 50 

000 pracovníkov pracujúcich s mládežou a viac ako 130 000 detí z celého Slovenska. V 

roku 2014 získal workshop OVCE.sk cenu INSAFE za inovatívny prístup v oblasti 

prevencie, ako najlepší projekt v rámci Európskej únie.  

Respondentom sme v rámci dotazníka položili otázku: "Aké opatrenia by ste navrhli 

na ochranu proti vzniku závislosti na internete?". Jednotlivé návrhy môžeme rozdeliť do 

nasledovných skupín: 

 opatrenia zamerané na rodičovskú výchovu (aktívna kontrola zo strany rodičov; 

vedenie detí od útleho veku k činnosti a aktivitám zo strany rodičov); 

 sebakontrola (sledovanie času stráveného na internete; obmedzenie tohto času na 

nevyhnutne potrebný čas; stanovenie si vlastnej hranice); 

 technické obmedzenia (obmedzenie prístupu na internet; vypnutie možnosti wifi 

pripojenia; softvérová aplikácia na obmedzenie času stráveného na internete - 

automatické odhlásenie po uplynutí určitého času); 

 sociálna interakcia (reálne sociálne vzťahy; preferencia kontaktu face to face; 

trávenie času s priateľmi; budovanie sociálnej siete mimo internetu); 

 voľnočasové aktivity iniciované adolescentom (aktívny spôsob života; viac 

voľnočasových aktivít a viac času vyhradeného na ich realizáciu); 

 voľnočasové aktivity iniciované inou inštitúciou (väčšia ponuka aktivít pre 

mladých ľudí v mestách; podnecovanie rôznych aktivít pre mladých ľudí - 

motivačné stretnutia, prednášky, diskusie). 

Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že mladí ľudia v mieste svojho 

bydliska považujú služby poskytujúce možnosť voľnočasovej sebarealizácie za 

nedostatkové. Odporúčame budovanie komunitných centier, ktoré sú svojou činnosťou 

orientované na komunitu mládeže.           
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Záver 

 Jedným z cieľov na predchádzajúcich stranách prezentovanej práce bolo priniesť 

stručný prehľad teoretických poznatkov z oblasti závislosti na internete, sociálnych 

schopností adolescentov a jave, ktorý je vnímaný, ako prejav dysfunkčnosti týchto 

schopností - prokrastinácii. Na základe zistených skutočností sme si stanovili výskumný 

cieľ, ktorý skúmal existenciu súvislostí medzi jednotlivými javmi a tiež existenciu 

rozdielov v uvedených javoch v závislosti od vykazovaného rizikového správania na 

internete.  

 Prezentovaný cieľ sa nám na základe zrealizovaného výskumu podarilo 

dosiahnuť. Stanovené hypotézy sa po štatistickom spracovaní zozbieraných dát a ich 

následnom vyhodnotí potvrdili a preukázali sa, ako štatisticky významné. Z výsledkov 

je zjavné, že najpreferovanejšou internetovou aktivitou v rámci študentskej komunity je 

online komunikácia. Rizikové správanie na internete a jeho nadmerné využívanie 

spôsobuje problémy v sociálnych spôsobilostiach adolescentov a má negatívny vplyv na 

ich prežívanie. Respondenti strácajú kontakt s reálnych svetom, obmedzujú svoje reálne 

sociálne vzťahy, majú problém s ich nadväzovaním, v krajnom prípade si všetky 

sociálne potreby saturujú vo virtuálnom svete internetu. Potvrdili sme aj predpokladanú 

sekvenciu, ktorá poukazuje na postupné objavovanie sa jednotlivých  dôsledkov 

rizikového správania sa na internete. Impulzívne a rizikové spávanie spôsobuje 

dôsledky v emocionálnej oblasti adolescentov, ktoré neskôr prerastajú do sociálnych 

dôsledkov v reálnom sociálnom živote. Rizikoví adolescenti vykazujú vyššiu mieru 

sociálnej senzitivity. Táto skutočnosť, môže byť dôsledkom ich dobrovoľnej 

izolovanosti a bohatšieho vnútorného sveta.  Naopak nízka miera sociálnej kontroly 

môže byť príčinou ich tendencie komunikovať prostredníctvom virtuálnej reality, ktorá 

poskytuje voľnejší priestor pre tvorenie vlastnej identity.    

 Rizikovo sa správajúci respondenti majú nižšiu tendenciu prokrastinovať. Tento 

výsledok považujeme za prekvapujúci a nakoľko nami realizovaný výskum nebol 

zameraný na zistenie kauzality (ani realizované testy nezisťovali kauzalitu) tohto javu, 

odporúčame, aby predmetom ďalšieho výskumu bola práve táto skutočnosť. Akej 

činnosti sa respondenti venujú, keď prokrastinujú.  
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ÚVOD  

 

     Dobrovoľn íc tvo  môžeme označ iť  z a  fenomén ,  k to r ý j e  v  našej  

spoločnos t i  p r í tomn ý už  t i s í ce  rokov.  Už  v  obdob í  s t r edoveku  

dobrovoľnícku p rácu   využ íva l a  na jmä  c i rkev  a  char i t a ,  k to rá  p ráve  

p ros t redníc tvom dobrovoľníkov  poskyt ova la  pomoc  t ým,  k to r í  to  na jv i ac  

po t reboval i .   Pos tupom času  sa  dobrovoľníc tvo  s t á l e  v i ac  o rgan izovalo  a  

s t ávalo  sa  súčasťou  mnohích  pro fes i í  nevynecháva júc  soc i á lnu  p rácu .  

Dnes  môžeme tv rd i ť ,  ž e  dobrovoľn íc tvo  j e  už  bežnou súčasťou  našej  

spoločnos t i  a  mnoho  ľudí  ho  vníma  ako  svo ju  ž ivo tnú  hodnotu .  

Dobrovoľn íc tvo  sa  môže  využ ívať  v  š i rokom spek t re  rôznych  ob las t í ,  od  

humani tne j  pomoci  až  po  oblasť  ž ivo tného  p ros t red i a .  Mus íme  povedať ,  

ž e  dobrovoľn ícka  č innosť  p r i sp i eva  t ak t i ež  k  l epše j  spo ločnos t i .  

P ros t redn íc tvom dobrovoľníc tva  dochádza  k  podpore  obč ianskej  

so l ida r i t y,  vzá jomnej  subs i ad ia r t i y,  k  nadobúdan iu  a l ebo  rozví j an iu  

rôzn ych  vedomost í ,  z ručnos t í  a  s chopnos t í .  J e  t eda  p r ínosné  n i e  l en  p re  

p r i j ímateľov  a  dobrovoľníkov  a l e  a j  p re  skupin y,  komuni ty a  ce lkovo  p re  

spoločnosť .  Zam ys le l i  s t e  s a  však  n i eked y nad  o t ázkou,  p rečo  sa  vôbec 

ľudia  rozhodnú s t ať  dobrovoľníkmi  a  robi ť  n i ečo  nez iš tne .  Čo  j e  i ch  

pohnú tkou,  vnú to rným spúšť ačom?   

     Práca  ponúkne odpovede  a j  na  uvedené  o t ázky.  O krem základnej  

charak te r i s t i ky dobrovoľníc tva  sa  z amer i ame  Vás  p ráca   ďa le j  oboznámi  

s  v ybran ými  p r í s tupmi ,  t eó r i ami ,  t r endmi  a  špec i f ikami  mot ivác ie  

mladých  ľud í  k  z apá jan iu  sa  do  dobrovoľníc tva .  V  empi r i cke j  čas t i  p ráce  

sa  budeme zamer i avať  na  z i sťovan ie   c i es t  mlad ých  ľud í  k  

dobrovoľníc tvu  a  na  p rvotnú  mot iváciu  mlad ých  ľudí  k  dobrovoľn íc tvu .  
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1  DOBROVOĽNÍCTVO AKO SOCIÁLNY FENOMÉN  

  

     V   spoločnos t i  j e  f enomén dobrovoľníc tva  chápan ý ako  

mul t id imenz ionálny j av .  Oblasťou  dobrovoľn íc tva  sa  z aoberá  mnoho  

vedn ých  d i sc ip l ín  a  odborníkov  z  rôznych  ob las t í .   Môžeme povedať ,  že  

dobrovoľníc tvo  bo lo  súčasťou spo ločnos t i  v  urči t e j  podobe  už  od jakž iva .  

P redovšetk ým c i rkev  a  char i t a  posk ytova la  v  obdob í  s t r edoveku  p r i es tor  

a  zároveň  z í skava la  p r ínos  z  práce  dobrovoľníkov  a  dobrovoľníčok .  

Ar i s to t e l a  považujeme za  p rvého  č loveka ,  k to rý sa  vedome zaobera l  a  

s fo rmulova l  p r incíp y dávan ia  a  dobroč innos t i .  Už  spomínaná  c i rkev  

poskytova la  pomoc  chor ým,  chudobn ým,  s i ro t ám,  vdovám a l ebo  

hend ikepovan ým ľuďom.  

     Dobrovoľná  č innosť  sa  rea l izova la  a j  p ros t redn íc tvom rôznych  

spolkov .  A  p ráve  spolk y môžeme h is to r i ck y def inovať  a  chápať  ako  

dobrovoľné ,  súkromné  a  s t á l e  zoskupen ia  ľud í ,  k tor í  s a  snaž i a  dos i ahnuť  

u rč i tý  c i eľ .  P ros t redn íc tvom práce  v  spo lkoch  sa  znásobu je  túžba 

pomáhať ,  a  men í  s a  na  zm ys luplnú  pomoc  soc i á lnu  a l ebo  

mate r i á lnu . (Bursová ,  Budayová ,  2012  )  

     „Prvú  fo rmu  dobrovoľníckeho  spo lčovania  na  území  S lovenska 

p reds t avujú  b ra t s tvá .  Na j s t a rš ím  bolo  b ra t s tvo  24  sp iš sk ých  fa rá rov  v  

Levoč i ,  k to r í  ak t ívne  pomáhal i  chudobn ým,  chor ým  a  núdznym” 

(Bursova ,  Budayová ,   2012.  s .15 ) .  

     Rozvoj  dobrovoľníc tva  nas t áva  po  roku  1989 ,  ked y sa  z ačal i  ak t ívne  

rozv í j ať  dobrovoľn ícke  zd ružen ia  a  mimovládne  o rgan izáci e .  To to  

obdob ie  j e  známe vzn ikom rôzn ych  spolkov ,  ako  p r ík l ad  uvádzame 

ženské  spolky –  Dievčenská besedn ica ,  Živena  a  podobne .  

     V  súčasnos t i  sa  s  dobrovoľn íckou  č innosťou   s t re t ávame čo raz  

čas t e j š i e ,  z  čoho  vyp l ýva ,  ž e  dobrovoľníc tvo  má  s túpajúcu  t endenciu ,  

a  čoraz  v i ac  sa  s t áva  bežnou súčasťou  nášho ž ivo ta .   
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1 .1  Vymedzen ie  dobrovoľn íc tva  a  dobrovoľn íka  

      Termín  dobrovoľník  pochádza z  la t i nského  s lova  „volunta r ius” ,  čo  v  

p rek lade  chápeme ako  o cho tn ý,  nak lonený.  De f in í c i í  po j mu 

dobrovoľníc tvo  nájdeme v  l i t e ra tú re  mnoho ,  každá  sa  však  zhodne  na  

tom,  že  i de  o  č innosť  s lobonú  a   bez  nároku  na  f inančnú  odmenu.  

      „Dobrovoľn íc tvo  j e  nepla t ená  ak t iv i t a  a l ebo  p ráca  v ykonávaná  na  

základe  s lobodne j  vô le  v  prospech  in ých  ľudí  a l ebo  spo ločnos t i  č i  

ž ivotného  p ros t red i a  mimo č l enov  rod iny a  domácnos t i  dobrovoľn íka“  

(Brozmanová Gregorová  a  ko l . ,  2011 ,  s .  6 ) .  

     Z uvedeného  vyp l ýva ,  ž e  dobrovoľn ícka  č innosť  j e  č innosť  s lobodne 

zvo lená  a  v ykonávaná  v  p rospech  n i ekoho  a l ebo  n i ečoho  iného ,  p r i čom 

dobrovoľník  s i  nenárokuje  na  odmenu.  P ros t redníc tvom dobrovoľníc tva  

dochádza  a j  k  podpore  obč ianskej  pa r t i c ipáci e  ľud í  na  rozvo j i  komuni ty 

a  spo ločnos t i .  Dobrovoľníc tvo  sa  môže up la tn iť  v  rôzn ych  ob las t i ach  ako  

napr ík l ad  humani tná  pomoc ,  soci á lna  pomoc,  špor tová  č innosť ,  

vzde lávaci a  č innosť ,  oblasť  ž ivotného  p ros t red i a  a  podobne .  

     Dobrovoľná  č innosť / pomoc  nemôže  b yť  vnú tená ,  na r i adená ,  mus í  

v ychádzať  z  po t r i eb  a  mot iváci e  dobrovoľníkov ,  z ames tnancov  a  vedenia  

organ izáci e  a  musí  r ešpek tovať  po t reb y k l i en tov  č i  charak te r  s luž i eb ,  

k to ré  o rgan izác i a  posk ytu j e .  (Tošner ,  Sozanská ,  2002 )  

     Zákon  č .  406 /2011  Z.z .  o  dobrovoľníc tve  de f inuje  dobrovoľnícku 

č innosť  nas l edovne:  

„a)  č innosť  p re  osob y so  zd ravotn ým pos t ihnu t ím,  cudz incov  a  osob y bez  

š t á tne j  pr í s lušnos t i ,  o sob y počas  v ýk onu  t res tu  odňa t i a  s lobody a l ebo  

ochrannej  výchov y a  po  p repus t en í  z  v ýkonu  t res tu  odňa t i a  s lobod y,  z  

v ýkonu  väzb y a  z  v ýkonu  ochrannej  v ýchov y,  d ro govo  a  i nak  závi s l é  

osoby,  nezaopa t rené  de t i ,  o sob y odkázané  na  s t a ros t l i vosť  in ých  osôb ,  

s en io rov ,  o sob y t rp i ace  domác im nás i l ím  a  nezamestnané  osoby a l ebo  p r i  

poskytovan í  ve re jnoprospešných  č innos t í  a  ďal š í ch  č innos t í  v  ob las t i  

soc i á ln ych  vec í  a  zd ravotn í c tva ,   b)  v  ne fo rmálnom vzdelávan í  v  p rác i  s  

mládežou  a  v  špecia l izovan ých  č innos t i ach  v  oblas t i  p ráce  s  mládežou,  

c )  p r i  ods t raňovan í  nás l edkov  p r í rodn ých  ka t as t ro f ,  eko logick ých  

ka t as t ro f ,  p r i  human i t á rne j  pomoci ,  z áchrane  ž ivota  a  zd rav ia ,  v  c iv i lne j  

816



 

 
 

ochrane ,  ochrane p red  pož ia rmi  a  p r i  u sku točňovan í  rozvo jov ých  

p rogramov  v  rámci  p ro j ektov  domác ich ,  z ah raničn ých  a  medz inárodn ých  

o rgan izáci í ,  d )  pr i  t vo rbe ,  ochrane ,  ud rž i avan í  a l ebo  z l epšovaní  

ž ivotného  p ros t red i a ,  p r i  s t a ros t l ivos t i  o  ochranu a  z achovan i e  

ku l tú rneho dedičs tva  a  p r i  o rganizovaní  kul tú rn ych ,  špor tových ,  

t e lov ýchovn ých ,  ch ar i t a t í vn ych ,  vzde lávac í ch  a  osvetových  poduja t í ,  e )  

p r i  ods t raňovan í  fo r i em soc iá lneho  a  ekonomického  znev ýhodnen ia  a  

znev ýhodnen ia  vyp l ýva júceho  z  dôvodu  veku a  zd ravo tn ého  pos t ihnut i a ,  

k to rého  c i eľom je  z abezpeč iť  rovnosť  p r í l ež i tos t í  v  p rax i  podľa  

osobi tného  zákona , f )  p r i  z ač l eňovan í  osôb  ž i júc i ch  v  soc iá lne  v ylúčenom 

spoločens tve  do  spo ločnos t i ,  na jmä  p r i  ods t raňovan í  vše tk ých  fo r i em i ch  

znev ýhodnen ia ,  g)  p r i  admin is t r a t í vnych  p rácach  p re  ve re jnú  sp rávu .“  

     Z  uvedeného  j e  z re jmé,  ž e  šká l a  dobrovoľn íck ych  č innos t í  j e  š i roká  

a  rozmani t á .  Dôlež i t ým fak tom a  p lusom dobrovoľn íckych  č innos t í  j e  i ch  

p r ínos ,  a  t o  n i e  l en  p re  p r i j ímateľov,  a l e  a j  p re  dobrovoľn íkov 

a  dobrovoľn íčk y.  P ros t redníc tvom tých to  č innos t í  dochádza  k  vzá jomnej  

pomoci  medz i  j edno t l i vcami ,  skup inami  a  t i ež  komuni t ami .  P rehlbuje  sa  

poc i t  spolupat r i čnos t i ,  so l ida r i t y a  dochádza k  nadobúdan iu  a  rozví j an iu  

p rak t i ck ých  z ručnos t í ,  skúsenos t í  a  vedomos t í .   

     P r í nos  dobrovoľníc tva  môžeme lepš i e  pochopiť  cez  nas l edovné 

funkcie ,  k to ré  p ln í .  

  Servi sná  funkcia :  posk ytu j e  občanom š i rokú  šká lu  

ve re jnoprospešn ých  s luž i eb .  

  Inovačná  funkcia :  zabezpeču je  neus t á l e  i novác ie ,  t eda  p reberan ie  a  

nás l ednú  ap l ikáciu  na jnovš í ch  mo dern ých  metód  z  i n ých  k ra j ín .  

P ros t redn íc tvom inovačnej  funkcie  má  spoločnosť  možnosť  

v yjad r i ť  pož iadavky na  dobrovoľnícke  o rgan izác i e .  

  Advokačná  funkc ia :  vo  všeobecnos t i  p reds t avuje  obha jovan ie  p ráv  

j ednot l i vcov  a l ebo  skupín .  

  Ex pres ívna funkc ia :  p ros t redn íc tvom t e j to  funkc ie  dochádza 

k  prezentác i i  a  uvedomeniu  s i  od l i šných  kul tú r ,  r ás  a  j azykov .  

  Funkc ia  objavovan ia :  p r i j ímate l i a   a  t i ež  dobrovoľníc i /  

dobrovoľníčk y majú  možnosť  ob javovať  svo je  nepoznané /  sk ryt é  

schopnos t i .  
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  Funkc ia  budovania  komuní t :  dobrovo ľn íc tvo  presadzu je  

zodpovednosť  a  pr i rodzen ý rozvoj  v  dan ých  komuni t ách .  

(Š ípošová ,  2011)  

     Dobrovoľníc tvo  môžeme označ iť  ako  akýs i  z ák ladný kameň 

obč ianskej  spo ločnos t i ,  k to rý sa  us i l iu j e  o  dos i ahnut i e  mie ru ,  s lobodu 

p r í l ež i tos t í ,  pomoc  in ým a  sp ravodl ivosť .  Dô lež i t ým aspek tom 

dobrovoľníc tva  j e  j eho  soci á ln y aspek t .  Tá to  č innosť  môže  veľmi  

v ýrazne  pomôcť  p r i  p rekonávaní  osamelos t i ,  dep res í í ,  f rus t rác i i .  

Dobrovoľn ícka  č innosť  j e  veľmi  efek t ívn ym e l emen tom v  ob las t i  

soc i á lneho  zač l eňovan ia  rôznych  skupín  ľud í ,  pomocou k to rého  dochádza 

k  e lminác i i  soc i á lne j  i zo lovanos t i  rod ičov  na  rod ičovske j  dovolenke ,  

zd ravo tne  pos t ihnut ých  osôb ,  nezames tnan ých  ľud í ,  s en io rov  a  rôznych  

in ých  skupín .  

     Z uvedeného  v yp l ýva ,  ž e  p ráve  dobrovoľníc i  a  dobrovoľn íčk y môžu 

veľmi  v ýrazne  par t i c ipovať  na  ž ivote  i n ých  ľudí .  Dobrovoľníc i  sú  t í  

ľudia ,  ko t r í  ma jú  chuť  uč iť  s a  nové vec i ,  z í skavať  nové  skúsenos t i  a  

pos t av iť  s a  t vá rou  v  tvá r  nov ým v ýzv am.  Poz r ime  sa  b l iž š i e  na  samotn ý 

po jem  dobrovoľník / dobrovoľn íčka .  

      Zákon  č .  406 /  2011Z.z .  o  dobrovoľníc tve  v  §2  def inuje  dobrovoľníka  

ako  f yz i ckú  osobu,  k to rá  bez  ná roku  na  f inančnú  odmenu  a  na  zák lade  

v l as tného  rozhodnut i a :  „vykonáva  p re  i nú  osobu  s  j e j  súh lasom a  v  j e j  

p rospech  a l ebo  vo  vere jn ý p rospech  dobrovoľn ícku  č innosť  za ložen ú  na  

svoje j  s chopnos t i ,  z ručnos t i  a l ebo  vedomost i  a  sp ĺňa  podmienk y 

us t anovené zákonom,  ak  dobrovoľn ícku  č innosť :  

a )  v ykonáva  mimo svoj i ch  p racovných  povinnos t í ,  s lužobných  

povinnos t í  a  š tud i jn ých  pov innos t í  vyp l ýva júc i ch  j e j  zo  zákona ,  z  

pracovnej  zmluvy,  zo  s lužobne j  zmluv y,  zo  š tudi jného por i adku 

a l ebo  z  iného obdobného p re  neho  záväzného  dokumentu ,  

b )  nev ykonáva  p re  o rgán  a l ebo  funkc ionára  p rávnickej  osob y,  k to re j  

j e  č l enom,  zames tnancom,  ž i akom a l ebo  š tuden tom,  

c )  v ykonáva  mimo svojho  podn ikania  a l ebo  ine j  s amo s t a tne j  

zárobkove j  č innos t i . ”  

     Dobrovoľníc i / dobrovoľn íčk y sú  ľud ia ,  k to r í  sú  ocho tn í  ponúknuť  

o rgan izáci i  svo je  vedomost i ,  s chopnos t i ,  z ručnos t i  a  t i ež  skúsenos t i .  
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Dobrovoľn íc i  majú  vopred  j asne  dohodnu té  podmienky svo je j  p ráce  a  z a  

svoju  p rácu  neočaká va jú  f inančnú odmenu.  Dobrovoľník  j e  f yz i cká  

osoba,   k to rá  dobrovoľnú  č innosť  vykonáva  na  základe  s lobodného 

rozhodnu t i a  a  t o  vo  svojom voľnom čase .   

     J e  dô lež i t é  povedať ,  ž e  dobrovoľníc tvo  môže  v ykonávať  k tokoľvek.  

J e  to  s lužba,  p r i  k to re j  s a  neber i e  do  úvah y rasa ,  pohlav ie ,  vzdelan ie  

a l ebo  nábožens tvo .  J e  to  s lužba  s rdcom,  k to rú  ľudia  v ykonáva jú  na  

základe  v l as tnej  vôle ,  dobrovoľne  a  vnú to rne  i ch  t á to  č innosť  napĺňa .  

     Medzi  dobrovoľn íkmi  čas to  nájdeme š tuden tov ,  v  mnoh ých  p r ípadoch 

i de  o  š tudentov ,  k to r í  s a  vo  svojom š túdiu  zamer i ava jú  p ráve  na  

pomáhajúce  p ro fes ie .  Angažovan ie  sa  v  dobrovoľnícke j  č innos t i  im  t ak  

poskytu j e  možnosť  nadobúdan ia  p raxe  p r i  p rác i  s  ľuďmi .  Dobrovoľníc i  

majú  zas túpenie  a j  v  r adoch  nezamestnan ých  osôb ,  k to ré  chcú  e fek t ívne  

v yuž i ť  svoj  čas  a  c í t i ť  s a  už i točne .  Ďa lš iu  poče tnú  skup i nu 

dobrovoľníkov  tvo r i a  dôchodcov ia ,  k to r í  majú  dos t a tok  voľného  času  a  

p ráve  p re to  sa  rozhod l i  venovať  dobrovoľníc tvu .  V  radoch 

dobrovoľníkov  však  čas to  ná j deme a j  ž en y/  matk y n a  rod ičovske j  

dovolenke,  k toré  eš t e  nechcú  nas túp iť  do  p racovného  pomeru ,  a l e  chcú  

sa  spo ločensk y angažovať .  (Matoušek ,  2003)   

  

1 .2  Formy dobrovoľníc tva  

      Formálne  t eda  o rgan izované  a  manažované  dobrovoľníc tvo  zahŕňa  t i e  

ak t iv i t y,  k to ré  sa  rea l izu jú  a  nás l edne v ykonáva jú  pod  záš t i t ou  rôznych  

o rgan izáci í .   

   Dobrovoľn íc tvo  je  čas to  p ro fes ioná lne  o rgan izované,  pr i čom nes t ra t í  

svoju  spon tánnosť .  J e  p rav ide ln ým a  spoľahl ivým zdrojom pomoci  p re  

o rgan izáci e ,  k to ré  s  dobrovoľn íkmi  spo lupracu jú ,  a  zároveň  j e  zd ro jom 

nov ých  skúsenos t í ,  z áž i tkov  a  pr í l ež i tos t í  p re  osobný ras t  

dobrovoľníkov .  (Tošner ,  Sozanská,  2002)  

      Do fo rmáln ych  dobrovoľn íckych  ak t iv í t  s a  podľa  os t a tného výskumu 

o  dobrovoľníc tve  zapá ja  na  S lovensku p r ib l ižne  27% ob yva teľov  nad  15  

rokov.  Tie  j e  p r i emer  k ra j ín  Európske j  únie .   (Brozmanová  Gregorová,  

A.  a  ko l . ,  2011)  
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                G1  Formálne  dobrovoľn íc tvo  v  pos l edn ých  12  mes iacoch  

 

                 Zdro j :  Brozmanová Gregorová  a  ko l . ,  2011 ,  s .8 .  

 

     Dobrovoľníc tvo   nemôžeme def inovať  a  chápať  l en  ako  fo rmálne  

ak t iv i t y a  č innos t i .  Pod  t en to  po jem zaraďu jeme a j  rôzne  fo rm y 

nefo rmáln ych  č innos t í ,  k to ré  sú  rea l izované  na  základe  p r ia t eľske j  a l ebo  

susedskej  pomoci ,  p r i čom urč i ť  h ran icu  medz i  uveden ými  fo rmami  

nemus í  b yť  j ednoduché .  Teore t i ck y môžeme povedať ,  ž e  ak t é rom 

nefo rmálnej  dobrovoľn ícke j  č innos t i ,  r e spekt íve  s lužb y,  bo l  aspoň  raz   

každ ý j eden  z  nás .  Nefo rmáln ym dobrovoľníc tvom chápeme č innos t i ,  

k to ré  n i e  sú  o rgan izované .  

     Neformálne  dobrovo ľníc tvo  môžeme vn ímať  ako  typ  p r i amej  pomoci ,  

k to rá  j e  poskyto vaná  j ednot l i vcom mimo rodiny a  domácnos t i  

dobrovoľníka  č i  dobrovoľníčk y .  Na S lovensku  sa  ľudia  aknažu jú  

v ýrazne j š i e  v  ne fo rmálne j  ako  vo  fo rmálne j  dobrovoľnícke j  pomoci .  

(Brozmanová Gregorová  a  ko l . ,  2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27% 

73% 

Formálne dobrovoľníctvo 

zapojilo nezapojilo
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              G 2  Neformálne  dobrovoľn íc tvo  v  pos l edných  12  mes iacoch  

 

                Zdroj :  Brozmanová  Gregorová  a  ko l . ,  2011,  s .10 .  

 

     V nas l edu jcej  čas t i  p r ib l íž ime d i fe renciác iu  dobrovoľníc tva  z  

hľadi ska  času .  J e  s amoz rejmé,  ž e  každá  o rgan izác i a  využ íva  iný t yp  

dobrovoľníc tva .  Môže sa  j ednať  o  p rav idelné  d lhodobé  dobrovoľníc tvo ,  

p rav ide lné  k rá tkodobé  a l ebo  dobrovoľníc tvo   s  časov ým  obmedzením.  

Dobrovoľn íc tvo  pr í l ež i tos tné  a l ebo  j ednorázove  sa  v yuž íva  p r i  

p r í l ež i tos t i  rôznych  v ýroč í ,  j ednorazových  podu ja t í  a l ebo  fes t iva lov .  

     V l i t e ra tú re  sa  uvádza jú  a j  nas l edovné  fo rm y dobrovoľníc tva:  

  Vzájomná  pomoc  a  svo jpomoc:  t outo  fo rmou  dobr ovoľníc tva  môžeme 

chápať  napr ík l ad  o rgan izác i e ,  v  k to rých  ľud ia  rea l izu jú  

dobrovoľnícku  č innosť  v  záujme  real iz ác i e  svoj i ch  osobn ých  c i eľov .  

Forma  vzájomne p rospešného dobrovoľníc tva  sa  roz š í ra l a  

p redovše tk ým po  roku  1989 .  V  tomto  období  s a  podar i lo  obnovi ť  

množs tvo  spolkov  a  z á roveň vznik lo  veľa  nov ých .  

  Posk ytovan ie  s luž ieb  iným:  na  území  S lovenska sa  t á to  fo rma 

dobrovoľníc tva  rea l izu j e  p redovše tk ým v  mimovládn ych  nez iskov ých  

o rgan izáci ách .  Od p redoš l e j  fo rmy dobrovoľn íc tva  sa  od l i šu j e  

p redovše tk ým t ým,  že  pr imárn ym pr í jmateľom s lužby n i e  j e  č l en  

skupiny,  a l e  t r e t i a  osoba.  

  Par t i c ipác i a :  na  S lovensku  sa  pa r t i c ipác i a  z ača l a  v i ac  zdôrazňovať  až  

v  pos l edn ých  rokoch ,  kedy sa  v i ac  podporuje  z apá jan ie  sa  občanov  do  

vec í  ve re jných .  Par t i c ipác iou  chápeme spon tánne  p re j aven ie  z áu jmu  

občanov .  

47% 53% 

Neformálne dobrovoľníctvo 

zapojilo nezapojilo
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  Advokácia  a  vedenie  kampaní :  t ou to  fo rmou  chápeme ak t iv i t y ľud í ,  

k to r í  s a  z asadzujú  a  chcú  dos i ahnuť  napr ík l ad  zmenu  zákona v  

rôzn ych  ob las t i ach .  Môže  í s ť  o  ak t iv i t y z a  rozvoj  demokraci e  a  

podobne .  (Gregorová ,  Marček ,  Mračková ,  20 09)  

 

1 .3  Trendy v  dobrovoľn íc tve  

     Dobrovoľníc tvo  j e  pot rebné  vnímať  ako  j av ,  k tor ý j e  soc i á lne  

podmienen ý.  Spo ločnosť  sa  pos tupne men í  a  v ýv í j a ,  č i  už  v  oblas t i  

t echnologickej ,  ekonomickej ,  demograf i cke j  a  podobne.  T ie to  zmen y 

l og i ck y ovp l yvňu jú  ľud í  a  i ch  sp rávan ie ,  k to ré  nás l edne  ovp lyvňu je  

vzťah  a  pos to j  č loveka  k  dobrovoľn íc tvu .  V  nas l edujúce j   čas t i  s a  

z amer i ame na  nové t r endy ob javu júce  sa  v  dobrovoľníc tve .  

     Spoločenské  t r end y v  dobrovoľníc tve  sú  na  rôzn ych  mies t ach  sve ta  

od l i šné .  Uvádzame  t r end y ,  k to ré  v  dobrovoľn íc tve  vn ímame v  

pos l edných  des i a t i ch  rokoch:  

  čoraz  v i ac  ras t i e  z áu jem o  dobrovoľníc tvo;  

  od l i šné  chápan ie  dobrovoľníc tva  v  rôznych  k ra j inách ;  

  demograf i cké  zmen y,  k to ré  majú  za  nás l edok vznik  

dobrovoľníck ych  p rogramov ,  k to ré  sa  z ača l i  o r i e n tovať  na  c i eľovú  

skupinu  mladých  ľud í  a  s enio rov ;  

  up la tňovanie  p lu ra l i s t i ckého  p r í s tupu;  

  uvedomenie  s i  a  uznanie  t oho ,  že  dobrovoľníc tvo  pos i lňuje  

komuni tu  a  soc i á lnu  so l ida r i t u ;  

  pro fes ional iz áci a  manažérov ;  

  v yuž ívanie  rôzn ych  dos tup n ých  zd ro jov  a  t echno lógi í  p r i  v ýmene  

in fo rmác i í ;  

  d i fe rentné  názor y na  podporu  dobrovoľníc tva  zo  s t ran y š t á tu .  

(Mer r i l l ová  i n  Brozmanová Gregorová ,  2012)  

     Viacer í  au tor i  sa  vo  svo j i ch  p rácach  zameral i  na  výs kum t rendov  v  

ob las t i  dobrovoľníc tva ,  č ím  poukázal i  na  p reb i ehajúcu  metamorfózu  

dobrovoľníkov  a  dobrovoľn íčok .  P reukázal i  s a  rozd ie l y medz i  s t a r ým 

t akzvaným k las i ck ým typom dobrovoľníkov  a  nov ým t ypom.   

822



 

 
 

Autor i  Evans  a  Sax ton  (2005)  uvied l i  v  sp ráve  o  zmenenej  podobe 

dobrovoľníc tva  v  21 .  s to ročí  t r end y v  dobrovoľn íc tve ,  k to ré  ho  môžu 

ovpl yvňovať  v  najb l iž š í ch  desať roči ach :  

  Vzos tup  zna los tn ých  dobrovoľníkov  a  dobrovoľn íčok .  

Dobrovoľn íc i  a  dobrovoľníčky sa  p r i  z apájaní  do  dobrovoľn íc tva  

s t á l e  v i ac  z am ýšľ a jú  nad  tým,  čo  im  dobrovoľníc tvo  p r ines i e .  

Dobrovoľn íc i  majú  i s t é  očakávan ia  a  p ráve  od  n i ch  sa  odv í j a  i ch  

p rec íznosť  p r i  v ýbere  dobrovoľnických  ak t iv í t  do  k to r ých  sa  

zapo ja .  

  Náras t  „ cause  –  dr iven”  dobrovoľn íkov ,  t eda  vecne s t imulovan ých  

dobrovoľníkov  a  pok les  časovo  s t imulovaných  dobrovoľn íkov .   V 

súčasnos t i  s i  dobrov oľníc i  a  dobrovoľníčky v ybera jú  zo  š i rokej  

šká ly rôznorod ých  ob las t í ,  v  k to r ých  sa  môžu  angažovať .  Ľud ia  

majú  v  dnešnej  dobe  mene j  voľného  času ,  no  na  d ruhe j  s t r ane  

oveľa  v i ac  možnos t í  rozhodnúť  sa  komu venu jú  svo j  voľný čas .  

  Vznik  sebeckého dobrovoľníc tva ,  k to rý j e  výs l edkom 

predchádzajúc i ch  t r endov.  Dobrovoľníc i  s a  s t á l e  v i ac  zam ýšľa jú  

nad  t ým,  čo  dobro voľn íc tvom z í ska jú ,  než  nad  t ým,  ako  svo jou  

č innosťou  p r i sp i evajú  in ým.  

  Náras t  pot reb y p ro fes iona l iz ác i e  manažmentu  dobrovoľníkov .  

  Dobrovoľn íc tvo  ľud ia  vní majú  ako  možnosť  rozví j ať  soc i á lne  

kontak ty,  vn ímajú  ho  ako  možnosť  rozví j ať  susedské  a l ebo  

p r i a t eľ ské  vzťahy.  

  Mladí  dobrovoľn íc i  b y v  súčasno s t i  moh l i  mať  označenie  ak t iv i s t i ,  

a  t o  z  dôvodu ,  ž e  mlad í  ľudia  chcú  b yť  zá roveň ak t ívn ymi  občanmi .  

  Bada teľný j e  a j  ná ras t  dobrovoľn íkov ,  k to r í  p racujú  pre  rôzne 

f i rm y,  č ím z í skavajú  cenné  skúsenos t i .  

  Zapá jan ie  sa  do  dobrovoľníc tva  sa  odví j a  a j  od  toho ,  v  akej  

ž ivotnej  f áze  sa  č lovek  nachádza .  

  Posledn ý t r end  hovr í  o  p rodukt iz áci i  dobrovoľníc tva ,  t eda  o  tom,  

že  dobrov oľnícke  pr í l ež i tos t i  b y mal i  b yť  p ropagované  ako  u rč i tý  

marke t ingový ťah .  (Brozmanová Gregorová  a  ko l . ,  2012)  
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     Uvedené  t r end y re f l ek tu jú ,  ž e  súčasn í  dobrovoľníc i /  dobrovoľníčk y 

sa  pos tupne  v i ac  od l i šu jú  od  predchádza júc i ch  dobrovoľníkov .  V 

súčasnos t i  t ak  môžeme roz l i šovať  medz i  už  spomínan ým t akzvan ým 

nov ým t ypom dobrovoľníkov  a  s t a r ým,  k to rý j e  t i ež  znám y pod  po jmom 

k las i ck ý t yp .   K las i cký t yp  sa  dá  vn ímať  ako  s t ab i lný a  v  pods t a t e  

nemenný.  Nov ý š t ýl  dobrovoľníkov  sa  v yznaču je  nes t á losťou,  

nes t ab i l i t o u a  nepredv ída t eľnosťou .  

     Na základe  výskumu Dobrovoľn íc to  na  S lovensku  –  v ýskumné 

re f l ex i e ,  (B rozmanová  Gregorová  a  kol . ,  2011 )  uved ieme ďa lš i e  t r endy v  

dobrovoľníc tve  na  S lovensku:  

  Prv ý  t r end  hovor í  o  t om,  že  oblasť  soci á lnych  s luž i eb  má  na jväčš i e  

z as túpen ie  dobrovoľn íkov/  dobrovoľníčok .   Na jpoče tnej š i e  

z as túpen ie  súv is í  s  rozvojom soc iá lnej  ob las t i  a  t i ež  s  rozvojom 

dobrovoľníc tva .  

  Medz i  soci á ln ym v ylúčen ím a  dobrovoľn íc tvom j e  možné ná jsť  

súvi s losť .  Z  v ýskumu vyp l ynu lo ,  ž e  ľud ia  s  na jn ižš ím vzde laní m,  s  

n ízk ym pr í j ímom a  nezamestnaní  ľudia  na jmene j  pa r t i c ipova l i  na  

dobrovoľníck ych  ak i tv i t ách  a  t o  z  dôvodu  rôznych  bar i é r ,  nezáujmu 

a l ebo  v l as tných  nepr i azniv ých  ž ivotných  oko lnos t í .  Na  to ,  ab y sa  

podar i lo  a j  uvedené  skupin y ľud í  angažovať  v  dobrovoľn íc t ve  sú  

po t rebné  špec i á lne  s t r a t ég i e  a  p rogramy.   Dobrovoľn íc tvo  môže  u  

t ak ých to  s kupín  ľudí  p r i sp i evať  a  podporovať  soc i á lnu  in tegrác iu .  

  V ýs ledk y v ýskumu ukázal i ,  ž e  skup ina  15  –  19  ročn ých  sa  do  

fo rmálneho  a j  ne fo rmálneho  dobrovoľníc tva  zapája  v  na jn ižše j  

mie re .  Tento  t r end  súv is í  h l avne s  absenc iou  výchov y k  

dobrovoľníc tvu  na  zák ladn ých  a  s t r edn ých  ško lách .  Soc iá ln i  

p racovníc i  by sa  mal i  angažovať  v  tomto  smere ,  čo  vnímame ako 

j ednu z  významn ých  v ýz iev  v  soc i á lnej  p ráci  s  mládežou .  

  Posledn ý t r end  hovor í  o  t om,  že  senio r i /  s en io rk y majú  zá ujem 

angažovať  sa  v  ob las t i  dobrovoľníc tva  č i  už  fo rmálneho  a l ebo  

nefo rmálneho .  P r i  z apá janí  s en io rov  j e  pot rebné b rať  u rč i té  

ohľad y na  i ch  osobné  možnos t i ,  u rč i t e  by však  nemal i  byť  

v ylučovan í  z  dobrovoľn íc tva  ako  j eho  v yk onáva te l i a .   
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1 .4  Dobrovoľníc tvo  a  soc iá lna  práca  

V predchádzajúcej  čas t i  sme  uvied l i ,  že  dobrovoľníc tvo  j e  súčasťou 

mnoh ých  p ro fes i í .  V  t e j to  kapi to l e  však  poukážeme p ráve  na  spo j i t o sť  a  

p repojen ie  dobrovoľníc tva  so  soci á lnou  p rácou .  

     V l i t e ra tú re  ná jdeme  množs tvo  def in í c i í  soc i á lnej  p ráce ,  k to ré  sa  nám 

snaž i a  p r ib l íž iť  j e j  p redmet ,  obsah  a  zm yse l .  Môžeme povedať ,  ž e  každ ý 

vedn ý odbor  má u rč i tú  h i s tó r iu  a  t ak  j e  t o  a j  v  p r ípade  soc i á lnej  p ráce .  

Sociá lna  p ráca  sa  fo rmova la  pos tupne .   Po  d lhú  dobu  sa  rea l izo va la  l en  

ak ýms i  neuvedomel ým spôsobom.  V dôs l edku  pr ibúdan ia  soc i á lnych  

p roblémov  a  na ras t an i a  poč tu  soc i á lne  znev ýhodnen ých  ob yva teľov  sa  

soc i á lna  p ráca  začal a  v i ac  o rgan izovať .  J e  známe,  ž e  sociá lna  p ráca  bo la  

d lho  považovaná  l en  za  dobrovoľnú  pomoc ,  t ed a  char i tu .  Neskôr ,  

p redovše tk ým v  d ôs l edku  p r i emys lene j  r evolúc i e  a  vysokému náras tu  

soc i á ln ych  p rob lémov  sa  soci á lna  práca  s t áva  vedou,  p ros t redníc tvom 

k to re j  dochádza  k  r i e šeniu  mnohých  s oc i á ln ych  p rob lémov .  Trvalo  ce lé  

t i s í c roči a ,  k ým bo la  dobroč innosť  v ys t r i edaná  povinnosťou  s t a rať  sa .  

     Viacer í  au to r i  popi su jú ,  ž e  k  výv inu  soc i á lnej  p ráce  dochádza lo  na  

základe  demokrat i ck ých  ide á lov .  Hodnotami  soci á lne j  p ráce  sú  

p redovše tk ým rešpek tovan ie  rovnos t i  a  dôs to jnos t i  vše tkých  ľud í .  

Sociá lna  p ráca  us i lu j e  o  uspokojenie  ľudsk ých  po t r ieb  a  o  rozvo j  

ľudského  po tenc iá lu .  (Oláh  a  kol . ,  2008)  

     Medzinárodná federác i a  soc i á ln ych  p racovn íkov  s fo rmulovala  

de f in í c iu  soci á lnej  p ráce  v  roku 2005 ,  k to rá  zn i e  nas l edovne:        

P ro feso iná lna  soc iá lna  p ráca  podporu je  so ci á lnu  zmenu ,  r i ešen ie  

p roblémov  medz iľudsk ých  vzťahov  a  zmocňovanie  a  os lobodzovan ie  ľud í  

z a  úče lom dosahovan ia  l epšej  kva l i t y ž ivota .  Na základe  využ i t i a  t eó r i í  o  

ľudskom sp rávan í  a  soc i á ln ych  s ys t émoch  soc i á lne j  p ráce  zasahuje  v  

s i t uác i ách ,  ked y sa  ľud i a  oc i tnú  v  in t e rakc i i  so  svo j im  p ros t red ím.  

P r inc ípy ľudských  p ráv  a  soci á lne j  spravodl ivos t i  sú  p re  soci á lnu  p rácu  

fundamentá lne .  To naznaču je ,  ž e  soci á lna  p ráca  by nemala  l en  odpovedať  

na  r ých le  soc i á lne  zmen y a  novú  kva l i t u  soci á lnych  po t r i eb  a  vzťahov 

t ým,  že  sa  im  p r i spôsob í  p rax  soci á lnych  p racovn íkov ,  a l e  t i ež  by mala  

sama ovpl yvňovať  usku točňovan ie  vhodn ých  soc iá ln ych  zmien .  

(The lenová ,  2011)  
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     Zákon  o  soci á lne j  p ráci  219 /2014  def inuje  v  §2  soc i á lnu  p rácu  

nas l edovne:  

„a)Soc iá lna  p ráca  na  úče l y tohto  zákona  j e  odborná  č innosť  v ykonávaná 

soc i á ln ym pracovníkom a l ebo  as i s ten tom sociá lne j  p ráce  na  úče l  

u s t anovený osob i tným predp i som.
 
Odborná  č innosť  j e  súbor  p racovn ých  

č innos t í ,  na  v ykonávan ie  k to rých  sú  po t rebné  vedomos t i  a  z ručnos t i  

z í skané  abso lvo vaním v ysokoškol ského  vzdelan ia  us t anoveného  s tupňa v  

š tud i jnom odbore  soc i á lna  p ráca .  

b )  Soc iá lna  práca  j e  a j  špeci a l izovaná  odborná  č innosť  v ykonávaná  

soc i á ln ym pracovníkom na  úče l  u s t anoven ý osob i tným  

predpi som.  Špec ia l izovaná  odborná  č innosť  j e  súbor  p racovn ých  č innos t í  

užš i eho  zamerania  soc i á lne j  p ráce  v  us t anovenom špec ia l izovanom 

odbore  soci á lne j  p ráce ,  na  v ykonávan ie  k to r ých  sú  pot rebné  vedomos t i  a  

z ručnos t i  z í skané absolvovaním akred i tovaného špec i a l iz ačného 

vzde lávaci eho  p rogramu.  

c )  Sociá ln y p rac ovn ík  a  as i s t en t  soc i á lnej  p ráce  up la tňujú  p r í s tup y 

zodpoveda júce  c i eľu  v ykonávane j  soci á lnej  p ráce  a  pozna tkom odboru  

soc i á lna  p ráca  s  v yuž i t ím  odborn ých  metód  p ráce  v  závi s los t i  od  

zameran ia  soc i á lnej  p ráce .  Sociá lna  práca  j e  soc i á lnym pracovníkom a  

as i s t en tom soc iá lnej  p ráce  v ykonávaná  vo  vzájomnej  súvis los t i  s  i nými  

odborn ými  č innosťami  z  ob las t i  p s ycho lógie ,  p ráva ,  medic íny,  

pedagogik y,  soc io lógie  a  z  ďa lš í ch  oblas t í “ .  

      V súčasnos t i  j e  už  soc i á lna  práca  považovaná  za  samos ta tnú  

e t ab lovanú  vednú d i sc ip l ínu ,  k to rá  d i sponu je  v l as tným t eo re t i ckým  

základom,  metódami  a  pos tupmi ,  j e  l eg i s l a t í vne  podložená a   p repo jená  s  

p rax ou.  Soc iá lna  p ráca  sa  ak t ívne  up la tňuje  v  mnoh ých  ú rovn iach  a  

rov inách .  Môžeme ju  vnímať  ako  te rapeu t i ckú  pomoc,  ako  re fo rmu 

spoločesnkého  p ros t red i a  a  t i ež  ako  soc i á lno -právnu  pomoc .  Up la tňuje  sa  

v  p rác i  s  j ednot l i vcom,  s  rodinou ,  so  skupinou ,  s  komuni tou .   

     V ob las t i  soc iá lne j  p ráce  poznáme a j  na  S lovensku mnohých  

v ýznamn ých  au to rov  ako  napr ík l ad  Š te fan  S t r i eženec ,  Alžbeta  Mrázová ,  

Milan  Schavel ,  Anna  Ži lová  a  mnoho  ďal š í ch ,  k to r í  sa  podieľa l i  na  

rozvoj i  soci á lnej  p ráce .   
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Môžeme povedať ,  ž e  v  súčasnos t i  s a  soc i á lna  p ráca  rozv í j a  s t á l e  ďa le j  

ako  veda  a  a j  ako  p rak t i cká  č innosť .  V znikajú  nové  metód y,  t echn ik y a  

z ákon y up la tňované  v  s oc i á lnej  ob las t i .  

     Keď sa  zamys l íme  nad  tým,  ako  j e  v  súčasnos t i  soc i á lna  p ráca  

p repojená  s  dobrovoľn íc tvom,  odpovedať  by sme  mohl i  nas l edovne .  

Dobrovoľn íc tvo  môžeme v  súčasnos t i  považovať  a  chápať  ako  u rč i tú  

doplnkovú  s lužbu,  a  t o  k  s lužbám kto ré  z r i a ďuje  š t á t .  Dobrovoľn íc tvo  

mnoh í  z  nás  vn ímajú  p ráve  cez  soc i á lnu  p rácu ,  a  t o  a j  z  dôvodu ,  ž e  veľa  

dobrovoľníkov  sa  angažu je  p ráve  v  soci á lnych  s lužbách .  

      Dobrovoľn íc i  svo jou  nez iš tnou  a  nenahrad i teľnou  č innosťou 

p r ip i evajú  do  soc iá lne j  p ráce  najmä svoj im  časom,  skúsenosťami  a  

podieľajú  sa  t ak  na  skval i t nňovaní  soc i á ln ych  s luž i eb .  Dobrovoľn íc i  v  

ob las t i  posk ytovan ia  soc i á ln ych  s luž i eb  môžu  zas t ávať  mno ho  už i točnej  

p ráce ,  h l avne  v  bezpros t rednom kontak te  s  k l i en tmi .  Sociá lne  s lužb y 

p reds t avujú  š i roké  spekt rum činnos t í ,  k to ré  spá j a  s t ručne v yjad ren ý c i eľ  

soc i á lneho  zač l enen ia  a l ebo  p revenc ie  soc i á lneho  vylúčen ia .  

Dobrovoľn íc i  p r ináša jú  svoje  nadšenie ,  k re a t iv i tu  a  ce lkové  skval i t nenie  

s luž i eb  ind iv iduá ln ym pr í s tupom vrá t ane  schopnos t i  nadväzovať  

p r i a t eľ s tvá .  (Záškodná ,  Mojž í šová ,  2011)  

     Dobrovoľníc tvo  a  soc i á lna  p ráca  majú  spo ločné  h i s to r i cké  korene  a  

t i ež  e t i cký zák lad .  J e  pot rebné  povedať ,  ž e  dobrovo ľn íc i  n i e  sú  v  

ž i adnom pr ípade  náhrada  za  kva l i f ikovan ých  p racovn íkov .  Dobrovoľníc i  

a  dobrovoľníčky,  k to r í  s a  rozhod l i  angažovať  p ráve  v  soc i á lnej  ob las t i ,  

pomáhajú  k l i en tom predovšetkým os obn ým kon taktom,  k to r ý u  n i ch  

mnoho  k rá t  absen tu j e .  V yp ĺňa jú  im  i ch  voľn ý čas ,  rozpráva jú  sa  s  n imi ,  

č ím  môžu  podporovať  i ch  sebavedomie ,  s ebaúc tu  a  t i ež  chuť  do  ž ivo ta .  

Dobrovoľn íc i  pôsobiac i  v  soc i á lne j  oblas t i ,  s a  môžu  s t re t ávať  s  mnohými  

t émami ,  k to ré  sú  v  spo ločnos t i  t abu .  A  a j  vďaka  v ytvorenému vzťahu 

medz i  dobrovoľ níkom a  p r i j ímateľom môže  dôj sť  k  ods t ránen iu  u rč i t ých  

p redsudkov  a l ebo  bar i é r .  

     Dobrovoľníc tvo  pôsob í  veľmi  poz i t í vne  a j  voči  soc iá lne j  exklúz i i .  

Dobrovoľn íc i  v  r ámci  svo jho  pôsoben ia  v  soci á ln ych  s lužbách  pomáha jú  

ods t raňovať  soc i á lnu  ex klúz i i  a  naop ak  podporu jú  inklúz iu ,  a  to  v  

s i t uác i ách ,  ked y sa  p r i j ímateľ  po  u rč i tú  dobu nemôže  zúčas tn í ť  ak t iv í t ,  
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k to rých  b y sa  rád  zúčas tn i l .  Všeobecne  panu je  zhoda v  názoroch ,  ž e  

v yuž ívanie  dobrovoľníckych  ak t iv í t  v ytvára  soc i á ln y kap i t á l ,  t eda  

kva l i tné  spo ločenské  vzťahy,  kon takt y a  hodno ty .  (Slowík ,  2011)  

     Práve  dobrovoľníc tvo  ponúka  pr i es to r  na  ak t ívnú  č innosť  a j  

š tuden tom sociá lne j  p ráce ,  k to r í  ok rem iného  z í skava jú  p rak t i cké  

skúsenos t i  v  oblas t i ,  k to rú  š tudu jú .  Š tudent  s i  nás l edne  môže  l epš ie  

p reds t av iť  v ýzn am,  zm yse l  t e j t o  p ráce  a l e  t i ež  úskal i a ,  k to ré  t á to  p ráca  

čas to  pr ináša .  Dobrovoľníc tvo  j e  z á roveň  spôsobom výchov y mladého 

č loveka  k  pomoci  i n ým ľuďom.  Dobrovoľníc tvo  š tuden tov  umožňuje  

budovať  a  rozv í j ať  nové  vzťahy napr ík l ad  s  budúc imi  po tencionáln ymi  

z ames tnáva teľmi .  Mnoho  dobrovoľníkov  s i  an i  neuvedomuje  v ýznam 

svoje j  dobrovoľn ícke j  č innos t i .  Každ ý dobrovoľn ík  s i  však  časom urč i te  

uvedomí  v ýznam „dobrovoľn íčenia” ,  k to ré  mu  p r in i es lo  nové  p r i a t eľ s tvá ,  

zmys lup lne  využ i tý čas ,  nové  poznatk y,  možnosť  ces to vať ,  p rak t i cké  

z ručnos t i ,  s ebarea l iz ác iu  a l ebo  sp lnenie  sna .   

     Ako sme  už  uvied l i  v  p redchdázajúc i ch  čas t i ach ,  z a  dobrovoľníc tvo  

považujeme č innosť  dobrovoľníka/ dobrovoľníčky,  k to rá  j e  v ykonávaná  

na  zák lade  s lobo dne j  vô le ,  z  v l as tného rozhodn ut i a  a  v  p rospech  in ých .  Z  

už  z rea l izovan ých  v ýskumov  v yp l yn u lo ,  ž e  p ráve  soci á lna  oblasť  je  

j ednou  z  na jv i ac  zas túpen ých  ob las t í ,  v  k to rých  sa  dobrovoľn íc i  

r ea l izu jú .  J e  s amozre jmé ,  ž e  a j  dobrovoľníc i  pot rebujú  p re  v ýkon  svo je j  

č innos t i  u rč i tú  koord ináciu  a  vedenie  zo  s t ran y kompte tn tných  osôb .  

     V yuž ívan ie  dobrovoľn íkov  v  soc i á ln ych  s lužbách  vyžadu je  

p ro fes ionáln y manažment ,  p re tože  sa  dobrovoľníc i  poh ybu jú  na  pol i  

p s ychosoc iá ln ych  s luž i eb ,  kde  j e  dôlež i t ý kompeten tn ý p r í s tup .  Taki s to  

ro l a  dobrovoľníka  vo  vzťahu  ku k l i en tovi  musí  b yť  dos t a točne 

def inovaná ,  čo  j e  p redpokladom úšpešne j  č innos t i .  Č innosť  

dobrovoľníkov  v  soc i á ln ych  s lužbách  musí  b yť  koordinovaná  z  j edného 

mies t a ,  na j l epš i e  j edn ým pro fes ioná lnym pracovn íkom,  k tor ý j e  

v ybaven ý dos t a točnými  p rávomocami  voč i  dobrovoľníkom,  a l e  t i ež  voči  

z ames tnancom soc iá ln ych  inš t i t úc i í .  (Záškodná ,  Mojž íšová ,  2011)   

     Dobrovoľníc i  s a  vo  svoje j  dobrovoľn íckej  č innos t i  v  soc i á lnej  ob las t i  

môžu  skutočne  o r e i n tovať  na  rôzne  ob las t i  a  skupin y ľud í .  Môže  í sť  o  

dobrovoľníc tvo ,  k to ré  smeru ju j e  k  detsk ým k l i en tom,  k  dospel ým,  t ak i s to  
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sa  môže  zamer i avať  na  osob y so  zd ravo tn ým pos t ihnu t ím  al ebo  k  

sen io rom.  Soc iá lna  ob lasť  ponúka dobrovoľníkom/  dobrovoľníčkam 

pr í l ež i tosť  ak t ívne  sa  angažovať   p r i  p rác i  s  ľuďmi  rôzneho  veku  a  v  

rôzn ych  p ros t red i ach .  Tou to  č innosťou  t ak  z í skava jú  n i e l en  p rax ,  a l e  

p redovše tk ým z í skava jú  nové  z ručnos t i ,  pozna tk y,  skúsenos t i  a  svojou  

č innosťou  pomáhajú  tým,  k to r í  to  po t rebu jú .  Takis to  soc i á ln ym 

pracovníkom sa  ponúka  môžnosť  angažovať  sa  v  odbore ,  k to r í  

v yš tudova l i  a  z á roveň  môžu  par t i c ipovať  v  s fé re  dobrovoľníc tva  

napr ík l ad  ako koord ináto r i  dobrovoľníkov .  

 

1 .5  Základná charakter i s i tka  dobrovoľn íc tva  mládeže  

     Za  mládežn ícke  dobrovoľníc tvo  budeme p re  pot reb y t e j t o  p ráce  

považovať  dobrovo ľníc tvo ,  k to ré  v yk onáva jú  ľud ia  vo  veku  15  –  30  

rokov.  Zákon  č .282/ 2008  Z.  z .  o  podpore  p ráce  s  mládežou  a  o  zmene  a  

doplnen í  z ákona  č .131/ 2002  Z.  z .  o  vysok ých  ško lách ,  def inuje  v  §  11  

def inu je  mládežn íckeho  dobrovoľníka  nas l edovne:  

  „Mládežníckym dobrovoľníkom môže  b yť  š t á tn y občan  S lovenskej  

r epubl iky,  občan  iného  č l enského š t á tu  Európskej  únie  a l ebo  občan  

š t á tu ,  k to r ý n i e  j e  č l ensk ým š t á tom Európske j  únie ,  k to rý dovŕš i l  

vek  najmene j  15  rokov  a  na jv i ac  30  rokov  a  j e  bezúhonný” .   

     Ukazuje  sa ,  ž e  S lovensko  j e  v  oblas t i  dobrovoľn íc tva  špec i f i cké  a  t o  

t ým,  že  mlad í  p racu jú  čas to  k rá t  p re  mlad ých .  Mladí  dobrovoľníc i /  

dobrovoľníčk y ,  an imáto r i / an imáto rk y,  koord iná to ry/koord ináto rk y 

v ykonáva jú  dobrovoľnícku  č innosť  väčš inou  p re  svo j i ch  rovesníkov ,  

r espekt ívne  p re  mladš í ch .  N a  d ruhe j  s t r ane  dobrovoľníc tvu ,  k to ré  

smeruje  k  s t r edne j  a l ebo  s t a r še j  generác i i  s a  venujú  v  oveľa  n iž še j  

miere .  (Krá l iková ,  2006)  

     Aj  keď  j e  dobrovoľníc tvo  mládeže  spo ločnosťou   podporované  a  

vn ímané  poz i t í vne  paradox om j e ,  ž e  čas to  nemá v ysoký s t a tus .  Mlad í  

ľudia  p r i  snahe angažovať  sa  ako  dobrovoľníc i /  dobrovoľn íčk y čas to  k rá t  

na raz i a  na  nedôveru  zo  s t r an y dospe lých .  Dôvodom nedôver y môže  b yť  

neodbornosť  a  nepro fes iona l i t a  mlad ých  ľudí .   

Mladí  dobrovoľníc i  sú  v  mnoh ých  p r ípadoch konf rontovan í  a j  i ch  

rovesníkmi ,  k to r í  neved ia  pochopiť  i ch  ochotu  nez i š tne  pomáhať  a  
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venovať  svoj  čas  v  p rospech  in ých .  Uveden ý fak t  môže b yť  dôvodom,  

p rečo  sa  mlad í  ľud ia  k  v ýkonu  svo je j  dobrovoľn íckej  č innos t i  ne radi  

p r iznávajú  a l ebo  sa  hanb ia  p r iznať .  Na  d ruhe  s t r ane  nev yt rva losť ,  

ne rozvážnosť ,  ľ ahos t a jnosť ,  nezodpovednosť ,  r ých lo  sa  men iace  záujm y 

a  rôzne  iné  nega t ívne  pos to j e ,  ovpl yvňu jú  vníman ie  mlad ých  

dobrovoľníkov  o rgan izác i ami  a  spo ločnosťou.  J e  však  po t rebné  povedať ,  

ž e  dobrovoľníc tvo  mladých  ľud í  j e  zväčša  v yhľadáv ané  a  vnímané 

poz i t ívne .  Mladí  ľudia  p ráve  vo  veku  15  –  30  rokov  d isponujú  

v l as tnosťami  a  charak te r i s t i kami ,  k to ré  sú  p r ínosné  a  t o  n i e  l en  v  

dobrovoľníc tve .  Mlad í  ľud ia  sú  tvo r iv í ,  v yn a l i ezav í ,  ma jú  veľa  nápadov,  

majú  chuť  zdokonaľovať  sa  a  napredovať ,  ob javovať  nové  veci ,  če l i ť  

nov ým v ýzvam,  sú  komunikat ívni ,   ma jú  dos t a tok  voľného  času ,  dobrú  

f yz i ckú  kond íc iu ,  majú  radosť  zo  ž ivo ta  a  chcú  b yť  p rospešní .  A  p ráve 

uvedené  charakte r i s i t ky sú  v  dobrovoľníc tve  ž i adané .  
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2  MOTIVÁCIA K DOBROVOĽNÍCTVU  

 

 

     Ako sme  už  uvied l i  v  p redchádza júc i ch  čas t i ach ,  dobrovoľníc tvo  j e  

f enomén,  k to r ý m á  s túpajúcu  t endenc iu .  Vďaka  ús i l iu  j edno t l ivcov,  

mimovládnych  o rgan izác i í  s a  čo raz  v iac  dos t áva  do  h lbš ieho  povedomia 

ce l e j  ve re jnos t i .  Dobrovoľn íc tvo  môžeme považovať  za  ak ýs i  p r i rozden ý 

p re j av  obč ianskej  spolupat r i čnos t i ,  p ros t redníc t vom ktorého  sa  pomáha 

t ým,  k to r í  t o  na jv i ac  po t rebujú .   Na  d ruhe j  s t r ane  p r ináša  dobrovoľníc tvo  

t ak is to  mnoho  poz i t í v  p re  samotn ých  dobrovoľníkov .  Dobrovoľníc tvo  sa  

v  spo ločnos t i  ob j avova lo  už  v  dávne j  minu los t i  a  v  súčasnos t i  j e  pre  našu  

spoločnosť  čo raz  v i ac  v ýznamnej š i e  a  t vo r í  j eho  nenahrad i t eľnú  súčasť .  

Ak však  chceme porozumieť  konan iu  ľudí ,  nap r ík l ad  dobrovoľníkov ,  

pochop iť  i ch  sp rávan ie  a  č iny j e  dô lež i t é  p ýtať  sa .  Pýtame sa  čo  chcú ,  čo  

i ch  bav í ,  čo  i ch  t eš í ,  v  čo  dúfa jú  a  tak  ďale j .  Zi sťu jeme ,  aké  s i l y n imi  

h ýbu ,  r espekt íve  čo  i ch  mot ivuje .  

      V  nas l edu júce j  kap i to l e  s a  budeme venovať  p ráve  mot ivác i i  k  

dobrovoľníc tvu ,  t eda  o t ázke  p rečo  n i ekto  rob í  t o ,  čo  rob í .  Bu deme 

hľadať  odpovede  na  to ,  p rečo  sa  ľudia  rozhodnú svo j  voľný čas  

dobrovoľne  a  nez iš tne  venovať  n i ekomu inému.  Mot iváciu  vo  

všeobecnos t i  ľudia  považujú  za  akús i  hnac iu  s i l u ,  k to rá  nám pomáha  p r i  

v ýkone  u rč i t ých  č innos t í ,  p r i  p lnení  ú loh  a  p r i  ce lkove j  r ea l iz ác i i  

č loveka.  Zadef inu jeme samotn ý po jem „mot ív” ,  a  po jem „mot iváci a” .  

Zamer i ame  sa   na  k l as i f ikác iu  mot ívov .  Každ ý č lovek  bo l  vo  svo jom 

ž ivote  min imálne  j eden  k rá t  nápomocn ý n i ekomu inému.  Teda  každ ý 

j eden  z  nás ,  b y s a  mohol  z am ys l i eť  nad  t ým,   čo  ho  m o t ivova lo  k  

dobrému sku tku  a  nez i š tnej  pomoci  inému č loveku .  Budeme sa  venovať  

t eó r i ám  mot ivác i e  a  špec i fkám mot ivác i e  mlad ých  ľud í  k  angažovaniu  sa  

v  oblas t i  dobrovoľníc tva .  
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2 .1  Motív  a  mot ivác ia  

     Pojem „mot ív”  pochádza  z  l a t inč iny zo  s lova  „motus” ,  čo  v  p reklade  

znamená  poh yb .  Môžeme t eda  povedať ,  ž e  mot ívom chápeme fakto r ,  

k to rý uvádza  do  poh ybu .  Mot ív  j e  t eda  čokoľvek ,  čo  ved ie  k  ak t iv i t e .  

Môže  í sť  o  poh yb  vo  f yz ikálnom pr i es to re  a l ebo  v  p renesenom zm ys le  o  

poh yb  ps ych ick ý,  poh yb  m yš l i enok,  p reds t áv ,  p r i an í ,  rozhodnut í  a  

podobne . (Ř íčan ,  2010)  

     Mot ív  pat r í  medz i  z ák ladné  pojmy d ynamického  výk ladu  č loveka .  Pod 

po jmom „mot ív”  chápeme spúšťac iu  s i l u ,  k to rá  povzbudzu je  psych ickú  

t endenciu  osobnos t i  k  u rč i t e j  ak t iv i t e .  Mot ívom rozumieme t i ež  

t endenciu ,  k to rá  sme ru je  k  dos i ahnut iu  u rč i t ého  c i eľ a .  Často  k rá t  s a  

môžeme s t re tnúť  s  t ým,  ž e  po jem mot ív  a  po t reba  sa  vzájomne  

nahrádza jú .  Mot ívom však  rozumieme t endenciu  k  u rč i t ému  c i eľu ,  z a t i aľ  

čo  pot reba  j e  vnú t ron ý s t av  nadbytku  a l ebo  nedos t a tku  n i ečoho  v  

o rgan izme.  Mot ív  je  t eda  všeobecnej š í  po jem ako  po t reba ,  k to rý zah ŕňa  

po t rebu ,  p r í s lušné  sp rávanie  smerujúce  k  c i eľu ,  k to ré  pot rebu  uspoko j í .  

(Cak i rpa loglu ,  2012)  

     Môžeme to  konré tne j š i e  v ysve t l i ť  na  p r ík l ade ,  kde  po t rebou 

rozumieme poci t  h l adu ,  nás l edná  p reds t ava  j ed l a  j e  c i eľ  a  snaha  z j esť  

j ed lo ,  t eda  uspoko j i ť  pot rebu  h l adu  j e  mot ív .  J e  s amoz rejmé ,  ž e  každ ý 

mot ív  ma  indiv iduálnu  povahu.  Každ ý č lovek  môže  mať  od l i šné  mot ívy 

a l e  t i ež  rovnaké ,  t u  j e  však  po t rebné  povedať ,  ž e  p re  každého  č loveka  má 

mot ív  osobi t ý v ýznam a  j av í  s a  ako  j ed inečný.  

     Mo t ív y,  k to ré  č lovek  má ,  preds t avu jú  u rč i t ý súbor  a  t o  z  dôvodu,  ž e  

č lovek  s i  s t anov í  vždy v i ac  mot ívov .  Neex i s tu j e  t eda  l en  j eden  konkrétn y 

mot ív  p re  u rč i tú  č innosť .   

Pr i  mot ívoch  sa  môžeme t i ež  s t r e t ávať  s  p ro t i chodnosťou  mot ívov ,  k to rá  

má  za  nás l edok  celk ové  os l abenie  mot ivác i e .  (Kravčáková ,  Fuchsová,  

2004)  

     V konečnom dôs l edku  j e  z re jmé ,  že  ľudské  mot ív y v ytvára jú  t akmer  

vžd y z lož i tú  s i eť ,  v  k to re j  s a  navzá jom prepá ja jú  a  kombinu jú .  Mot ívy sú  

vžd y de t e rminované  a  t o  n i e  l en  samotn ým č lovekom ,  a l e  a j  p ros t red ím.  
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J e  samoz re jmé ,  ž e  š túd ium oblas t i  mo t iváci e  a  mot ívov  j e  z lož i tý 

p roces ,  k tor ý s i  vyžadu je  komplexn ý a  s ys t émov ý p r í s tup .  Ľudské 

mot ívy a  mot ivác iu  považujeme za  akýs i  f enomén ,  k to rý p r i  h lbšom 

zamys len í  s a  f asc inuje .  Každý j eden  z  nás  j e  p rakt i cky s t á l e  

nos t i eľom urč i t ých  pohnútok ,  mot ívov  a  l en  máloked y dos i ahneme 

s t av  mot ivačného  kľudu .  Každý z  nás  s i  s ám na  sebe  môže  vš imnúť ,  

ž e  akonáhle  j e  uspokojená  j edna  pohnú tka ,  au tomat i ck y ju  nahrádza  

iná .  Dokonca  poradie  rôzn ych  mot ívov a  pohnút i ek  n i e  j e  náhodné ,  a le  

j e  u rčené  sku točnosťou ,  ž e  n i ek to ré  mot ívy sú  na l i ehave j š i e .  To to  

z i s t en i e  j e  však  už  v ýs l edkom práce  Abrahama H.  Mas lowova .          

    Mot ívy môžeme rozde l i ť  na :  

  Vrodené  verzus  z í skané  mot ívy:  t á to  k l as i f i kác i a  mot ívov je  

z a ložená  na  pôv ode  ľudských  pot r i eb .  Vrodenými  mot ívmi  

rozumieme zák ladné  b io logické   a  f yz io logické  po t reb y.  Do  t e j to  

skupiny môžeme za rad iť  pot rebu  j ed l a ,  t ekut ín ,  odpočinku ,  

s ex uálnu  pot rebu  a  podobne.   Zí skanými  mot ívmi  chápeme nové 

t endencie ,  k to ré  sú  u  č loveka  vyv i nu té  v  p r i ebehu ž ivo ta .  Zí skané 

mot ívy sú  ovp l yvňované  a  podmieňované  a j  kon tak tom s  i n ými  

ľuďmi ,  skupinami ,  ku l tú rami  a  t i ež  inš t i t úc i ami  a  o rgan izác i ami  v  

spoločnos t i .  Do  ka t egór i e  z í skaných  mot ívov  môžeme za radiť  

mot ívy v ýkonnos t i ,  z i sku ,  podda jnos t i  a  podobne.  

  Pr imárne  verzus  sekundárne  mot ív y:  uvedené  de l enie  sa  podobá 

p redchádzajúcemu de leniu  v roden ých  a  z í skan ých  mot ívov  a  t o  t ým 

spôsobom,  že  p r imárne  mot ívy b ýv a jú  p ráve  v rodené mot ív y a  

naopak  sekundárne  mot ívy z í skané .  Po jem pr imárny však  môže  t i ež  

znamenať  po t rebnú podmienku  ex is t enc i e  č loveka .  V  tomto  zm ys le  

nev yhnu tn ými  ľudsk ými  mot ívmi ,  ok rem b io logick ých  p o t r i eb ,  sú  

rôzne  soc i á lne  mot ív y ako  napr ík l ad  pot reba  bezpeč ia .  

  Bio logické  verzus  soc i á lne  mot ívy:  k  b io logickým mot ívom pat r ia  

vše tk y po t re b y o rgan izmu.  Ex i s tu jú  však  b io logické  pot reb y,  k to ré  

sú  z í skavané  v  rámci  soc i á lneho kon tak tu .  Do t e j t o  skupin y b y sme  

mohl i  z a radi ť  pot rebu  n iko t ínu ,  a lkoho lu  a  rôzne ďal š i e  d ruh y 

závi s los t í ,  k to ré  p reds t avujú  mot ivác iu ,  i ch  nenaplnen ie  a l ebo  

odklad  v yvo l áva  búr i l i vú  reakciu  t e la ,  t zv .  abs t inenčn ý s yndróm.   
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Tak ými to  pot rebami  č lovek  p r i  na roden í  nedi sponuje  vo  svo je j  

génove j  v ýbave ,  a l e  akonáh le  s i  i ch  č lovek  osvoj í ,  i n i c iu jú  a  r i ad i a  

j eho  sp rávan ie  podobne  ako  väčš ina  vroden ých ,  p r imárn ych  a l ebo  

b io logických  t endenc i í .   Na  d ruhej  s t rane  ex i s tu j e  poče tná  skupina  

soc i á ln ych  mot ívov ,  k to ré  nevychád za jú  z  b io logi ck ých  a l ebo  

o rgan ick ých  po t r i eb .  Ide  o  ps ycho logické  po t reby,  k to ré  č lovek  

môže  uspoko j i ť  i ba  v  soc i á lnom kon tex te .  Pa t r í  s em kontak t  s  

i n ými  ľuďmi ,  skupinami  a  spo ločenskými  inš t i t úc i ami .  

(Cak i rpa loglu ,  2012)  

     V te j to  čas t i  pok ladáme za  pot rebné  uviesť  Maslowovu  h i e ra rchiu  

mot ívov ,  k to rá  j e  všeobecne  známa.  Podľ a  toh to  au to ra  sú  ľudské  mot ív y 

uspor i adané  od  najn ižš í ch  po  t i e  najv yšš i e .  V yšš i e  mot í v y sa  však  

ob javu jú  až  po  uspokojen í  po t r i eb  na  n iž še j  ú rovni .  Mas lowova  

k l as i f ikc i a  mot ívov p reds t avu je  sús t avu  p i a t i ch  ú rovní  pot r i eb ,  k to ré  sú  

poskladané vo  ver t i kálnom poradí .  Dno  mot ivačne j  šká ly tvo r i a  

f yz io logické  pot reb y,  z a t i aľ  čo  na jv yšš i e  pos t av ené sú  ak tual iz ačné 

po t reb y osobnos t i .  Mas lowov mot ivačný s ys t ém j e  z ložen ý z :  

  Fyz io logick ých  po t r i eb :  po t reba  pot rav ín ,  t eku t ín ,  vyprázdňovan ia ,  

k ys l íku ,  poh ybu ,  spánku ,  odpoč inku,  s ex uá lneho  uspokojen ia ,  

v yhnu t iu  sa  bo les t i  a  podobne.  

  Pot r i eb  bezpeč ia :  i s to ty,  s t á los t i ,  spoľahl ivos t i ,  š t ruk tú r y,  

po r i adku,  os loboden ia  od  s t r achu ,  úzkos t i  a  chaosu .  

  Pot reba  spolupa t r i čnos t i :  l á sky,  nák lonos t i ,  zhod y,  po t reb y n i ekam 

pa t r iť .  

  Pot reba  uznania :  s ebadôvery,  s ebaúc t y,  p res t íž e .  

  Pot reba  sebarea l iz ác i e :  s ebanap lnen ia ,  po t reba  uskutočn iť  to ,  č ím 

daná  os oba potenciá lne  j e .   ( Caki rpaloglu ,  2012)  

     Pojem mot ivác i a  poznáme z  l a t i nského  s lova  „moveo,  a re”  a  

p rek ladáme ho  ako  h ýbať ,  pohybovať .  (Fuchsová,  Kraváčková ,  2004)  

     Mot ivác i a  j e  súhrnné  označenie  p re  mot ív y a  i ch  pôsoben ie .  

Motiváci a  sp rav id la  označuje  p roces  spúšťan ia ,  z ameran ia  a  r egu láci e  

ak t iv i t y č loveka  na  ob jek ty a  c i e l e .  Ako  komplexn ý psych ick ý p roces  

mot iváci a  z ahŕňa  p rež i tok  konkré tneho  nedos t a tku  a l ebo  nadbytku  a  
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t ak t i ež  špeci f i ck ý c i eľ ,  k to rým sa  dá  n apä t i e  vzniknuté  na rušen ím 

rovnováh y o rgan izmu ods t rán i ť .  (Cak i rpa loglu ,  2012)  

     Mot ivác i a  j e  j edn ým zo  základných  ps ych ick ých  p rocesov .  Pod  

mot iváciou  rozumieme u rč i tú  vnú t ronú  pohnútku ,  k to rá  podnecu je  

konanie  č loveka .  Mot iváci a  sa  ak t ivu je  p ros t rední ctvom s t imulov ,  t eda  

s t imulačn ých  a l ebo  ak t iv i t ačných  fak to rov .  Mot ivác i a  veľmi  úzko súv is í  

a j  s  v ýkonnosťou č loveka.  ( ht tps : / /managementman ia . com/sk /mot ivac i a -

mot ivovanie -a -mot ivacn y- t eo r i e  26 .1 ,14 :00)  

     Mot ivác i a  sa  t ýka  fak to rov ,  k to ré  ovpl yvňu jú  ľud í ,  ab y sa  sp ráva l i  a  

kona l i  u rč i t ým spôsobom.   Uv ádzame t r i  z ložky m ot ivác i e  podľ a  

Arno lda :  

  Smer:  čo  sa  u rč i t á  osoba pokúša  robiť ,  

  Úsi l i e :  s  akou  us i lovnosťou  sa  o  t o  pokúša ,  

  V yt rva losť :  ako  d lho  sa  o  t o  pokúša .  (Arno ld  in  Armst rong,  2007)  

     Autor  Pave lek  def inu je  mot ivác iu  nas l edovne:  „Mot iváci a  sa  

všeobecne  def inuje  ako  súbor  fak to rov ,  k to ré  v yvo láva jú ,  ud rž i ava jú  a  

usmerňu jú  sp rávan ie  i nd iv ídua .  P reds t avu je  „ energ e t i ckú”  s t r ánku 

sp rávania ,  vnáša  doň  d ynamiku,  vedie  k  ak t ivác i i ,  zmene ,  úp rave  a l ebo  

a j  i nh ib í c i i  (ú t lm ,  b lok)  č innos t i .  Mot iváci a  j ednot l i vca  s t av i a  na  j eho  

hodno tove j  o r i en t ác i i ,  h i e ra rchi i  po t r i eb ,  v ychádza  z  j eho  schopnos t í  a  

skúsenos t í . ”  (Pavelek ,  20 11 s .45 )  

     Keď uvažu jeme o  mot iváci i ,  s t av i ame do  značne j  mie ry,  č i  už  vedome 

a l ebo  nevedome na  dvoch  základných  p reds t avách .  T ie to  dve základné 

p reds t av y môžeme chápať  ako  mode l y.   

  Model  nedos t a tku  (vákua) :  mode l  nedos t a tku  v ychádza j ednak z  

poc i tu  p rázdnot y,  k to rá  túž i  po  nap lnen í ,  nap r í l ad  p r i  h l ade ,  smäde 

a  pot rebe  vzduchu .  Model  nedos t a t ku  však  použ ívame a j  p r i  

v ysve t ľ ovan í  ďal š ích  mot ívov .  Môžeme hovor i ť  o  po t rebe  peňaz í ,   

o  h l ade  po  vzde laní  a  t ak  ďale j .  

  Model  v yb i t i a  (pre t l aku) :  j e  opakom mode lu  nedos t a tku .  K 

uspokojen iu  a  upoko jeniu  dochádza  po  u rč i tom nap lnen í  a  sp lnení  

po t reb y,  napr ík l ad  p r i  v yp lakan í  s a .   

Model  nedos t a tku  a  t i ež  mode l  v yb i t i a  p redpokladajú ,  ž e  po  nas ýten í  

a l ebo  odreagovaní  dô jde  ku  kľudovému s t avu  rovnováh y,  k  
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homeos ta t i ckému v yrovnan iu .  Homeos ta t i cké  mode ly nás  svojou  

j ednoduchou  e l eganc iou  zvádza jú  k  tomu,  ab y sme  sa  d íva l i  na  č innosť  

ako  na  p ros t r i edok  k  dos i ahnu t iu  rovnováh y,  kľudu ,   ods t ránen iu  

nepr í j emného napät i a  spojeného s  u rč i tým nedos t a tkom al ebo  p reb ytkom.  

(Ř íčan ,  2010)  

 

2 .2  Teór ie  motivácie   k  dobrovoľn íc tvu  

     S  i s to tou  môžeme tv rd iť ,  ž e  mot ív y k  dobrovoľne j  č innos t i  u  ľudí  

môžu b yť  a  sú  rôzne.  Ako  sme uvied l i  v  p redchádza júc i ch  čas t i ach ,  

každ ý č lovek  má  rôzne  mot ív y,  k to ré  ho  podnecujú  k  ak t iv i t e .  Každý 

j eden  č lovek  sa  l í š i  od  iného  v  dôs l edku  čoho  môžeme d i fe rencovať  a j  

vn ímanie  dobrovoľníc tva  zo  s t ran y spo ločnos t i .  Mnoho  ľudí  

dobrovoľníc tvo  vn íma  ako i s tú  formu a l t ru izmu ,  ďal š i a  skupina  ľud í  ho  

môže  vn ímať  ako  efek t ívne  v yp lnen ie  svojho  voľného  času  a  p re  n i ekoho 

môže  p reds t avovať   ž ivotnú  hodno tu .   

     Mnoho  dobrovoľníkov  nevníma  v  súčasnos t i  svo ju  č innosť  l en  ako  

pomoc  n i ekomu,  k to  ju  sku točne  pot rebu je .  Čas to  k rá t  s a  t i ež  uvažuje  o  

t om,   čo  svojou  č innosťou z í ska  samotn ý dobrovoľník .   

     Ako uvádzame v  p rve j  č as t i  p ráce ,  súčasné  zmeny s po ločnos t i  ako  

modern izác i a  spo ločnos t i ,  g lobal iz áci a ,  demograf i cké  zmen y,  zmen y vo  

vzťahoch ,  t echnologick ý pokrok  –  t o to  všetko  sa  podpísa lo  na  zmene 

pos to jov  ľud í  k  dobrovoľníc tvu  a  p roduku je  tzv .  nov ý t yp  

dobrovoľníc tva .  J edn ým z  aspek tov ,  k to ré  sa  vo  v ýskumoch 

dobrovoľníc tva  v  kontex te  uvedených  t r endov  s l edu jú ,  j e  p ráve  

mot iváci a  k  dobrovoľníc tvu .   Ako  uvádza  Brozmanová  Gregorová  (2013)  

p re  t r ad i čný š t ýl  dobrovoľn íc tva  j e  pr íznačná  mot ivác i a ,  k to rú  môžeme 

označ iť  ako  a l t ru i s t i ckú .  Na  d ruhej  s t r ane  nový š t ýl  dobrovoľníc tva  sa  už  

v yznaču je  u rč i t ým t ypom ego izmu.  Tak ýto  dobrovoľníc i  s a  v i ac  

z amýšľa jú  nad  t ým,  čo  im  dobrovoľníc tvo  p r ines i e .   

     Pre  skúmanie  mot iváci e  k  dobrovoľníc tvu  a  dôvodov ľudského 

konania  de f inu jeme dva  základné  p r í s tup y,  a  t o  psycho logick ý a  

soc io logick ý.  (Brozmanová Gregorová ,  2013)  
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     Ps ycho logické  t eó r i e  vyjad ru jú  ex i s t enciu  u rč i t ých  ľudsk ých  

ps ych ick ých  po t r i eb ,  k to ré  môžu  b yť  uspoko jované  u rč i t ým sp rávan ím.  

Mot iváciu  môžeme v ymedz i ť  ako  „p roces  ps ych icke j  r egu lác i e ,  na  

k to rom závi s í  smer  ľudske j  č innos t i  a  a j  množs tvo  energ i e ,  k to rú  j e  

č lovek  ochotný ob e tovať  na  nap lnenie  u rč i t ého  c i eľa .  Zm ys lup lnosť  

mot iváci e  sp očíva  v  dos i ahnu t í  ne j akého c i eľa ,  p r i čom t ento  c i eľ  

v yjad ru j e  u rč i tú  vnú to rnú  po t rebu  č loveka”  (Reykowsk i  i n  Brozmanová 

Gregorová ,  2013,  s .200) .  

     Soc io logické  t eó r i e  dopĺňajú  predchádza júce  t eó r i e  poznatkami  o  

soc i á lnej  š t ruktú re .  P ros t redn íc tvom t ých to  môžeme ob jasn i ť  p rečo  u rč i t í  

ľudia  svo je  pot reby uspoko ju jú  dobrovoľn íc tvom.  Je  pot rebné  povedať ,  

ž e  v  najnovš í ch  t eó r i ách  mot ivác i e  dochdáza  ku  kombinovan iu  

uvedených  t eó r i í .  Ako  p r ík l ad  uvádzame konceptuá ln y model  Volun teer  

P rocess  Mode l  VPM,  k to rý ro zpracova l i  Mark  Synd er  a  Al l en  M.  

Omotom(1995 ,  2002 ,  2007) .  Uvedení  au to r i  dobrovoľníc tvo  def inu jú  ako  

p roces  t rva júc i  v  čase .  Voluntee r  P rocess  Model  ana lyzuje  p roces  na  

v i ace r ých  ú rovniach :  

  „ Ind iv iduá lne j :  ak t iv i t y a  ps ych ické  p rocesy n a  s t r ane  

dobrovoľn íka  a  p r i j ímateľa  j eho  s lužb y,  

  In t e rpersonálnej :  ob j asňu je  d ynamiku pomáhajúceho  vzťahu ,  

  Organ izačnej :  z amer i ava  sa  na  o t ázky rek ru tuáci e ,  manažovan ia  a  

ud ržan ia  nepla t ene j  p racovnej  s i l y a  z á roveň  a j  na  o t ázky súvi s i ace  

s  p racovn ým v ýkonom,  kompenzáciou  a  eva lváciou .  

  Spoločenskej :  upozorňuje  na  väzby medz i  j ednot l ivcami  a  

soc i á ln ymi  š t rukút rami  v  i ch  spo ločnos t i ,  rovnako  a j  na  ko lekt ívnú 

a  ku l tú rnu  d ynamiku”  (Brozmanová  Gregorová ,  2013,  s .200) .  

     Dôlež i t é  j e ,  ž e  uvedený mode l  be r i e  do  úvah y n i e l en  psycho logické  

znak y osobnos t i ,  a le  t i ež  funkc ie  sp rávan ia ,  k to ré  súvi s i a  s  j edno t l iv ými  

e t apami  dobrovoľn íc tva .  Hovor íme t eda  o  e t ape  p red  zači a tkom 

v ykonávan ia  dobrovoľníc tva .  V t e j t o  e t ape  j e  možná  i den t i f ikác i a  

osobn ých  a  mot ivačn ých  č in i t eľov ,  k to ré  ukazu jú ,  k to r í  ľudia  sa  z apoja  

do  dobrovoľníckych  č innos t í .  V  nas l edovnej  e t ape  v l as tnej  

dobrovoľnícke j  práce  sú  už  objasňované  p ráve ps ycho logické  

de t e rminant y a  aspek t y sp rávan ia  medz i  dobrovoľníkmi  a  p r i j ímateľmi .   
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Pozornosť  j e  t u  or i en tovaná  t i ež  na  vzťahovú  d ynamiku .  Pos l ednou 

e t apou j e  e t apa  dôs l edkov ,  k to rá  j e  o r i en tovaná  najmä  na  vp lyv  

dobrovoľníc tva  smerom na  pos to j e ,  vedomost i  a  sp rávan ie  

dobrovoľníkov ,  a l e  t i ež  p r i j ímateľov.  Uveden ý mode l  j e  t eda  už i točn ý 

p re tože  vypovedá  n i e l en  o  zača t í  a l e  t i ež  o  ud ržaní  dobrovoľníc tva  a  

j eho  e fek t ívnos t i .  (Brozmanová Gregorová ,  2013)  

     Autor  Macák  def inuje  osem mot ivačn ých   f ak to rov ,  k to ré  podnecu jú  k  

v ykonávan iu  dobrovoľn ícke j  č innos t i .  

  Hodnot y:   môžeme  t ým chápať  in t enz ívne  rodinné  a l ebo  osobné 

hodno ty,  k to ré  smeru jú  p ráve  k  dobrovoľníc tvu .  Dobrovoľn ík  

vn íma  samotné  dobrovoľníc tvo  ako  súčasť  svo jho  hodno tového 

rámca .  J e  vnú t rone  p resvedčen ý,  ž e  konať  dobro  j e  pot rebné .  

  Kar ié ra :  v  t omto  pr ípade  môže  byť  mot iváciou  k  dobrovoľníc tvu  

možnosť  z í skania  z ručnos t í ,  skúsenos t í ,  kontak tov ,  k to ré  môžu  b yť  

p r ínosné  napr ík l ad  v  budúcnos t i  p r i  hľadaní  s i  z ames tnan ia .  

Dobrovoľn ík  j e  mot ivovan ý možnou budúcou perspek t ívou.   

  Osobn ý ras t :  dobrovoľníc tvo  posk ytu j e  p r i es to r  pre  indiv iduáln y 

osobnos tný ras t ,  čo  môže  byť  mot iváciou  p re  mladých  

dobrovoľníkov .  

  Uznan ie :  v  r ámci  dobrovoľníc tva  môžu  ľud ia  p reukázať  svo je  

vedomost i ,  z ručnos t i  a  s choponos t i  a  z á roveň  sa  v ytvára  p r i es tor  

p re  i ch  uznanie .  Formálne  uznanie  j e  t eda  t i ež  mot ivá to rom k  

dobrovoľnícke j  č innos t i .  

  Hedonizmus :  rozumieme t ým dobr ý poc i t ,  k to r ý j e  spôsoben ý t ým,  

že  j e  č lovek  už i točn ý.  A  p ráve  dobr ý poci t  môže b yť  t i ež  čas tou  

mot iváciou  k  dobrovoľn íc tvu .   

  Sociá lne  in t e rakc ie :  j ednou  z  mot ivác i i  k  angažovan iu  sa  v  

dobrovoľníc tve  môžu  b yť  soc i á lne  in te rakc ie .  M l ad ý č lovek  sa  t eda  

rea l izu j e  ako  dobrovoľník  a j  z  dôvodu  vytváran ia  nov ých 

kontak tov  a  p r i a t eľs t i ev .  

  Reak t iv i t a :  dobrovoľníc tvo  j e  v  tomto  p r ípade  vn ímané  ako  pot reba  

l i eč i ť  svoje  p roblém y z  minu los t i .  Urč i t é  n ega t ívne  vec i  z  

minu los t i  č loveka  môžu  mot ivovať  k  ak t ívnej  angažovanos t i  s a  v  

dobrovoľníc tve ,  čo  dobrovoľník  vn íma  ako  u rč i tú  náhradu.  
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  Recip roc i t a :  dobrovoľn íc tvo  j e  t u  vn ímané  ako  č innosť ,  k to rá  

p r ináša  „náhradu” v  b l ízkej  a l ebo  vz ida l ene jše j  budúcnos t i .   

(Macák ,  2011)  

     Pre  porovnan ie  uvádzame k l as i f ikác i e  mot ivác i i  k  dobrovoľn íc tvu .      

Au to ry C la r y a  Sn yder  (1999)  uvádza jú  šesť  funkc i í ,  k to ré  vedú  k  

dobrovoľníc tvu .  

  Hodnot y:  k to ré  môžu  dobrovoľníc i  p ros t redn íc tvom dobrovoľn íc tva  

v yjad r i ť .  

  Sebarea l iz á c i a :  v l as tná  ak t iv i t a ,  v yskúšanie  s i  v l as tn ých  možnos t í  

a  s chopnos t í .  

  Rozvo j  osobnos t i .  

  Kar ié ra :  nadobúdanie  p rax e  v  odbore .  

  Sociá lna  funkc ia :  rozvo j  kon tak tov  a  pr i a t eľ s t i ev .  

  Ochranná  funkcia :  e l iminác i a  z l ých  poc i tov ,  nadobudnu tý poc i t  

š ťas t i a .  (C la ry,  S n yder  in  Cin tu lová,  2011)  

     Môžeme povedať ,  ž e  v  uveden ých  bodoch  mot ivác i e  v  pods t a te  

nachádzame zhodu  vo  fak to roch ,  k to ré  môžu  v i esť  k  dobrovoľníc tvu .  Za  

dô lež i t é  p re  angažovan ie  sa  v  dobrovoľníc tve  sú  považované  na jmä 

hodno ty,  rozvo j  osobnos t i  spo jen ý so  sebara l iz ác iou ,  nas l edu je  ka r i é ra .  

Dobrovoľn íkov  t iež  môže  mot ivovať  soc i á lna  funkc ia ,  uznan ie ,  

rec ip roci t a  a  hedonizmus .   

     Autor  Pave lek  def inu je  osobné  mot ívy k  dobrovoľníc tvu  medz i  k to ré  

z a raďu jeme:  

  „V yplnen ie  medzery v  ž ivote .  

  Roben ie  n i ečoho ,  čo  j e  z ábavné a  zu j ímavé .  

  Zv ýšen ie  osobnos tného  rozvo ja ,  učen ie  sa  nov ým z ručnos t i am.  

  Udržan ie  sa  ak t ívnym a  zúčas tnen ým.  

  Poci t ,  ž e  č lovek  j e  už i točn ý,  hodno tný a  chcen ý.  

  Použ i t i e  t ých  z ručnos t í ,  k to ré  č lovek  počas  p racovného  p rocesu  

(p l a t eného a j  nepla teného)  z í skal .   

  Poznávan ie  nov ých  ľudí  a  v ytváran ie  nov ých  p r i a t eľ s t i ev .  

  V ytvoren ie  š t ruktú ry voľného  času  j edno t l ivca”  

     Ďalš iu  skupinu  tvo r i a  a l t ru i s t i cké  mot ívy:  

  „Pomoc  os t a tným.  
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  Vrá ten ie  n i ečoho spä tne  do  spoločnos t i .  

  Pr isp i evanie  k  sp lneniu  pot r i eb  skup ín  ľud í ,  s  k tor ými  sa  

dobrovoľníc i  s to tožňu jú”  (Pave lek ,  2011  s .46 ) .  

     Tošner  a  Sozanská  (2002)  uvádzajú  t r i  z ákladné  mot ivác i e  k  

dobrovoľníc tvu .  

  Konvenčná  a l ebo  normat ívna  mot iváci a :  mot ivác i a  k  

dobrovoľníc tvu  môže  mať  konvenčný charak te r  v  p r ípade ,  ž e  sa  

č lovek  s t ane  dobrovoľn íkom z  dôvodu,  ž e  ho  k  tomu v iedl i  morálne  

normy svo jho  oko l ia  a l ebo  nefo rmálne  p ravid l á ,  k to ré  p la t i a  v  t e j  

k to re j  spoločnos t i .  Dobrovoľ n íc i  u  k to r ých  p rev láda  model  

konvenčne j  mot ivác i e  sa  vo  svo jom rozhodovaní  p r ik l áňa jú  k  

v l as tn ým nábožensk ým presvedčeniam.  Ten to  d ruh  mot iváci e  t ak  

povediac  s t av i a  na  p r incípoch  kresťanske j  morálk y.  

  Recip ročná  mot ivác i a :  v  uvedenom mode l y mot ivác i e  dobro voľník  

hľadá p rvk y,  k to ré  b y bo l i  u rč i t ým spôsobom už i točné  p re  neho .  

Dobrovoľn íc i ,  k to r í  su  mot ivovan í  r ec ip ročne a l ebo  rec ip roci tou  

svoju  č innosť  vnímajú  ako  p repojen ie  posk ytovaného dobra  s  

v l as tn ým prospechom.  P revláda  u  n i ch  snaha z í skavať  nové 

skúsenos t i ,  z ručnos t i  a  kon tak t y.  

  Nerozv inu tá  mot ivác i a :  v  r ámci  t oh to  t ypu  ide  o  súbor  p rvkov ,  

k to ré  ovpl yvňu jú  rozhodovanie  dobrovoľn íkov.  Môžeme sem 

zaradi ť  p rvky ako  dôvera  v  o rgan izáciu ,  p resvedčen ie  o  

zmys lup lnos t i  dobrovoľníc tva  a  podobne .  

     Celkovo  j e  z  uvedeného  z re jmé ,  ž e  mladých  ľud í  môže  k  

dobrovoľníc tvu  mot ivovať  skutočne  veľa  fak to rov .  M ys l íme  s i  v šak ,  ž e  

t ým na jdô lež i t eš ím fak to rom,  k to rý by mal  ovp l yvňovať  mot iváciu  do  

dobrovoľníc tva  by mal i  b yť  h l avne  a l t ru i s t i cké  mot ívy ,  k u  k to r ým pa t r i a  

napr ík l ad  p ráve  hodnot y  a l ebo  pomoc  d ruhým .  Dôlež i t ým fak to rom,  

k to rý môže  byť  spúšťačom angažovan ia  sa  v  dobrovoľníc tve  j e  t i ež  

u rč i t e  vp l yv  rod inného  p ros t red i a ,  v ýchova  a l e  t i ež  det e rminácia  škol y a  

rôzn ych  sekundárn ych  č in i t eľov .  

     Pri  špeci f ikách  mot iv áci e  mlad ých  ľud í  k  dobrovoľníc tvu   

považujeme za  po t rebné  povedať ,  ž e  mot ív y dobrovoľn íkov  nemusia  b yť  

vžd y nez i š tné .  Môžeme sa  s t r e tnúť  s  mot ívmi ,  k to ré  n i e  sú  p re  os t a tn ých  
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an i  j ednoznačne  p rospešn ými .  Z  to h to  dôvodu  j e  po t rebné ,  aby 

organ izáci e  r espek t íve  koor idná to r i  zodpovedajúci  z a  p rácu  

dobrovoľníkov  bol i  i n fo rmovaní  o  ex is tu júci ch  mot ívoch  svo j i ch  

dobrovoľníkov .  Nie  j e  však  dôlež i t é  mot ívy dobrovoľn íkov  l en  pozna ,ť  

a l e  a j  včas  rozoznať  záujemcov  o  dobrovoľníc tvo ,  u  k to rých  p rev láda jú  

v i ac  nega t ívne  mot ív y  a  korek tne  odmie tnuť .  

     Zv ýšenú  opa t rnosť  b y každá  o rgan izáci a  mala  p re j av iť  voči  

nase lodvným mot ívom:  

  Súci t ,  k to r ý môže v i esť  k  degradác i i  k l i en t a .  

  Zvedavosť ,  k to rá  môže b yť  nepr imeraná  a  zb ytočná .  

  Služba  pra meniaca  z  poc i tu  pov innos t i .  

  Snaha n i ečo  s i  z as lúž i ť .  

  Túžba  obe tovať  sa ,  o sobné nešťas t i e ,  s  k to r ým s i  uchádzač  nev ie  

rad y,  a  p re to  chce  v  dobrovoľn íc tve  ná js ť  v l as tnú  duševnú 

rovnováhu.  

  Túžba  nadviazať  p r i a t eľ s tvá  na jmä  z  dôvodu  osamelos t i  č loveka .  

  Presvedčen ie  o  v l as tne j  dôlež i tos t i  a  nenahrad i t eľnos t i .  

  Nedos ta tok  v l as tnej  s ebaúct y a  nás l edná  snaha  spoznať  ľud í ,  k to r í  

sú  na  tom eš t e  ho rš i e .  

  Panovačnosť  č loveka ,  k to rá  sa  p re j avuje  v  snahe mať  pod 

kont ro lou  iných  ľud í  a  mať  nad  n imi  moc.  (Tošner ,  Soza nská,  

2002)  

     Z uvedenej  kapi to l y j e  z re jmé ,  ž e  fak to rov ,  k to ré  mot ivujú  mladých  

ľudí  k  v ýkonu  dobrovoľníckej  č innos t i ,  j e  skutočne  mnoho.  Môžeme 

ná j sť  medz i  n imi  vonkaj š i e  a  t i ež  vnú t roné  fak to r y re spekt íve  osobné 

a l ebo  a l t ru i s t i cké  mot ívy.  Ako  sme  vša k  uviedl i  j e  pot rebné ,  aby s i  

o rgan izáci e  dáva l i  dos t a točn ý pozor  a j  na  ľudí ,  k to rých  f ak to ry nemus ia  

b yť  p rospešn ými  p re  p r i j ímateľov  dobrovoľnícke j  s lužby.  

Dobrovoľn íc tvo  bezpoch yb y ponúka  mlad ým ľuďom mnoho  nových  

p r í l ež i tos t í  a  v ýz iev  a  l en  od  n i ch  zá l ež í ,  čo  i ch  bude  k  v ýkonu  

dobrovoľníc tva  mot ivovať .  
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3 .  PROJEKT VÝSKUMU  

3 .1  Predmet ,  c i eľ  výskumu a  výskumné o tázky  

      Predmetom výskumu v  práci  j e   mot ivác i a  mlad ých  ľudí  

k  dobrovoľn íc tvu .   C ieľom výskumu j e  z i s ťovanie  mot iváci e  mladých  

ľudí  k  dobrovoľn íc tvu ,  r espek t íve  p r ib l íž iť  a  oz rejmiť ,  k to ré  mot ivačné 

fak to ry sú  p re  mlad ých  dobrovoľníkov /  dobrovoľníčky n a jv ýznamnej š i e  

p re  angažovanie  sa  v  oblas t i  dobrovoľníc tva .  C ieľom výskumu j e  

z i sťovať   prvotnú  mot iváciu ,  t eda  mot ivác iu  p re d  zača t ím dobrovoľníckej  

s lužb y.   

     V  sú l ade  s  c i eľom výskumu chceme z i sťovať  odpovede na  nas l edovné 

výskumné o tázky:  

  Kto  dobrovoľn íkov a  dobrovoľníčky mot ivov a l  k  z apo jen iu  sa  do  

dobrovoľníc tva ,  aké  bo l i  i ch  ces ty k  dobrovoľn íc tvu?   

  Čo dobrovoľníkov /  dobrovoľníčk y mot ivovalo  p r i  z apo jen í  s a  do  

dobrovoľníck ych  č innos t í?  

3 . 2  Objekt  výskumu  

     Objek tom nášho v ýskumu budú mlad í  ľudia  vo  veku  15  –  30  rokov ,  

z  Banskob ys t r i ckého ,  Ni t r i anskeho  a  Bra t i s l avského  regiónu ,  k to r í  s a  

v  pos l edn ých  12  mes iacoch  zapo j i l i  do  v ykonávan ia  dobrovoľníck ych  

ak t iv í t .   

3 . 3  Výskumné metódy a  t echn iky  

     V  p rve j  pr íp ravne j  e t ape  sme sp racova l i  t eo re t i ckú  časť  naše j   práce .  

Čerpa l i  sme  z  odbornej  l i t e ra tú r y,  medzinárodných  dokumentov ,  

l eg i s l a t ív y a  t ak t i ež  z  i n t e rnetových  zdro jov .   

     V ýskum j e  z a ložen ý na  kva l i t a t ívne j  metodológi i .  Kva l i t a t ívn ym 

v ýskumom je  možné  odhal iť  neznáme v  soci á ln ych  j avoch .  Kval i t a t í vn y 

v ýskum j e  z ameraný na  pochopen ie  zmys lu .  V ytvára  zodpoveda júc i  popi s  

a l ebo  zos t aven ie  konš t rukcie  skúmaného  j avu .  Kva l i t a t ívn y v ýskum j e  

vhodn ý p re  skúmanie  š i rokého  spekt ra  t ém.   

Pods ta tou  kval i t a t ívneho v ýskumu j e  t eda  skúmanie  j avov ,  anal yzovan ie  

p r í č in ,  vzťahov a  súvi s los t í  na  menšom poč te  z ás tupcov  c i eľovej  
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skupiny.  Uveden ý v ýskum popi su j e  kauzal i t u  j avov  a  t i ež  sk r yt é  p re j av y 

sp rávania  a  konania  ľud í  ako  sú  napr ík l ad  mot ivác i e ,  hodnotové 

o r i en t ác i e  a  podobne .  (h t tp : / /www.kra j inka .sk / sk /nase_metod y ,  8 .3 ,  

14 :00)                 

     Na z i sťovan ie  mot iváci e  bola  použ i t á  t echn ika  po loš t ruktú rovaného 

rozhovoru ,  v  k to rom budú  v ýs l edky v yhodnocované kva l i t a t í vn ym  

pos tupom.   Pološ t rukúrovan ý rozhovor  v  sebe  kombinu je  výhod y 

š t rukúrovan ých  p r í s tupov  a  t ak t i ež  o tvoreného,  neš t ruktu rovaného ,  

d i skusného  š týlu .  Techn ika  pološ t rukt ú rovaného  rozhovoru  j e  pomerne  

f l ex ib i lná ,  k to rá  umožňuje  reakc ie  na  nepredv ída t eľné  a l ebo  zauj ímavé 

fak t y,  k to ré  môžu l epš i e  objasn iť  v ýskumn ý p rob lém.  (Brozmanová 

Gregorová  a  ko l . ,  2016)  

     Z  rozhovorov  bo l i  v yho tovené  p rep i sy.  Na  sp racovan ie  rozhovorov 

sme  v yuž i l i  p rogram Microso f t  Of f ice  Ex cel  2007 .  Nás l edne  sme  už  

v  ľahš i e  p rehľadn ých  údajoch  hľada l i  odpovede  na  výs kumné  o t ázk y.  

V odpovediach  od  j edno t l iv ých  par t i c ipantov/  pa r t ic ipant i ek  sme  

i dent i f i kova l i  skup iny mot ívov ,  k toré  sme  s i  rozč l en i l i  do  skupín  

a  nás l edne  k  nim p r i raďova l i  po tv rdzujúce  v ýrok y.   
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4 ANALÝZA A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV VÝSKUMU  

     

 

4 .1  Základná  charakteri s t ika  výskumnej  vzorky  

     

 

     Zvol i l i  sme  zámern ý v ýber  v ýskumnej  vzorky z  dôvodu ,  ž e  c i eľ  našej  

p ráce  v  empi r i cke j  čas t i  j e  z ameraný na  konkrétnu  c i eľovú  skup inu ,  a  t o  

na  dobrovoľníkov  vo  veku 15  –  30  rokov .  V  rámci  našej  c i eľove j  skup in y 

sme  os lovi l i  20  ak t ívn ych ,  mlad ých  dobrov oľn íkov  pochádzajúc i ch  

z  Banskob ys t r i ckého  reg iónu .  Na  sp racovan ie  údajov  od  zv yšne j  čas t i  

v ýskumnej  vzork y,  t eda  úda jov  od  ďa lš í ch  40  

par t i c ipantov /par t i c ipant i ek  v ýskumu sme  dos t a l i  súh las  od  doc .  PhDr .  

Brozmanovej  Gregorovej  PhD. ,  k to rá  v i ed la  v ýskum „Dobrovoľníc t vo  –  

ces ta  k  rozvoju  ta l en tu  a  po tenc iá lu  mladých  ľud í“ .       

     V ýskumnú vzorku  t eda  ce lkovo  tvo r i lo  60  mladých  ľud í  

z  Banskob ys t r i ckého ,  Ni t r i anskeho  a  Bra t i s l avského  regiónu ,  k to r í  s a  

v  pos l edn ých  12  mes iacoch  zapo j i l i  do  v ykonávan ia  dobrov oľníck ych  

ak t iv í t .  P r i emerná d ĺžka  rozhovoru  s  pa r t i c ipantmi /  pa r t i c ipantkami  

v ýskumu bo la  2 5  minút .   

      V ýskumnú  vzorku  sme  na  zák lade  demograf i ck ých  charak te r i s t í k  

rozde l i l i  na  podskup in y,  k to ré  uvádzame a j  v  p rehľadných  t abuľkách .  

Z ce lkového  poč tu  6 0  par t i c ipantov  tvo r i lo  väčš iu  časť  ž enské  pohlavie  v  

poč te  40  ž i en  a  zv yšnú  časť  20  mužov .  Z  pohľadu  loka l i t y b ývan ia  

t vo r i l i  poče tnej š iu  časť  pa r t i c ipan tov  a  par t i c ipant i ek  výskumu 

dobrovoľníc i  ž i j úci  v  mes t e  v  poč te  44  a  16  par t i c ipantov  pochádzalo  

z  v idieka.  Čo  sa  t ýka  vzde lania  na jpočetne jš iu  skupinu  tvo r i l i  

v ysokoškol sky vzde laní  ľud ia ,  nas l edovala  skup ina  s t r edoškolákov  

a  na jmene j  početnou  skupinou  bol i  dobrovoľn íc i  so  zák ladn ým 

vzde laním.   

     Keď sa  poz r i eme  na  soc ioekonomickú  poz íc iu  na jpoče tne j š iu  skupinu  

tvo r i l i  š tudent i  v ysok ých  škô l ,  nas l edova la  skupina  p racu júc i ch ,  
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š tuden tov  s t redných  škô l ,  skup ina  nezames tnan ých  dobrovoľn íkov 

a  j edna dobrovoľn íčka  uviedla ,  ž e  j e  na  mate rskej  dovolen ke .  

 

Tabuľka  1 .  Poh lavie  pa r t i c ipan tov/  pa r t i c ipant i ek  

 

Pohlavie  

respondentov  

ŽENA  MUŽ  

40 20  

66 ,67% 33 ,33% 

 

Tabuľka  2 .  Loka l i t a  b ývan ia  pa r t i c ipantov/  pa r t i c ipan t i ek  

 

Loka l i t a  

b ývan ia  

MESTO VIDIEK 

44 16  

73 ,33% 26 ,67% 

 

Tabuľka  3 .  Najv yšš i e  dos i ahnuté  vzde lan ie  pa r t i c ipan tov /  pa r t i c ipant i ek  

 

Dos iahnuté  

vzde lanie  

ZÁKLADNÉ  STREDOŠKOLSKÉ  VYSOKOŠKOLSKÉ  

8  14  38  

13 ,33% 23 ,33% 63 ,33% 

 

Tabuľka  4 .  Socioekonomická poz íc i a  pa r t i c ipantov/  pa r t i c ipant i ek  

Socioekonomická poz íc i a  

Študent  VŠ  21 35 ,00% 

Pracujúc i  17 28 ,33% 

Študent  SŠ  13 21 ,67% 

Nezamestnan í  8  13 ,3% 

Materská  dovo lenka  1  1 ,67% 

 

 

4 .2  Cesty  mladých  ľud í  k  dobrovoľn íc tvu  

     V nas l edu júce j  podkap i to l e  s a  budeme venovať  z is ten i am,  k to ré  sa  

t ýka jú  spôsobov  prvo tného  zapájan ia  sa  mlad ých  ľud í  do  dobrovoľníc tva .  

Ako sme  uv ied l i  v  teo re t i cke j  čas t i  naše j  p ráce ,  mot ívov  pre  angažovanie  

sa  v  uvedenej  oblas t i  môže  b yť  sku točne  veľmi  veľa .  P re  z apo jenie  sa  do  

dobrovoľníc tva   j e  v šak  bezpoch yb y dô lež i t á  a j  ces t a  akou  sa  
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dobrovoľníc i /  dobrovoľ níčk y  o  t e j t o  možnos t i  dozvede l i .  V  rozhovoroch  

s  naš imi  pa r t i c ipantmi /  pa r t i c ipantkami  sme  t eda  z i sťoval i  a j  t i e to  fak t y.  

Nižš i e  uvádzame z i s t en i a ,  k to ré  v ypoveda jú  p ráve  o  tom,  ako  sa  mladí  

ľud ia  o  dobrovoľníc tve  dozvedel i  a  pros tredníc tvom koho  bol i  

zapojení .   

     V nas l edovne j  čas t i  s a  z amer i ame  na  konkré tne  v ýrok y 

dobrovoľníkov ,  v  k to r ých  uvádza jú   ces t y k  dobrovoľníc tvu .  Začneme s  

na j čas t e j š i e  uvádzan ými  osobami  –  kamará t i ,  kamarátk y.  

„Do dobrovoľn íc t va  som sa  zača l  zapá jať  po  tom,  ako  ma  os lov i l  môj  

kamarát .”  –  MBB1 

„O dobrovoľn íc t ve  som sa  veľa  dozvede l  najprv  od  svoj i ch  kamará tov ,  od  

kamarátov  moj i ch  kamará tov .”  –  MBB5 

„O dobrovoľn íc t ve ,  k toré  vykonávam som sa  dozvedela  cez  kamarátku . . .”  

–  MBB16 

„Kamará t  ma  pozva l  na  j edno  zorgani zované  poduja t i e ,  mne  sa  zapáč i la  

myš l i enka  byť  dobrovoľn íkom a  od  v t edy  sa  to  somnou  v l eč i e .”  –  MBB20 

„Zlož i tá  ces ta ,  v  s kra t ke  cez  kamošku,  k torá  chodi evala  so  se l i z iánmi  na  

rómsku  osadu ,  t ak  som zača la  a j  j a . ”  –  MBA19 

 

Mladí  dobrovoľníc i  uv ied l i  ako  ďa lš iu  osobu ,  k to rá  im  sp ros t redkova la  

dobrovoľníc tvo  a  p rv ý kon tak t  s  n ím uč i t eľku/  uč i t e l a .  

 „ . . . a  vyučujúci ch  na  moje j  súčasnej  vysoke j  š ko le .”  –  MBB13 

„K dobrovoľn íc t vu  som sa  dos ta la  na  vysokej  š ko le  a  t o  cez  svoju  

vyuču júcu .  Neskôr  som s i  sama  začala  vyhľadávať  urči té  dobrovoľn ícke  

možnos t i .  Prvotným impul zom však  bo la  moja  vyučujúca ,  k torá  ma 

mot i vovala  k  t omu ,  aby  som sa  s ta la  dobrovoľn íčkou .”  –  MBB10  

„O dobrovoľníc t ve  som sa  dozvede l  na  s t rednej  š ko le ,  a  to  

pros t redníc t vom uči t e ľky .”  –  MBB3 

„K dobrovoľníc t vu  som sa  dos ta l  cez  s t r ednú  školu ,  cez  pro fesorov . . .”  –  

MBB2 

 

Na t reťom na jčas t e j š i e  uvádzanom mies to  bo la  označená  rod ina .  Vďaka 

rod ine  sa  mlad í  ľud ia  mal i  možnosť  oboznámiť  s  dobrovoľníc tvom už  v  
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oveľa  mladšom veku .  Môžeme povedať ,  ž e  p ráve  rodina  má  veľký vp l yv  

na  u tváranie  hodnô t  a  fo rmovanie  osobnos t i  č loveka .   

„Dos ta la  som sa  k  nemu  cez  ses t ru . . .”  –  MBB13 

„K dobrovoľníc t vu  som sa  dos ta la  pros t redníc t vom moje j  s es t ry . ”  –  

MBB9 

„Rodič ia  ma  už  od  mal i čka  brával i  na  svä té  omše  a  pos tupne  som s i  t am 

naš i e l  pr ia t e ľov  a  sám som pocí t i l  po trebu  dávať  ďa le j  t o ,  čo  som 

dos ta l .”  –  MBB4 

„Dos ta l  som sa  k  nemu  c ez  č l ena  rod iny .”  –  MNT17 

Niek to r í  dobrovoľníc i  v  r ámci  rozhovorov  uv ied l i ,  ž e  k  dobrovoľníc tvu  

sa  dos t al i  p ros t redníc tvom už  v yšš i e  spomínanej  metód y snehove j  gu le .   

„Vide la  som iných  v  organ izáci i  ( s tarš í ch ) ,  k tor í  t o  rob i l i  a  chce la  som 

sa  t i e ž  zapo j i ť .  Tak  ako  s tar š í  rob i l i  p rogram mne ,  som ja  začala  robi ť  

program pre  mladš í ch .  Neskôr  som s i  ž i vo t  bez  n e jakých  dobrovoľníckyh  

ak t i v í t  nevede la  preds tav i ť ,  t ak  som pokračovala  v  i ných  organi zác iách .”  

–  MNT3 

„Už  od  mala  som do  toh to  obč ianskeho  združen ia  pa t r i l a  ako  účas tn í k  –  

d ieťa .  A  ako  som tak  rás t la ,  a j  j a  som chce la  byť  j edna z  t ých  vedúc ich ,  

k tor í  pracujú  s  deťmi ,  venu jú  im  čas  a  ukazu jú  im  iné  hodno ty .”  –  MBB1 

„K dobrovoľn íc t vu  som sa  dos ta la  tak ,  ž e  ako  d i e ťa  som navš t evovala  

organ izáciu  Path f inder  ako  účas tn í čka  na  j e j  programoch .  Keď  som bola  

t rošku  s tar š ia  tak  som sa  zača la  do  programu zapá jať  ako  pomocn ík  

vedúceho  a  t e raz  pôsobím ako  vedúca  v  t e j t o  organi zác i i .”  –  MBB12 

 

Medz i  dobrovoľn íkmi  sa  samoz re jme  naš l i  a j  t ak í ,  k to r í  z ača l i  s  

dobrovoľníc tvom zo  svojho  v l as tného rozhodnu t i a .  P rvotn ým impulzom 

t eda  bo la  v l as tná  in i c i a t í va .  

„Akos i  podvedome ma  láka la  práca  s  i s tou  skupinou  ľudí . . .”  –  MBA11 

„Možno  to  bude  zn i e ť  z v láš tne ,  a l e  sama  som sa  rozhod la ,  ž e  za lož ím 

v las tný  projek t  na  dobrovoľnícke j  báze . . .”  –  MBB8 

„ . . .Neskôr  som s i  sama  zača la  vyhľadávať  urč i t é  dobrovoľn ícke  

možnos t i .”  -  MBB 

 

847



 

 
 

Na základe  uvedene j  podkapi to ly môžeme povedať ,  že  naše  okol i e ,  

p r i a t e l i a ,  uč i t e l i a ,  rod ina  a tď .   môžu  veľmi  v ýrazným spôsobom 

ovpl yvňovať  naše  sp rávanie ,  konanie ,  hodnot y.  Po tv rdzu jú  to  výrok y 

samotn ých  dobrovoľníkov ,  k to r ým práve  okol i e  posk yt lo  p rv ý kon tak t  s  

dob rovoľníc tvom.   

 

4 .3  Motivác ia  pre  zapojenie  sa  do  dobrovoľn íc tva  

 

     V nas l edovnej  podkap i to l e  s a  budeme venovať  j edne j  z  h l avn ých  

o t ázok  nášho  v ýskumu:  Čo dobrovoľníkov /  dobrovoľn íčky  mot ivova lo ,  

respekt íve  aké  bol i  i ch  dôvody  na  zapojenie  sa  do  dobrovoľn íckych 

č innos t í?  Teore t i cká  časť  t e j t o  p ráce  oboznámi la  s  dôlež i t ými  po jmami  

ako  mot ív  a  mot iváci a .  Uv ied la  t i ež  rôzne  t eó r i e  mot iváci e  

k  dobrovoľn íc tvu .  Teraz  sa  z amer i ame  na  konkré tne  v ýrok y 

dobrovoľníkov  na  uvedenú  o t ázku.  Na  základe  z i s t en ých  ú da jov  j e  možné 

povedať ,  ž e  väčš ina  naš i ch  par t i c ipantov  a  pa r t i c ipan t i ek  sa  p re  

dobrovoľníc tvo  rozhodla  na  základe  vnú to rn ých  mot ívov.  T ie to  vnúto rné  

mot ívy akob y v ychádza l i  z  po t r i eb ,  hodnôt  a  t i ež  z áujmov 

dobrovoľníkov .  Považu jeme za  po t rebné  povedať ,  ž e  t akmer  vše tc i  

dobrovoľníc i /dobrovoľn íčk y v  rámci  odpovede  na  po loženú  o t ázku 

neuv ied l i  l en  j eden  mot ív  a l e  bo lo  ich  v i ac .  Čo j e  dôkazom toho ,  ž e  

mot ívov  k  dobrovoľn íckej  č innos t i  môžeme mať  u rč i t e  v i ac  ako  j eden .   

 

J edn ým z  mot ívov ,  k to rý bo l  uveden ý p re  z ača t i e  s  dobrovoľn íc tvom bol  

uvádzan ý mot ív  „chc ieť pomôcť“ .  

„Mot í vom pre  zapojen ie  sa  do  dobrovoľn íc t va  bo la  predovše t kým pomoc 

ľuďom.“  –  MBB10 

„Mala  som pot rebu n i ekomu pomáhať .“  –  MBA4 

„Nechcem ž i ť  l en  pre  seba ,  a l e  nejako  pomáhať  a  rob i ť  rados ť  a j  i ným.“  

–  MBB18 

„ . . . ak  pr i  tom môžem a j  n i ekomu pomôcť ,  bude  to  o  to  l epš i e . “  –  MBA12 

„Pot reba  pomáhať  iným,  pr i spen ie  do  spoločnos t i .“  –  MBA20 

„Pomoc  druhým.“  –  MNT14 

„Záujem pomôcť  ľuďom,  k tor í  to  po trebu jú .“  –  MNT17 
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„Chce la  som pomôcť .“  –  MNT7 

 

Z  v ýskumu v yp lynu lo ,  ž e  mnoho dobrovoľníkov  zača lo  

s  dobrovoľn íc tvom z  dôvodu  v yp lnenia  svojho  voľného času .  Mot ívom 

bo lo  t eda  „ zm ys lup lné  t rávenie  a  využ í van ie  svo jho  voľného  času .“  

Ten to  mot ív  sa  však  spáj a l  a j  s  urči tou  už i točnosťou a  zm ys lup lnosťou 

p re  in ých .   

„Vyhodno t i la  som to  ako  dobré  t ráven ie  svojho  voľného  času . . .“  –  

MBB15  

„Zmys luplné  využ í van ie  voľného  času .“  –  MBB4 

„ . . . zmys lup lné  t ráven ie  voľného času .“  –  MNT8 

„Vyplnenie  času  počas  materske j  a  rodičovskej  dovo lenky .“  –  MBA9 

„V zásade  som sa  snaž i la  vypln i ť  s vo j  voľný  čas  n i eč ím zmys lup lným. , .“  

–  MBA5 

„Chce la  som t i ež  dobre  a  zmys luplne  využ i ť  s vo j  voľný  čas .“  –  MBB9  

„Zmys luplné  využ i t i e  voľného  času .“  –  MBA15 

 

Mnoho  dobrovoľníkov  ako  i ch  prvo tn ý mot ív  uvied l i  možnosť  

nadobudnúť  „nové  z ručnos t i ,  veomos t i . “  Z  t oh to  v yp l ýva ,  ž e  mladí  

ľudia  s i  uvedomujú ,  ž e  obe tou  svo jho  času  v  pomoc  n i ekomu al ebo  

n iečomu inému sa  môžu  oni  s ami  rozví j ať .  

„ . . . z í s kam nové  schopnos t i ,  nové  zručnos t i  a  cel kovo  sa  nauč ím niečo  

nové .“  –  MBB1 

„Uvedomoval  som s i ,  ž e  mi  t o  môže  veľa  dať ,  ž e  sa  z  t oho  môžem veľa  

nauč i ť .“  –  MBB6 

„Neus tá l e  ras t i em a  uč ím sa  novým vec iam.“  –  MBA19 

„Skúsenos t i ,  k toré  môžem z í skať  bol i  t i e ž  mot i vu júcim fak torom .“  –  

MNT12 

„ . . . a l e  a j  nové  skúsenos t i ,  z ručnos t i  a  vedomost i .“  –  MNT13 

„ . . . a  z í s kanie  nových  skúsenos t í .“  –  MBA20  

„ . . . nadobudnu t i e  nových  skúsenos t í .“  –  MNT4 
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J edn ým z  mot ívov p re  angažovan ie  do  dobrovoľníc tva  sa  s t a l  mot ív  

„ spoznan ia  nových  ľud í “  a  zač l enen ia  sa  do  nového kolek t í vu .  Mys l íme 

s i ,  ž e  p ráve  t en to  mot ív  j e  p re  mlad ých  ľudí  t yp ick ý.  M lad í  ľudia  ľ ahko 

a  r ých lo  nadväzujú  nové známost i  a  pr i a t eľ s tvá  a  práve dobrovoľníc tvo  

im  tú to  možnosť  ponúka .   

„Moj im dôvodom a  mot i vác iou  bo lo  spoznan ie  nových  ľudí .“  –  MBB13 

„Mot í vom bolo  spoznanie  nových  ľudí ,  nechce la  som sa  s tá l e  s t r e távať  

s  t ými  i s t ými  ľuďmi .“  –  MBA1 

„Nadobudnut i e  nových  kontaktov .“  –  MNT4 

„Mot í vom bo lo  spo jen ie  s  ľuďmi .“  –  MBB13  

 

Dobrovoľn íc i  s i  p r i  v ýkone  svo je j  č innos t i  mnoho  k rá t  uvedomujú  poci t ,  

k to rý im  dobrovoľníc tvo  p r ináša .  A  práve  dobrý  poc i t  uviedla  časť  

dobrovoľníkov /  dobrovoľníčok  ako  mot ivujúci  f ak to r  p re  zapo jenie  sa  do  

dobrovoľníc tva .  

„Uvedomoval  som s i  a  mot i voval  ma  dobrý  poci t  a  vedomie ,  ž e  uvid ím na  

ľuďoch pekný úsmev  a  vďaku .“  –  MBB5 

„Pre  mňa  bolo  mot i vác iou  to ,  ž e  vždy  som z  toho  n i ečo  mal  a  t o  h lavne 

dobrý  poci t .“  –  MNT13 

„Nadobudnut i e  dobrého  poci tu . . .“  –  MBA20  

„Napĺňa  ma  byť  už i točnou  a  pot rebnou pre  ľudí .“  –  MBA19  

 

Okrem uvedeného  dobrého  poci tu  sa  medz i  mla d ými  ľuďmi  naš l i  a j  t ak í  

dobrovoľníc i ,  k to r í  uv i ed l i  ako  p rvo tn ý mot ív  p re  z apojen ie  sa  „prax,  

respekt í ve  skúsenos t i  po t rebné do  budúcna .“  

„ . . . t i e ž  nadobudnut i e  vhodných  skúsenos t í  p re  moju  budúcu  prax .“  –  

MBB10  

 „Mot i vác iou  bol  f ak t ,  ž e  t o  súv is í  s  mo j im  š tudi jným odborom.“  –  

MNT19 

„Tiež  som chcela  popr i  š ko le  pracovať  v  prax i .“  –  MNT12 

 

Mnoho  o rgan izác i í ,  k to ré  majú  záujem spo lupracovať  s  dobrovoľníkmi  s i  

i ch  mus í  z abezpečiť .  Nábor  v  rámci  k to rého  sa  os lovu jú  dobrovoľníc i  j e  

t eda  čas to  nevyhnu tn ý.  Ako  sme  uv i ed l i  v  predchádzajúce j  čas t i  „ces t y  
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mladých  ľud í  k  dobrovoľn íc t vu“  veľa  dobrovoľn íkov  sa  v  t e j t o  ob las t i  

zača lo  angažovať  p ráve  z  dôvodu ,  že  bo l i  o s loven í .  Tak i s to  sa  naš l i  

dobrovoľníc i ,  k to r í  uv i edl i  ako  mot ív  zapojenia  sa  „os loven ie  od  

n iekoho“.  

„ . . . p rvo tným impulzom,  k torý  ma mot ivova l  pre  zapo jen ie  sa  bol  pre  mňa 

záujem/  os lovenie  Cen tra  dobrovoľn íc t va .“  –  MBB11 

„Oslovi l i  ma.“  –  MNT2 

„Popros i l i  ma o  pomoc .“  –  MNT6 

 

T ypickou  v l as tnosťou  mladých  ľud í  j e  s amoz rejme zvedavosť .  A  práve 

„ zvedavosť“  bo l a  t i ež  uvedená  medz i  mot ivu júc imi  fak to rmi  p re  

z apo jenie  sa  do  dobrovoľníc tva .  

„Prvo tným dôvodom bola  urči t e  a j  z vedavos ť .“  –  MBB5 

„ . . . s  dobrovoľn íc t vom som t i ež  zača la  zo  zvedavos t i .“  –  MBB11  

„Na zač ia t ku  som s i  spolu  s  j ednou  kamarátkou poveda la ,  ž e  by  bolo  fa jn  

vyskúšať  n i ečo  nové .  Hnala  ma t eda  zvedavos ť  po  nove j  s kúsenos t i .“  –  

MBA12 

 

     Odpovede  účas tn íkov  v ýskumu na  o t ázku  p rvo tnej  mot ivác ie  

k  dobrovoľn íc tvu  nám odhal i l i  sku točné dôvody,  k to ré  sú  p re  

dobrovoľníkov  spúšťačom k  angažovan iu  sa  v  t e j t o  oblas t i .  Uvedené 

v ýrok y dobrovoľníkov  nám pomohl i  odha l iť  f ak to ry,  k to ré  považoval i  

p ráve  on i  z a  kľúčové .  M ys l íme  s i ,  ž e  u rč i t é  mot ív y,  k to ré  uv iedl i  bo l i  

t yp i cké  p re  mladých  ľudí  ako  napr .  spoznanie  nov ých  ľud í ,  ko l ek t ív ,  

zmys lup lné  využ ívan ie  voľného  času  a l ebo  zvedavosť .   Bude  zauj ímavé 

s l edovať  p rvotné  mot ívy p re  dobrovoľn íc tvo  a  nás l edne  mot ívy p re  

zot rvanie  v  dobrovoľníc tve ,  k to r ým sa  budeme venovať  v  nas l edovne j  

podkap i to l e .   
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ZÁVER  

 

Aj  napr i ek  tomu,  že  dobrovoľníc tvo  je  súčasťou  naše j  spo ločnos t i  

už  od  nepamät i  v  súčasne j  dobe  sa  mu nevenuje  pot rebná pozornosť .  Na 

j ednej  s t r ane  sa  do  dobrovoľníck ych  č innos t í  z apája  z  roka  na  rok  čo raz  

v i ac  ľudí ,  na  s t r ane  d ruhej  však  mnoho  z  nás  o  dobrovoľn íc tve  nemá 

dos t a točné  in fo rmác ie  a  už  vôbec  n i e  p rak t i cké  skúsenos t i .  

Dobrovoľn íc tvo  j e  však  nespoch ybn i t eľne  významnou  súčasťou  a  fo rmou 

nez i š t nej  pomoci  a  t o  na jmä  v  dnešne j  uponáhľane j  spo ločnos t i .  Ex is tu j e  

v iacero  fo r i em a  druhov  dobrovoľníc tva  od  nefo rmálne j  t akzvanej  

„ susedskej“  pomoci  až  po  fo rmálne  o rgan izované  dobrovoľn ícke  ak t iv i ty.  

V  prác i  sme  sa  z amera l i  p ráve  na  p r ib l íž enie  dobrovo ľn íc tva  a  h l avne 

sme  def inoval i  a  pr ib l íž i l i  mot ivác iu  mlad ých  ľud í  k  dobrovoľn íc tvu .   

Práca   Vás  ďale j  oboznámi  s  v ybran ými  p r í s tupmi ,  t eó r iami ,  t r endmi  a  

špec i f ikami  mot ivác i e  mladých  ľud í  k  z apájaniu  sa  do  dobrovoľníc tva .  V 

empi r i ckej  čas t i  p ráce  sme  sa   zamer iava l i  na  z i s ťovanie   c i es t  mladých  

ľudí  k  dobrovoľníc tvu  a  na  p rvo tnú  mot iváciu  mlad ých  ľud í  k  

dobrovoľníc tvu .  
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Názov recenzovaného diela: Zborník prác z 13. ročníka celoslovenského kola Študentskej 

vedeckej odbornej činnosti v odbore sociálna práca 

 

Editori: doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD., PhDr. Martina Čierna, PhD. 

 

Predkladaný zborník vznikol ako publikačný výstup súťažných prác študentov a študentiek 

zúčastnených na 13. celoslovenskom kole Študentskej vedeckej odbornej činnosti v odbore 

sociálna práca, ktoré sa konalo dňa 26.4.2016 na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave. Každoročnej študentskej súťaže sa pravidelne zúčastňujú študenti 

a študentky všetkých katedier vzdelávajúcich v odbore sociálna práca z celého Slovenska 

v dvoch sekciách – bakalárskej a magisterskej. 

 

Bakalárska sekcia pozostávala z prezentácie 9 súťažných prác, ktoré sú uvedené v zborníku. 

Práce reflektujú rôzne oblasti spoločenského života v kontexte sociálnej práce – napr. oblasť 

rodiny a manželstva – študenti a študentky spracovali problematiku manželstva z pohľadu 

seniorov, rodiny v rozvodovej situácii, náhradnej starostlivosti, nechýbala téma venujúca sa 

rodinným faktorom vplývajúcim na vznik sociálno-patologických javov u adolescentov 

a zaujímavou témou bola nesporne práca o medzigeneračných vzťahoch. Ďalšie práce sú 

venované napr. možnostiam sociálnej práce pri riešení problémov v marginalizovaných 

rómskych komunitách, supervízii sociálnych pracovníkov pracujúcich s užívateľmi drog, 

analýze sociálno-patologických javov na stredných školách z hľadiska intervencie sociálnej 

práce a migrácii a azylovému procesu na Slovensku. Z hľadiska spracovania príspevkov ide 

hlavne o práce teoreticko-empirického charakteru, pričom študenti a študentky  využívali ako 

kvantitatívnu, tak aj kvalitatívnu stratégiu výskumu, dve práce majú teoreticko-analytický 

charakter. 

 

V magisterskej sekcii študenti a študentky takisto prezentovali práce teoreticko-empirické 

a rovnako využívali kvantitatívnu aj kvalitatívnu stratégiu. V príspevkoch možno nájsť 

v rámci kvantitatívnej stratégie výskumy, ktoré spracovávali dáta získané prostredníctvom 

štandardizovaných dotazníkov, v iných výskumoch bol použitý ako výskumný nástroj vlastný 

autorský dotazník. Spôsob štatistického spracovania v príspevkoch je rôzny – niektoré 

výskumy sú spracované v rovine deskriptívnej štatistiky, v iných sú použité zložitejšie 

operácie indukčnej štatistiky. Pri kvalitatívnej stratégii prevažovali výskumy, v ktorých 

dominoval pološtruktúrovaný rozhovor. 
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Z hľadiska spracovávaných tém bolo spracovaných v magisterskej sekcii 12 prác 

z rozmanitých oblastí. Študenti a študentky spracovávali napr. problematiku vnímania 

nechcených tehotenstiev, závislosti od internetu, sociálneho bývania v meste Trnava, 

problematiku sociálnej práce v prostredí Zboru väzenskej a justičnej stráže. Za inovatívne 

príspevky (ako z hľadiska témy, tak aj z hľadiska spracovania) považujem príspevky venujúce 

sa špecifikám rizikovej spoločnosti v kontexte pocitu ohrozenia na Slovensku a konceptu self-

care v pomáhajúcich profesiách.   

 

Napriek tomu, že niektoré práce mali nedostatky či už v teoretickej alebo empirickej časti, je 

nepochybne potrebné oceniť snahu študentov a študentiek prispieť k rozvoju vlastných 

vedeckých kompetencií ako aj k rozvoju jednotlivých spracovávaných oblastí v kontexte 

sociálnej práce. 

 

Na základe vyššie uvedeného považujem Zborník prác z 13. ročníka celoslovenského kola 

Študentskej vedeckej odbornej činnosti v odbore sociálna práca za jednoznačne prínosný 

nielen pre študentov a študentky sociálnej práce, ale aj pre laickú a odbornú verejnosť 

a odporúčam ho vydať v predkladanej podobe.  

 

 

 

 

 

V Ružomberku, 18.11.2016   PhDr. Angela Almašiová, PhD. 

       recenzentka 

       Katedra sociálnej práce 

       Pedagogická fakulta  

Katolíckej univerzity v Ružomberku 
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