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ÚVOD

V Žiline sa v marci 2014 už po štvrtý krát schádzala odborná verejnosť, aby sa 

zamýšľala nad rodinou. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety sa 

po troch vedecko-odborných konferenciách, ktoré sa dotýkali tém: Sociálna 

patológia rodiny, Metódy sociálnej práce s rodinou a Rodinná politika na Slovensku 

a v Európskej únii pokračovala v poznávaní rodiny a zamerala sa na rodinu ako 

výzvu pre sociálnu politiku a pomáhajúce profesie. Organizátorov konferencie 

inšpirovala Konfederácia rodinných organizácií Európskej únie, ktorá navrhla, aby 

rok 2014 sa v Európskej únii venoval oslavám dvadsiateho výročia Medzinárodného 

roka rodiny, ktorý na rok 1994 vyhlásila Organizácia Spojených národov. Sv. Ján 

Pavol II. pri tejto príležitosti v liste rodinám Gratissimam sane poukázal, že táto 

iniciatíva jasne predstavuje, aká podstatne dôležitá je otázka rodiny pre štáty, ktoré 

sú členmi OSN i pre celý svet.  Konfederácia rodinných organizácií Európskej únie 

vyzvala, aby Európsky parlament vyhlásil rok 2014 za rok zladenia zamestnania  

a rodinného života. Dvadsiate výročie Medzinárodného roku rodiny (IYF) ponúka 

príležitosť zhodnotiť súčasné trendy vo vývoji rodinnej politiky, preskúmať výzvy, 

ktorým čelia rodiny a odporučiť ich riešenia. Vzhľadom k rýchlym sociálno-

ekonomickým premenám rodiny je stále ťažšie plniť nespočetné množstvo 

povinností. Mnohí sa snažia prekonať chudobu, zabezpečiť si prácu, zladiť 

pracovné a rodinné povinnosti.  

V reakcii na tieto trendy konferencia si vytýčila za cieľ prostredníctvom odbornej 

diskusie a vzájomným odovzdávaním skúsenosti a poznatkov poukázať na rodinnú 

a pracovnú rovnováhu a podporu sociálneho začlenenia ako aj získanie podpory od 

rôznych subjektov pomáhajúcich v oblasti sociálnej práce s rodinou. Konferenciu 

svojou prítomnosťou a príhovorom podporila aj poslankyňa Európskeho 

parlamentu MUDr. Anna Záborská a rektor Vysokej školy zdravotníctva asociálnej 

práce sv. Alžbety, n. o. Bratislava Prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. Na konferencii 

odznelo 36 príspevkov tematicky zameraných na témy: Kríza rodinných vzťahov  

z pohľadu sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín; Ľudská zrelosť  

a stabilita manželských a rodinných vzťahov; Interdisciplinárna spolupráca 

odborníkov pri profesionálnej práci s rodinou; Zosúladenie pracovného a rodinného 

života;  Medzirezortná spolupráca odborníkov v oblasti sociálnej politiky a sociálnej 

práce s rodinou. Na konferencii diskutovali odborníci zo Slovenska, Čiech a Poľska. 

Vďaka zborníku sa myšlienky konferencie môžu dostať aj k širokej verejnosti, aby 

úsilie, ktoré sa tu vynaložilo, mohlo poslúžiť aj iným.  
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TERTULLIÁN: RODINA, MANŽELSTVO; VTEDY A DNES.  
 

Ľubica BLUMENSTEINOVÁ 

ABSTRAKT 

V analyticko- interpretačnej eseji sa budeme zaoberať Tertulliánovým postojom ku ženám, 
manželstvu a rodine. Jeho dielo De cultu feminarum (Upravovanie zovňajšku žien) bude pre nás 
kľúčové. Na základe tohto diela by sme chceli ukázať, aký má Tertullián postoj k rodine, 
manželstve, ženám. Či funkciu rodiny vnímal kladne alebo záporne a ukážeme si jej definíciu 
dnes. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Manželstvo. Rodina Tertullián.  

Tertullian: family, marriage, then and now. 

ABSTRACT 

The analytical and interpretive essay will discuss Tertulliánovým attitude towards women, 
marriage and family. His work De cultu feminarum (Editing appearance of women) will be 
essential for us. Based on this work, we would like to show what has Tertullian attitude 
towards family, marriage, women. Or function families perceived positively or negatively, and 
we will show you a definition today. 

 

KEY WORDS 

Marriage. Family. Tertullian.  

Úvod  

Stredoveká filozofia predstavuje viac ako tisícročný úsek v dejinách filozofického 

myslenia.  Stredoveké myslenie sa od prvopočiatkov vyvíja na pozadí náboženskej 

viery v zjavenie. Týmto svojim vyhraneným náboženským obsahom a zameraním sa 

stredoveká filozofia zásadne odlišuje od predchádzajúcej antickej filozofie. 

Stredovekú filozofiu rozdeľujeme na 2 obdobia. 

1. Patristika- v patristike sa stal inšpirujúcim prvkom najmä platonizmus 

a novoplatonizmus. K hlavným predstaviteľom patristiky patria: 

Tertullianus, Origenes a Augustinus Aurelius. 

2. Scholastika- svoj vrchol scholastika dosahuje v čase Tomáša Akvinského, 

v 13. storočí (Jonášiková, 2005, s. 130- 132). 

Tertullián - vtedy 

Quintus Septimus Florens Tertullianus je predstaviteľ patristiky, prvého 

obdobia stredovekej filozofie. Predpokladáme, že sa narodil okolo roku 160 a žil do 

roku 230. Narodil sa  v Kartágu. Kartágo bolo vtedajším ohniskom aktivity na 

Západe, ktoré prijalo reč, mravy, spôsob života a kultúru od Rimanov. Postupne sa 

stalo centrom literatúry, vedy a filozofie. Tertulián bol synom pohanského stotníka, 

stal sa právnikom a vynikajúco ovládal rétoriku a gréčtinu. V roku 195 prijal 

v Ríme krst a odvtedy sa stal horlivým apologétom a hlásateľom čistých mravov. 

Pre svoj rigorizmus sa v roku 207 odlúčil od Cirkvi a v roku 213 sa pridal 

k montanistom, ktorí sa pokúšali žiť podľa prvotných kresťanov. Odmietali 

biskupov, pretože cirkevnú obec mali viesť charizmatici, odmietali pokánie za ťažké 
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hriechy, druhé manželstvo a bezprostredne očakávali druhý príchod Krista 

(parúzia). No ani tu dlho nevydržal a založil si vlastnú sektu – tertulianizmus.  

Tertulián napísal množstvo spisov, z ktorých sa zachovalo 31. Ich chronológiu 

ťažko určiť. Významné z filozofického hľadiska sú jeho diela: K národom (Ad 

nationes), Apologéta (Apologeticus), O duši (De anima), O svedectve duše (De 

testimonio animae), O náuke heretikov (De praesecriptione haereticorum),  

O Kristovom tele (De carne Christi), Proti Praxeovi (Adversus Praxean).(Tertullián, 

2007, s. 20). A mnoho iných. Pre nás bude zaujímavé rozobrať jeho dielo De cultu 

feminarum.  

V nasledujúcej časti sa veľmi stručne oboznámime s obsahom jednotlivých 

kapitol  Tertuliánovej knihy, aby sme si potom na vybraných častiach mohli ukázať 

jeho postoj k ženám. Pre lepšiu orientáciu jednoducho uvedieme kapitolu a krátky 

popis jej obsahu. 

Kniha sa delí na tri časti: 

1. Úvod - Prvá kniha, kapitoly 1-4 

2. Jadro - Prvá kniha, kapitoly 5-9/ Druhá kniha, kapitoly 1-7 

3. Záver - Druhá kniha, kapitoly 8-13 (Tertullián, 2007, s. 9) 

Prvá kniha 

1. kapitola: Prirovnáva všetky ženy k Eve. Chce ukázať, že za všetko môže žena, 

keby sa nemaľovala, ani muž by nepáchal hriech. Cieľom tejto prvej kapitoly je 

podať kritiku a vzbudiť záujem čitateľa.  

2. kapitola: Za nástroj ženskej pýchy Tertulián považuje drahokamy a prstene. 

Dáva si otázku či je žena rovnako pôvabná aj keď je nenamaľovaná. Má tú istú 

hodnotu? Vyzdvihuje prirodzenú ženskú krásu. Túžba zapáčiť sa telom sa 

protiví Bohu. Vraví, že aj ženy a aj muži po smrti pôjdu do neba. Bude tu vždy 

rovnaká dôstojnosť na súde Božom. 

3. kapitola: Noe- potomok Henocha, hlásal o Bohu. Celé písmo je vnuknuté Bohom. 

Židia odmietali Henocha, oni ohlasovali Krista. 

4. kapitola: Ženám by sa nemalo počítať za vinu to, že sa chcú páčiť v čase, keď pre 

nich nadíde Boží súd. Žena sa stará o svoj zovňajšok cez odev: úprava šiat 

a ozdoby; starostlivosť o vlasy a pokožku.  

5. + 6. kapitola: Tertulián hovorí o vypočítavosti a nenásytnosti, ktorá núti ženu, 

aby túžila po zlate a striebre. Žena sa ozdobuje drahokamami.  

7. kapitola: Všetky šperky (ako zlato, striebro, drahokamy) sú také cenené, lebo sú 

vzácne na určitých miestach sveta. 

8. kapitola: Tertulián vraví, že látky farbia otroci, nie sú prirodzene dané od Boha.  

9. kapitola: Poukazuje na to, že žena si dáva na seba príliš veľa šperkov a aj líčidiel. 

Tým zaťažuje svoj život a vystavuje sa hriechom ctižiadostivosti. Ženy chcú mať 

všetko bez miery. Odtiaľ sa odvíja márnivosť. Boh rozdelil všetky veci do 

jednotlivých krajín i do jednotlivých morí. Navzájom sú si cudzie. Vzájomné 

styky národov, lebo ich vyhľadávajú. Boh rozdelil majetky. Hriech je chcieť mať 

všetko bez miery. Je nutné zachovať mieru. Želania sa rodia žiadostivosťou 

túžby po sláve.  
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Druhá kniha 

1. kapitola: Tertulián dáva rady ženám z lásky. V jeho záujme spásy. Spása muža 

a ženy → vonkajšie prejavovanie mravnosti. Objasňuje mravnosť samotnú a veci 

s ňou súvisiace. Ako by mal človek vystupovať na verejnosti? Z pohanstva sa ku 

kresťanom dostala túžba páčiť sa mužom. 

2. kapitola: Túžba zapáčiť sa. Prečo ženy na seba privolávajú toto zlo? Nesmieme 

otvoriť cestu pokušeniu. Mali by sme žiť svedomito. Bázeň je základom spásy. 

Kto má bázeň môže si byť skutočne istý, že žije dobre. 

3. kapitola: Krása nie je podstatná. Ak je krása nevyhnutná len pre anjelov, ženy 

nemusia byť krásne. Mali by sme sa chcieť páčiť sa duchovne, ale nie telesne. 

Žena by mala byť prirodzene krásna.  

4. kapitola: Ženy sa majú páčiť len svojim mužom. Nie iným. Žiadna žena nie je 

škaredá pre svojho muža. Už len preto, lebo si ju sám vybral.  

5. kapitola: To, že by sme sa nemali krášliť neznamená, žeby sme mali byť 

škaredý. Ženy tak kritizujú Božie dielo, ak sa krášlia. Boh ich stvoril také, aké 

by mali byť. To, čo sa upravuje je už práca diabla. Je to zločin, ak sa žena 

maľuje, pretože do božieho diela privádza diabla. Ak sa dá kresťan diablovi 

nahovoriť na čokoľvek, potom by nemal byť kresťanom.  

6. kapitola: Farbenie vlasov. Je to urážka. Zatajovanie staroby je hanba, ak si žena 

aj v starobe farbí vlasy. Šediny sú prejavom veku, nemali by sme sa za to 

hanbiť.  

7. kapitola: Vyzdobovanie hlavy. Žena nosí rôzne účesy. Či dokonca parochne. Nik 

by si nemal pridávať na tom, ako ho Boh stvoril. Boh by mal ženy vidieť také, 

aké budú pred ním. Ako ich bude vidieť po smrti. Pretože z mŕtvych môže vstať 

iba čistý duch a telo.  

8. kapitola: Tertulián rozpráva aj o mužoch. Aj muži sa chcú páčiť ženám. Strihajú 

si bradu, či si farbia šediny. Tam, kde je Boh, by mala byť mravnosť. Kresťania 

by mali byť mravní. 

9. kapitola: Pri úprave je dôležitá miera. Mala by sa dať odhaliť miera, pre toho kto 

chce krásu podčiarknuť. Odev závisí od veku. Mali by sme sa primerane 

obliekať. Odev by sme nemali zneužívať a ak chce byť niekto krásny, má to robiť 

múdro a premyslene. Niekto sa vie aj obmedzovať napriek tomu, že nemá na to 

dôvod. Napríklad: keď neje mäso.  

10. kapitola: Henoch tvrdí, že vraj Boh dovolil všetky krásy. Práve preto by sme mali 

všetko skúšať. Ale viac je človek hoden chvály, ktorý je zdržanlivý vo všetkom. 

11. kapitola: Kresťania nepoznajú sviatky pohanov. Ženy by sa nemali na ulici 

prevádzať, mali by byť dôstojné. Majú kresťania žiť podľa pohanov, či podľa 

Boha? Pretože pohanom je dovolené páčiť sa, ale kresťanom nie. 

12. kapitola: Ženy chodia vyparádené. Lákadlá krásy sú pre zapredané telo. 

Zatracované sú veci, ktorými sa žena skrášľuje.  

13. kapitola: Boh vidí do duše človeka. Človek by mal mať v sebe nejakú mieru. 

Mravnosť kresťana je dôležitá, chce, aby to videli aj druhí. Žena má hlavu 

podriadiť mužovi. Ruky zas má zamestnať pradením vlny. Tertulián radí, ako sa 

páčiť Bohu, aby nás mal rád: bezúhonnosť, svätosť, čistota (Tertullián, 2007,  

s. 35 – 73). 

Ako sme si mohli všimnúť, Tertulián sa otázkou žien zaoberá naozaj veľmi 

dôkladne. Je tu veľa faktorov, podľa ktorých by sme toto jeho dielo mohli dôkladne 

rozobrať. My sa pokúsime zhodnotiť, čo Tertulián ženám vyčíta alebo čo mu 
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prekáža. Na druhej strane poukážeme aj na  ich kladné hodnotenie a Tertuliánove 

odporúčania ženám. Nakoniec zhodnotíme, v čom je pozitívny prínos tohto diela. 

Keďže sme si v jednotlivých kapitolách už zhrnuli celé dielo, tieto negatívne 

a pozitívne stránky zhrnieme stručne. Každopádne si myslíme, že toto dielo je veľmi 

poučné, hoci  na ňom badať aj prvky diskriminácie, pretože Tertulián považuje 

ženu za niečo zlé. Tertulián sa vyjadruje hneď v úvode celkom jasne, keď všetky, 

podotýkame, všetky ženy prirovnáva k Eve. Teda k pôvodkyni prvého hriechu. 

Vraví, že všetky ženy sú Evy a bez nich by hriechu nebolo. Bez žien by ani muž 

nepáchal hriech. Tertulián píše o ženách, že sú nenásytné, že sú žiadostivé. 

Neustále im vyčíta hlavne to, že sa rady krášlia. To, že ženy používajú šperky, 

líčidlá a rôzne iné formy ako sa skrášliť, Tertuliánovi prekáža asi najviac.  

Niekoľkokrát sme si všimli, že používa spojenie „ženy chcú mať všetko bez miery“. 

Je otázne, prečo mu toľko prekáža, že sú ženy také iné, že sa maľujú, aby sa 

skrášlili. Jednoducho ich odsudzuje za to, že sa chcú mužom páčiť. Keď toto všetko 

žena robí, je pre Tertuliána zlá. Píše, že by sa nemala predvádzať na verejnosti.   

Zároveň na druhej strane Tertulián sa snaží veľmi pekne vyjadriť vnútornú 

krásu ženy. Vyjadruje to svojim názorom o nahej kráse, že žena je krásna aj bez 

líčidiel, bez šperkov. Krása ženy spočíva v jej vnútrajšku, duši a čistote, jej 

duchovnej hodnote. Pretože každá žena je prirodzene krásna. Nepotrebuje sa 

maľovať. Tertulián radí, že žena by sa mala páčiť svojmu mužovi taká aká je. 

Neodcudzuje, ak sa žena líši, ale nemala by to robiť prehnane. Ak sa žena líči príliš, 

vyzerá nedôstojne. Tertulián si myslí, že žena by mala byť dôstojná, krehká a verná 

svojmu mužovi.  Tertulián si kladie otázky o hodnote žien. Kde je ich hodnota? Je 

žena rovnako pôvabná a hodnotná, keď je /nie je namaľovaná? 

V závere sa Tertulián zamýšľa aj nad kresťanstvom a veľmi často sa odvoláva na 

Boha. Či je to Boh, ktorý chce, alebo nechce, aby sa ženy líčili. Ale tvrdí, že je to asi 

jedno, pretože pri poslednom súde bude žena aj tak čistá. Príde bez líčidiel, či 

šperkov. Vraví, že v tomto sme si rovnocenní. Je to vlastne len dielo diabla, ktorý 

nám dáva rôzne pokušenia. Krášliť sa, líčiť sa, maľovať sa, farbiť si vlasy, nosiť 

šperky a podobne. Je to naša slabá vôľa, že diablovi podľahneme. A je to zle, 

pretože dielo Božie potom ničíme, že vlastne tým dávame najavo našu nespokojnosť 

s jeho dielom.  

Prečo Tertulián odsudzuje ženy? Vyčíta im, že sa maľujú, že sa skrášľujú, chcú 

byť obdivované a chcú byť pekné. Vyjadruje sa, že sa má páčiť iba jednému mužovi. 

Znamená to však to, že žena, ak je vydatá nesmie sa páčiť iným? Áno, možno 

takúto ženu považuje za menejcennú, ale myslíme si, že aj vydatá žena môže byť 

pekná.  

Rodina – dnes 

Rodinu definujeme ako spojenie dvoch mladých ľudí svadbou. Je 

najdôležitejšou a zároveň aj základnou bunkou našej spoločnosti a medzi jej úlohy 

patrí ochrana a socializácia svojich členov. Okrem iných funkcií je jej prvoradou  

a najdôležitejšou úlohou poskytovanie ochrany členov rodiny na základe pocitu 

lásky, emocionálnej podpory, vzájomnej tolerancie a pozornosti, čo sa môže odraziť 

aj na spôsobe výchovy. Táto citová (emocionálna) funkcia drží celú rodinu pokope, 

dodáva členom rodiny pocit spolupatričnosti a rozvíja vzájomného príbuzenstva. 

Rodina plní úlohu najdôležitejšieho vychovávateľa svojich členov. Rodičia 

sú vzorom, príkladom a prvými učiteľmi svojich detí. Výchova v rannom veku 
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ovplyvňuje hlavne postoj dieťaťa k rodine, zdraviu, vzdelaniu, ale aj k využívaniu 

voľného času. Tieto najdôležitejšie postoje si uchováva človek po celý svoj život. Na 

jednej strane vychováva mladších členov pre život v domácnosti, v spoločenstve 

i v celej spoločnosti a na strane druhej tým, že vytvára atmosféru rodinného tepla  

a porozumenia, stáva sa útočiskom pred tlakom požiadaviek spoločnosti. 

(Kozierová, Erbová, Olivierová, 2004, s. 684 – 685). 

Funkcie rodiny 

Funkcie rodiny možno chápať z dvoch uhlov, a to z hľadiska úloh, ktoré plní 

voči spoločnosti a z hľadiska úloh voči členom rodiny. Rodina ako spoločenská 

mikroštruktúrna plní úlohy voči makroštruktúre. Uspokojuje celospoločenské 

potreby. 

Rodina plní tieto základné funkcie: 

1) biologicko - reprodukčná a sociálno – reprodukcná: V procese vývoja prešla táto 

funkcia veľkými zmenami. Od minulosti až do dnes sa stále doceňuje význam 

sexuálneho života, ktorý má vplyv na citový vzťah partnerov, ale aj na atmosféru 

v rodine. Pre rodinu majú deti veľmi veľký citový význam a vysokú hodnotu.  

V našich celkových podmienkach sa ich rodí toľko, koľko rodina vzhľadom na 

svoje ciele a hodnoty pokladá za primerané. V celosvetovom meradle je 

v súčasnosti populačná charakteristická stagnácia, že sa rodí čoraz menej detí, 

na rozdiel od rozvojových krajín vyznačujúcich sa rastom populácie (Možný, 

2002). 

2) ekonomicko – zabezpečovacia: rodina funguje ako ekonomická jednotka 

v spoločnosti a tým zabezpečuje i potreby svojich členov. Aj keď sa väčšina 

dnešných rodín nevenuje výrobnej činnosti, ekonomická funkcia v zmysle 

materiálneho zabezpečenia - ostáva významnou úlohou každej rodiny. 

3) výchovno -socializacná a kontrolná: Podľa Ritva (2009) výchovnou funkciou je 

utváranie osobnosti človeka v rodine, predovšetkým dieťaťa, a poskytovanie 

výchovných a seba výchovných impulzov dospelým členom rodiny. Rodina 

je jedna z prvých výchovných inštitúcií, v ktorej prebieha proces výchovy  

a socializácie dieťaťa. Dieťa predstavuje najväčšiu hodnotu každej rodiny. 

Rodičovským poslaním je zabezpečiť deťom všestranný telesný ale aj duševný 

rozvoj, starať sa o citový, fyzický a morálny vývin. 

4) citová (emocionálna): rodina uspokojuje základne psychologické potreby – patria 

k nim citove potreby (potreba lásky, istoty a bezpečia) potreba zakotvenosti (číže 

potreba patriť niekam, k niekomu), potreba uznania, sebarealizácie 

(Izdenczyová, 2009). 

Záver 

Na záver by sme radi ponúkli náš názor na celú tému. Po prečítaní knihy sme 

s nevôľou prijali Tertuliánov názor na ženy. Odcudzoval ich takmer kvôli všetkému. 

Prekáža mu snaha ženy o vonkajšiu dokonalosť, ktorá spočíva v podčiarkovaní jej 

predností použitím rôznych kozmetických úprav. To bol však len prvý pohľad, 

pretože pri dôkladnejšom skúmaní sme si uvedomili, že Tertulián dáva prednosť 

kráse vnútornej, že pre neho je dôležitá duchovná hodnota ženy a že vďaka tomu 

môže byť každá žena krásna. V tom vidíme prínos tohto diela. A čo sa týka funkcií 
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rodiny dnes. Určite je ich omnoho viac ako v minulosti. Pretože rodina dnes plní 

omnoho viacej funkcií a má väčšie nároky na výchovu a tak isto aj na vzdelanie.  
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ŽENY VS. MUŽI – KOHO A AKO OSLOVUJÚ ČASOPISY S TÉMATIKOU 

STAROSTLIVOSTI O DIEŤA A RODINU?  
 

ĽUBICA VYŠNÁ 

ABSTRAKT 

Príspevok popisuje feministický pohľad na materstvo a otcovstvo, pričom ponúka  
nepatriarchálne nazeranie na rolu ženy a muža pri výchove detí. Autorka analyzuje vybrané 
vydania slovenských časopisov, ktoré sa tematicky venujú starostlivosti o dieťa a rodinu. Na 
základe ich obrazovej a obsahovej analýzy dospela autorka k záveru, že tieto časopisy 
prezentujú rodové stereotypy o úlohe matiek a otcov. Autorka tieto stereotypy považuje za 
prekážku v rozvoji materstva a otcovstva a v zosúladení rodinného a pracovného života mužov 
a žien. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

hegemoniálna mužskosť, sociálne materstvo, otcovstvo, rod, rodové stereotypy 

Women vs. Men – who and in what way is targeted by the magazines focused 
on child and family care? 

ABSTRACT 

This paper describes feminist view on motherhood and fatherhood. It offers a non-patriarchal 
ideas about the role of women and men in raising children. The author analyzes selected issues 
of slovak magazines, that are focused on the child and family care. On the basis of visual and 
content analysis, the author concludes that these magazines present gender stereotypes about 
the role of mothers and fathers. The author considers these stereotypes as an obstacle in the 
development of motherhood and fatherhood, and as an obstacle in harmonization of working 
and family lives of woman and man. 

 

KEY WORDS 

hegemonial masculinity, social motherhood, fatherhood, gender, gender stereotypes 

Úvod 

Matkami a otcami sa nerodíme, stávame sa nimi. Parafrázovaním slávneho 

výroku Simone de Beauvoir (Beauvoirová, 1968) by sme chceli poukázať na hlavnú 

myšlienku predkladaného príspevku. Muži a ženy sa, podľa nás, nestávajú rodičmi 

v okamihu splodenia alebo pôrodu dieťaťa. Rodičovstvo je celoživotná rola, ktorá sa 

napĺňa o.i. starostlivosťou o dieťa a učením sa ako túto starostlivosť vykonávať, t.j. 

takzvaným sociálnym rodičovstvom. Listovaním v rôznych slovenských časopisoch, 

tématicky zameraných na starostlivosť o deti a rodinu, sa človek neubráni dojmu 

že rodičovsto je predovšetkých úlohou žien.  Ako to teda s mužmi, ženami a ich 

rodičovskými kompetenciami vlastne je? 

Rod a sociálna konštrukcia materstva a otcovstva 

Každá spoločnosť si o ženách a mužoch vytvára svoje predstavy. Má na nich 

rôzne očakávania v súvislosti s ich zovňajškom, správaním, rolami, ktoré majú 

napĺňať... Nestačí narodiť sa s istým súborom vnútorných a vonkajších pohlavných 

znakov. To, čo je nemenej dôležité, je spôsob akým spoločnosť konštruuje obraz 

ženy a muža. Pre tento účel je teda oveľa dôležitejšie hovoriť o rode než o pohlaví. 

„... pojem rod označuje socio-kultúrne rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré nie sú 

vrodené, ale menia sa v čase a priestore – variujú v rámci spoločnosti i medzi 
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spoločnosťami.“ (Kiczková, 2011, s. 35) Presne tak ako si spoločnosť vytvára obraz 

o mužoch a ženách, vytvára si obraz aj o matkách a otcoch. Spoločenský úzus 

môže ľudí doviesť k rozhodnutiu stať alebo nestať sa rodičmi; nárokuje si, ako sa 

majú vo svojich rodičovských roliach správať, či sankcionuje, ak rodičia nefungujú 

podľa spoločenských očakávaní.  

Žena a jej miesto v spoločnosti a rodine 

Podľa Elisabeth Badinter (1998) mal v európskej rodine po niekoľko storočí 

nezastupiteľnú rolu otec (tzv. pater familias). Ten bol živiteľom rodiny a rozhodoval 

o tom, kto sa stane jeho dedičom.  Otec rozhodoval o reprodukcii, výchove detí, 

rovnako zastupoval deti ako i svoju manželku pred súdom. Žena – matka bola 

postavená na úroveň nesvojprávneho menejcenného objektu. Rovnako mohla byť 

veľmi ľahko zastúpená inou ženou – či už opatrovateľkou napr. v bohatších 

rodinách alebo inou ženou, napr. v prípade úmrtia pri pôrode.  

So vznikom moderného štátu a meštianskej rodiny sa spoločnosť rozdelila na 

verejnú a súkromnú sféru.  „Zjednodušene sa dá povedať, že verejná sféra je 

určovaná politikou, vzdelávacím systémom, podnikaním a platenou prácou, kým 

súkromná sféra sa spája s rodinou, domácnosťou, intimitou a neplatenou prácou.“ 

(Kizcková, 2011, s. 183) Tieto dve oblasti spoločenského života sú významne rodovo 

konotované. Verejná oblasť je spájaná najmä s pôsobením mužov, kdežto 

súkromná oblasť je vnímaná ako doména žien. Ako ďalej uvádza Kizcková, 

postupne sa od 18. stor. začal v našom geografickom priestore formovať  model 

ženy v domácnosti, pričom hlavnou úlohou ženy – matky je postarať sa 

o domácnosť a o deti. Tomuto poslaniu sa má žena naplno oddať, obetovať, zo 

starostlivosti o deti a rodinu sa stáva poslanie. Na rozdiel od vyššie spomínaného 

pater familias sa v 20.storočí stáva nenahraditeľnou osobou v rodine žena – matka.  

„Postupne sa ustanovuje tzv. kult materstva – vytvára sa „materský mýtus“. 

Materstvo je často chápané ako čisto biologický jav, hovorí sa o materskom inštinkte 

či o materskej láske, ktoré sú vnímané ako prirodzené a bývajú nekriticky 

preceňované... Zatiaľ čo materský mýtus glorifikoval materskú rolu ženy, otcovská 

rola vo výchove dieťaťa začala byť marginalizovaná...“. (Maříková, 2004, s. 44) Hoci 

sa na prvý pohľad môže zdať, že ženy (nie však tie, ktoré deti nemali) získali rolou 

matky ocenenie a hodnotu, pravdou je, že boli vytlačené z verejnej sféry a teda 

z toho typu spoločenského života, ktorému bola pripisovaná skutočná hodnota 

a kde sa rozhodovalo o všetkých dôležitých veciach. Kiczková so Szapuovou (2011, 

s. 211) hovoria v súvislosti s kultom materstva o tzv. trojnásobnom redukcionizme 

– žena je redukovaná na matku, materstvo sa redukuje na biologickú funkciu, 

a keďže ženy rodia, tak majú aj primárnu zodpovednosť za starostlivosť o deti.  

Takúto biologickú podstatu materstva vyvracia už nami spomínaná Badinter 

(1998). V citovanej knihe mapovala vývoj materského správania sa francúzskych 

žien a o.i. konštatuje: „Pri pohľade na dejiny materského správania sa rodí 

presvedčenie, že materský instinkt je mýtus. Nestretli sme sa s nijakým 

univerzálnym a nevyhnutným správaním matky. Naopak, konštatovali sme 

nesmiernu pestrosť materských citov, ktoré závisia od kultúry, ambícií alebo 

frustrácii matky... materská láska je len cit a ako taký je vo svojej podstate  

náhodný... Tento cit môže existovať alebo neexistovať, môže vzniknúť aj zmiznúť. 

Môže byť silný alebo krehký... Všetko závisí od matky, od jej súkromných dejín a od 

dejín ako takých. Nie, nejestvuje univerzálny zákon... Materská láska neprichádza 
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sama od seba. Je „navyše“.“ (Badinter, 1998, s. 275). Badinter tak svojím 

historickým výskumom vyvrátila biologickú podmienenosť materstva alebo tzv. 

tradičný patriarchálny koncept materstva. Feministické filozofky ponúkajú 

alternatívny pohľad na materstvo, tzv. súčasný nepatriarchálny koncept materstva. 

Základné rozdiely týchto dvoch konceptov uvádzajú Kiczková a Szapuová (2011,  

s. 217) – viď tabuľku č. 1. 

 

Tabuľka č. 1 

MATERSTVO 

Tradičný (patriarchálny) koncept Súčasný (nepatriarchálny) koncept 

Starostlivosť 

- materstvo ako starostlivosť v zmysle 

obetovania sa dieťaťu, 
- uprednosťovanie starostlivosti o dieťa, 
- obetovanie svojich záujmov, 

zamestnania, kariéry a času, 
- sebaobetovanie, ktoré sa považuje za 

ženskú cnosť, 
- prevládajúci archetyp matky 

opatrovateľky a otca živiteľa. 

- materstvo ako starostlivosť v zmysle 

vzájomného obohatenia, 
- starostlivosť sa nechápe ako obetovanie sa, 

ale možnosť patriť iným, aj sebe, 
- prevláda model deľby starostlivosti medzi 

matku a otca. 

Materská láska 

- niečo prirodzené, bezpodmienečné, 
existuje ako materský inštinkt, 

- je iná voči vlastným (t.j. porodeným) 
a cudzím (t.j. adoptovaným) deťom, 

- biologické materstvo. 

- nie je niečo automatické, povinné 
- vzniká ako utváranie sa vzťahu k deťom, 

ktoré sa tak stávajú jej vlastnými, 
- neodlišuje sa od vzťahu k adoptívnym 

deťom, 
- sociálne materstvo. 

Šťastie 

- jediným cieľom je byť matkou, 
- materstvo je naplneným jej 

celoživotného šťastia, 
- materstvo je základným životným 

poslaním ženy. 

- materstvo je len jednou zložkou šťastia 
žien, 

- materstvo je normálnou súčasťou jej 
života. 

Zamestnanie a rodina 

- hovorí sa o nezlučiteľnosti 
zamestnania a materstva, 

- vyzdvihovanie dilemy „bud - alebo“ 
s dvoma alternatívnami: 

1. vzdať sa kariéry, aby bola dobrou 
matkou 

2. vzdať sa materstva, aby mohla 
budovať kariéru, 

- riešenie dilemy je osobnou vecou 

ženy/rodiny. 

- orientovanie sa aj na zamestnanie, aj na 
rodinu, 

- neformuluje sa dilema, čo má matka 
uprednostniť, 

- aktívnejšie zapojenie otcov do starostlivosti 
o deti a domácnosť, 

- zosúlaďovanie má  inštitucionálnu 
(štrukturálnu) stránku: tématizuje sa 
úloha štátu, zamestnávateľa, obce atď. 

Možnosť voľby 

- zdôrazňuje sa prirodzená reprodukčná 
schopnosť žien a tlak „biologických 
hodín“, 

- vyzdvihovanie biologického rodičovstva 
a narodenia detí v tradičnej manželskej 
rodine, 

- výhrady voči interupciám: od ich 
morálneho odcudzovania až po zákaz, 

- uprednostňovaný ideál veľkej rodiny.  

- vedomé rozhodnutie o počte detí a čase ich 
narodenia, 

- uprednostňovanie želaného tehotenstva, 
a práva dieťaťa narodiť sa ako chcené 
a želané, 

- voľba stať sa „staršou matkou“ a voliť si 

„neskoré materstvo“, 
- akceptácia rôznych foriem rodiny 

a pozitívne hodnotenie jej pluralizácie. 

Zdroj tabuľky: Kiczková a Szapuová (2011, s. 217) 
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Súčasný nepatriarchálny koncept materstva prezentuje o.i. tzv. sociálne 

materstvo, ktoré popisuje napr. Sara Ruddick (1995). Materskú prácu alebo prax 

chápe ako činnosť, ktorou matka reaguje na potreby dieťaťa. Ako matku uvádza 

osobu, ktorá reaguje na 3 základné potreby dieťaťa: ochranu, rozvoj a sociálnu 

akceptovateľnosť. Jedinec sa stáva matkou vtedy, ak reaguje na tieto potreby 

dieťaťa láskou, starostlivosťou a výchovou. Matkou sa teda stávame realizáciou 

materskej praxe a prostredníctvom budovania si vzťahu s dieťaťom. Realizovať 

materskú prax a budovať vzťah s dieťaťom môže ktokoľvek bez ohľadu na pohlavie. 

Explicitne z toho vyplýva, že „matkou“ môže byť rovnako muž aj žena. 

Muž ako otec  

Na tomto mieste je opäť potrebné pripomenúť si, že role muža a ženy sú 

sociálne konštruované. Rovnako muži ako i ženy si túto rolu konštruujú 

v patriarchálnej spoločnosti, v ktorej dominujú mužské hodnoty. „...ak kritizujeme 

mužskosť, kritizujeme sociálne konštruovanú, konkrétnu podobu mužskosti, ktorá 

v patriarchálnom myšlienkovom rámci bola konštruovaná ako hegemoniálna 

mužskosť. Charakteristické je pre ňu to, že sa vymedzuje primárne cez kategóriu 

moci.“ (Szapuová – Kiczková, 2011, s. 232) Ako sme už argumentovali vyššie, 

starostlivosť o deti a rodinu nie je biologický podmienená a teda vlastná výlučne 

ženám. Muži boli z tejto starostlivosti historicky, sami sebou, vytlačení a realizovali 

sa vo verejnej sfére. Ako taktiež vyplýva z vyššie uvedeného, muži sa v minulosti 

(pater familias) realizovali v rodine prostredníctvom moci nad ostatnými členkami 

a členmi rodiny.  „... získavanie hegemoniálnej mužskosti je proces, počas ktorého 

dochádza aspoň k čiastočnému potlačeniu celej škály emócií, potrieb a možností, ako 

sú starostlivosť, vnímavosť, empatia a súcit, ktoré sú asociované so ženskosťou 

a vnímané v rozpore s mocou a mužnosťou.“ (Kaufman, 2003, s. 8) 

Domnievame sa, že napĺňanie charakteristík hegemoniálnej mužskosti 

a tradičného nazerania na úlohu mužov, nie je pre pre mnoho mužov vôbec 

jednoduché. Tak, ako je tradične ponímaná ženská rola limitujúca a obmedzujúca 

pre ženy, rovnako je hegemoniálna mužskosť obmedzujúca pre mužov. Práve tí 

muži, ktorí si tieto limity uvedomujú, môžu priniesť (a prinášajú) aj zmenu pohľadu 

na rolu muža – otca v starostlivosti o dieťa. O tom, že zmeniť nadstavenie 

spoločnosti a s tým súvisiace očakávania nie je vôbec jednoduché, hovorí aj muž, 

ktorý sa rozhodol byť s dieťaťom na rodičovskej dovolenke: „Aj tak mi chvíľu trvalo, 

než som si na svoju novú rolu zvykol, čo bolo spôsobené hlavne reakciami ľudí 

v najbližsom okolí. Cítil som totiž, že zatiaľ čo ženy vo mne začali vidieť akéhosi posla 

dobrej nádeje, tak pre mužov akoby som sa premenil na rôsolovitého čudáka pod 

papučou, ktorý zrejme zo strachu pred postupujúcim kapitalizmom radšej zaliezol 

medzi plyšákov a plienky.“(Šálek, 2004, s. 53) Szapuová s Kiczkovou (2011, s. 239) 

prinášajú pohľad na nepatriarchálny koncept otcovstva – viď tabuľku č. 2.  

Veríme, že nepatriarchálna koncepcia otcovstva pomôže zadefinovať v našej 

spoločnosti chýbajúci pojem „dobrý otec“ a jeho charakteristiky. V našom ponímaní 

je sociálne rodičovstvo oslobodzujúce pre mužov ako i pre ženy. Chápeme, že 

niektorým mužom a ženám viac vyhovuje tradičné nazeranie na ich rolu 

v spoločnosti (a rodine). V žiadnom prípade ich neodsudzujeme, ale veríme, že 

feministické perspektívy rodičovstva prinášajú alternatívu tým ľuďom, ktorí so 

svojou tradičnou úlohou nie sú stotožnení. 
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Tabuľka č. 2 

OTCOVSTVO 

Tradičný (patriarchálny) koncept Súčasný (nepatriarchálny) koncept 

Starostlivosť 

- muži na starostlivosti o deti 
neparticipujú, starostlivosť o deti je 
ženskú úloha, starostlivosť o deti, 
obzvlášť o malé deti, je pre mužov 
dehonestujúca, 

- muži  nie sú uspôsobení pre 

starostlivosť, je to proti ich povahe, 
- otcovstvo sa definuje prostredníctvom 

autority a moci, 
- otcovstvo sa vykonáva 

prostredníctvom plnenia roly živiteľa, 
- neuprednostňuje sa starostlivosť 

o dieťa, ale pôsobenie vo verejnej sfére 

práce, peňazí a moci. 

- starostlivosť nemá rod, môže byť 
vykonávaná tak mužmi, ako i ženami, 

- otcovská starostlivosť o deti znamená pre 
mužov vlastné obohatenie, 

- starostlivosť o dieťa a zároveň o seba bez 
konotácií, že sa jedná o degradáciu 

mužskosti, 
- prevláda model deľby starostlivosti medzi 

matku a otca, 
- otec sa realizuje tak vo verejnej, ako aj 

v súkromnej sfére. 

Otcovská láska 

- otcovský vzťah je budovaný skôr na 
autorite ako na láske, 

- je iná k vlastným (t.j. biologickým) 
deťom a k cudzím (t.j. adoptovaným) 
deťom, 

- otcovstvo ako biologický fenomén je 

definovaný cez akt splodenia.  

- je niečo „prirodzené“, spontánne, 
- vzniká ako utváranie vzťahu k deťom, ktoré 

sa tak stávajú vlastnými, 
- neodlišuje sa vo vzťahu k adoptívnym 

deťom, 
- otcovstvo sa chápe ako kultúrne 

skonštruovaný a sociálny fenomén, 
definovaný cez vzťahy starostlivosti a lásky. 

Šťastie 

- hlavným cieľom muža je byť úspešný, 
mať vplyv a moc, 

- otcovstvo nie je hlavným naplnením 
jeho životného šťastia. 

- otcovstvo je rovnako dôležitou zložkou 
šťastia muža ako iné zložky (autorita, 
postavenie, práca), 

- otcovstvo je normálnou súčasťou jeho 
života. 

Zamestnanie a rodina 

- muž jednoznačne uprednostňuje 

zamestnanie, 
- problém zlúčiteľnosti zamestnania 

a otcovstva nevzniká, 
- otec je neprítomný v rodine. 

- orientovanosť aj na zamestnanie, aj na 

rodinu, 
- potreba harmonizovať zamestnanie 

a rodinu sa stáva aktuálnou, 
- otec je prítomný v rodine a participuje na 

každodennej starostlivosti o ňu. 

Možnosť voľby 

- vyzdvihovanie biologického otcovstva 
a narodenia detí v tradičnej 

manželskej rodine, 
- uprednostňovaný ideál veľkej rodiny.  

- vedomé rozhodnutie o počte detí a čase ich 
narodenia, 

- rešpektovanie práva dieťaťa narodiť sa ako 
chcené a želané, 

- akceptácia rôznych foriem rodiny 
a pozitívne hodnotenie jej pluralizácie. 

Zdroj tabuľky: Szapuová a Kiczková (2011, s. 239) 

Výskumná sonda 

Cieľom výskumnej sondy je analýza slovenských časopisov zameraných na 

starostlivosť o dieťa a rodinu a identifikácia predstáv o materstve a otcovstve 

prezentovaných v týchto časopisoch.  
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Výskumné otázky:  

1. Ako sú v časopisoch prezentované ženy a ich rola pri starostlivosti o dieťa? 

2. Ako sú v časopisoch prezentovaní muži a ich rola pri starostlivosti o dieťa? 

Metóda získavania dát: Vo výskume sme použili analýzu textových dokumentov, 

ktorá patrí podľa Miovského (2006, s. 189) medzi špecifickú oblasť aplikácie 

kvalitatívneho prístupu vo výskume. Hendl (2012, s. 205) považuje výstupy 

masmédií za fyzické stopy ľudskej činnosti, ktoré môžu poukazovať na určité 

sociálne trendy, zvyky a typy správania sa. Dáta získané z časopisov sme následne 

spracovali obsahovou analýzou. Kvôli rozsahovému obmedzeniu tohto príspevku 

vyberáme najdôležitejšie zistenia. 

Celkovo sme pracovali so 4 rôznymi titulmi časopisov:  

1. Mama a ja – časopis mladej rodiny (6 ks – č. 05/2013, 06/2013, 07/2013, 

08/2013, 10/2013, 11/2013),  

2. Mamina – časopis pre všetky dobré mamy (4 ks – č. 10/2012, 12/2012, 

07/2013, 08/ 2013),  

3. Maminka – to najlepšie v živote ženy (6 ks – č. 09/2013, 10/2013, 

11/2013, 12/2013, 01/2014, 02/2014),  

4. Dieťa – váš sprievodca svetom tehotenstva, rodičovstva a detstva (4 ks –  

č. 10/2013, 12/2013, 01/2014, 02/2014). Každý z titulov vychádza 

s mesačnou periodicitou, vo veľkosti A4.  

Všetky uvedené vydania časopisov sme najskôr analyzovali z pohľadu 

používania obrázkov mužov, žien a detí (príp. ich kombinácií). Pre veľký počet 

obrázkov sme sa sústredili výlučne na tie, ktoré mali rozlohu min. 1/6 z veľkosti 

strany (A4). V prvom kroku analýzy nás zaujímali kvantitatívne ukazovatele - kto 

sa objavuje na titulke časopisu, kto na obrázkoch v časopise, kto na obrázkoch 

reklám a kto sa vyjadruje v časopise ako odborník/odborníčka.  

V časopisoch sa na titulkách vyskytuje v 45% žena s dieťaťom, rovnako v 45% 

samotné dieťa, v 5% samotná žena a v 5% muž a žena s dieťaťom. Analýza 

obrázkov ukázala, že samotná žena/y sa na obrázkoch vyskytuje v 20,55%, žena/y 

s dieťaťom/deťmi v 22,48%, muž/i v 1,12%, muž/i s dieťaťom/deťmi v 3,07%, 

dieťa/deti v 42,52%, muž/i a žena/y v 3,87% a obrázky, na ktorých je muž, žena 

a dieťa/deti sa v časopisoch nachádza v 6,4%. Analyzované obrázky reklám takmer 

kopírujú vyššie uvedené čísla: žena/y sa v reklamách vyskytuje v 21,43%, žena/y 

s dieťaťom/deťmi v 23,95%, muž/i v 1,68%, muž/i s dieťaťom/deťmi v 1,26%, 

dieťa/deti v 43,7%, muž/i a žena/y v 1,68% a obrázky, na ktorých je muž, žena 

a dieťa/deti v 6,3%. Odborné názory boli prezentované v 74,4% odborníčkami 

a v 25,6% odborníkmi. Zaujímavé je pozrieť sa nielen kvantitu obrázkov ale aj na 

to, s akými témami sa vyskytujú. Muži sa vyskytujú ako postavy v reklamách na 

poistenie majetku, v obrázkoch sú najmä pri článkoch o trávení voľného času, 

domácom kutilstve, problémom s neplodnosťou páru. Okrem prípravkov určených 

primárne pre dieťa sa ženy v reklamách vyskytujú pri programoch na chudnutie, 

kozmetike a jedle. Obrázok ženy je najmä pri článkoch o starostlivosti o dieťa, 

tehotentsve, dojčení. Až na malé výnimky (napr. „reklama“ UNICEF) nie sú 

v časopisoch vôbec zobrazované iné než biele deti a iné než biele, kompletné 

a heterosexuálne rodiny. Napriek narastajúcemu počtu rozvádzajúcich sa 

manželstiev, či rodičov, ktorí nie sú zosobášení, časopisy akoby túto realitu 

nereflektovali. Obrázky rómskych detí, detí migrantov a migrantiek, príp. ich celých 
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rodín v časopisoch úplne chýbajú, nehovoriac o rodinách, v ktorých sú rodičmi 

osoby s inou než heterosexuálnou orientáciou.  

Po obrázkovej analýze sme sa zamerali na obsahovú analýzu textu. Do úvahy 

sme brali články (nie rozhovory), ktorých veľkosť bola min. na 1 stranu (A4).  

V každom titule časopisu sme zanalyzovali 5 náhodne vybraných článkov. 

(Maminka č. 9/2013, Dieťa č. 12/2013 a 1/2014, Mamina č. 12/2012, Mama a ja 

č. 10/2013). Všímali sme si najmä nadpis a tému, používanie generického 

maskulína, kombináciu s obrázkami. V 2 témach sa objavila fotografia muža – 

v článku o zápale v plienke (muž s cikajúcim dieťaťom) a v článku o potrebnosti 

starých rodičov (muž, žena, žena vo vyššom veku a dieťa). Tématicky sme vybrali 

články, ktoré by svojim nadpisom aj obsahom mohli a mali oslovovať obe pohlavia 

rovnako. Avšak spôsob akým sú články písané, častokrát stereotypne ponúka isté 

témy výlučne ženám. Napr. článok s nadpisom „20 minút musí stačiť“ začína 

nasledovne: „Ste unavená, rastúce bruško vám bráni v predklone, starší potomok sa 

chce hrať a vy máte pred sebou upratovanie bytu? Nestresujte sa, máme tipy, ako 

zvládnuť bežnú rutinu čo najrýchlejšie.“ (Maminka č. 9/2013, s. 37) Z kontextu 

článku je jasné, že výlučnú zodpovednosť za čistenie a upratovanie domácnosti má 

žena. Muž sa v celom článku nespomína ani raz. Podobne je poňatý aj článok 

o vzťahovej výchove v časopise Dieťa č. 12/2013 a o vzťahovej väzbe v časopise 

Mama a ja č. 10/2013. Mama a ja však už na začiatku vysvetľuje, prečo sa snaží 

oslovovať najmä matky: „Bábätko si počas tohto obdobia vybuduje vzťah spravidla 

s jedným kľúčovým človekom, najčastejšie so svojou matkou, preto budeme hovoriť 

najmä o vzťahu k mame. V realite však môže matku z rôznych dôvodov nahradiť aj 

niekto iný – otec, starý rodič, opatrovateľka či adoptívny rodič.“ (Mama a ja  

č. 10/2013, s. 29) Toto vysvetlenie dokresľuje obrázkom ženy s dieťaťom 

a následne obrázkom na ktorom je muž, žena a dieťa. Časopis Dieťa sa snaží 

používať tam, kde je to možné kategóriu rodič ale obrazový materiál článku ukazuje 

3 ženy s deťmi v šatkách. V Maminke č. 9/2013 je ďalší článok zaťažený 

stereotypným pohľadom na úlohu žien a mužov vo výchove. V článku nazvanom 

„Hravé pravidlá“ sa autorka snaží vysvetliť, prečo sú pre deti dôležité pravidlá a ich 

dodržiavanie. Myslíme si, že toto je téma, ktorou by sa mali rovnako zaoberať obaja 

rodičia, ale autorka oslovuje takmer výlučne matky. Matky tak v texte opisuje ako 

tie, ktoré  sa majú výlučne starať o deti z hľadiska výchovy, denného režimu, 

prípravy do školy, prípravy stravy, rozprávaním sa o tom čo deti prežili a ešte ma 

stihnúť aj ručne pripraviť harmonogram dňa, ktorý zavesí na nástenku... Z textu 

vyberáme: „Rutinné činnosti... im (deťom) dávajú pocit bezpečia. Áno, tak bude 

plynúť ďalší deň s mamou...“, „Plán je dôležitý aj pre mamičky. Dodáva im istotu 

v každodennom zhone a chaose...“, „Ako naložiť s večernými rituálmi, aby som sa 

venovala obom (deťom) a zároveň im uchovala ich režim a časový harmonogram? 

Takú otázku rieši nejedna mamička...“ (Maminke č. 9/2013, s. 73) Článok popisuje, 

že po (ideálne) spoločnej večeri „si mužskí členovia rodiny môžu urobiť vlastný 

program“- článok však už nič nehovorí o tom, že by si vlastný program zaslúžila aj 

mamička. Autorka dodáva: „Muži môžu zároveň pomôcť s upratovaním kuchyne.“ 

Napadlo nás, čo keby muži už raz prestali ženám s domácimi prácami „pomáhať“ 

a jednoducho ich robili? V tomto čísle Maminky sú stereotypne vykresľované aj 

dievčatá a chlapcov – „Na tejto rutine zapracujte, zvlášť chlapci majú tendenciu tieto 

otázky vôbec neriešiť (príprava do školy)...“ (s. 73) a na s. 46:„Chlapci a dievčatá 

majú skrátka odmalička iné záujmy. A nielen záujmy. Keď máte doma i dievčatko, 



19 

žasnete nad tým, aké majú chlapci od narodenia iné telo, žiadne faldíky na 

stehnách...“ V článku o vzdelávaní v 21.storočí (Maminka č. 9/2013 ) sa síce 

autorka snaží oslovovať oboch rodičov, ale za stereotypné považujeme to, že sa 

k téme vzdelávania vyjadrujú v celom článku 3 odborníci – muži a to i napriek 

tomu, že školstvo je jedno z najprefeminizovanejších odvetví. Požívanie generického 

maskulína pri popise odborností je veľmi častým fenoménom analyzovaných 

časopisov – okrem učiteľského povolania, kde časopisy hovoria výlučne 

o učiteľkách, sú ostatné povolania uvádzané v mužskom rode (napr. psychológ, 

fyzioterapeut, lekár a pod.). Ženský rod daného podstatného mena časopisy 

uvádzajú iba v prípade, kedy sa k nejakému problému vyjadruje odborníčka 

priamo. Časopisy v drvivej väčšine oslovujú vo svojich článkoch matky – za istú 

výnimku môžeme považovať časopis Dieťa, ktorý z obsahového hľadiska najviac 

pracuje s termínmi rodič a rodičia. Veľmi často sa v textoch vyskytujú vyjadrenia 

ako „každá mama vie“, „za pravdu nám dá veľa mamičiek“, „mamy si nevedia 

vynachváliť“, „mamička si môže všimnúť“, „materská láska“, „dievčatká sa rady 

hrajú na princezné“ a pod. Nikde však nie je nič o otcovskej láske či o jeho 

pozorovacích schopnostiach.  

Ak by sme teda mali v krátkosti odpovedať na naše výskumné otázky, tak 

analyzované časopisy jednoznačne preferujú tradičné predstavy o materstve 

a otcovstve. Ženy považujú v mnohých ohľadoch za jediné zodpovedné osoby za 

starostlivosť o dieťa a rodinu. Ak je otec explicitne v časopisoch spomenutý, tak je 

to v oblasti tzv. voľnočasových aktivít a správy rodinných financií. Ostatné témy sú 

akoby doménou žien, nakoľko ženy/matky sú v článkoch explicitne pomenované. 

Čo vnímame ako čiastočné pozitívum je fakt, že nami analyzované články používajú 

označenie rodič, čím by mohli osloviť mužov a otcov. Avšak ak vezmeme do úvahy 

celkový vizuál časopisov, od ich pomenovania, práce s fotkami, začlenenia reklám 

a textu samotného, tak sú to jednoznačne časopisy určené ženám – matkám. Asi 

najväčší priestor pre oslovenie mužov vidíme v časopise Dieťa, ktorý sa nám z tohto 

pohľadu javil ako najmenej stereotypný. Neodškriepiteľným faktom zostáva aj to, že 

hoci časopisom dominujú ženy v obrazoch aj v obsahu, v porovnaní s tým muži 

tvoria pomerne veľké percento vyjadrujúcich sa odborníkov. Napĺňa sa tak ešte 

jeden stereotypný obraz - v témach, ktoré prisudzujeme ako vlastné ženám, majú 

nakoniec hlavné slovo experta aj tak muži...  

Uvedomujeme si, že táto výskumná sonda nie je vyčerpávajúca a nie je ani 

metodologicky dokonalá. Išlo nám skôr o to, poukázať na trendy, ktoré sú 

v médiách prezentované – sú to názory, ktoré patria do kategórie tradičného 

nazerania na rolu matiek a otcov. Domnievame sa, že média majú veľkú moc 

a ovplyvňujú mnohých ľudí. Veríme, že ak by došlo k zmene prezentácie mužov 

a žien pri výkone rodičovskej role v médiách, menil by sa časom aj pohľad a názory 

samotných žien a mužov na ich fungovanie vo vlastných rodinách. 

Záver 

V predkladanom príspevku sme sa snažili predstaviť feministický pohľad na 

materstvo a otcovsto, ktorý preferuje nepatriarchálne nazeranie na rolu oboch 

rodičov pri výchove a starostlivosti o dieťa. Na stručnej výskumnej sonde sme sa 

snažili poukázať na to, ako časopisy s tématikou rodičovstva vykresľujú rolu žien 

a mužov pri tejto starostlivosti. Domnievame sa, že pokiaľ sa má v oblasti 

rodičovstva, rodovej rovnosti, zosúlaďovania rodinného a pracovného života niečo 
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zmeniť, je potrebné meniť o.i. aj pohľad ľudí na úlohu mužov a žien. To sa nedá, 

podľa nás, urobiť bez práce s mediámi, v ktorých sa kumulujú rodové stereotypy. 

Jednou z takýchto úloh by mala byť aj podrobnejšia analýza spomínaných 

časopisov a snaha o poskytnutie spätnej väzby ich autorkám. Inak si tieto časopisy 

budú kupovať matky, ktoré budú veriť, že len ony jediné vedia porozumieť svojmu 

dieťaťu a že musia za jeho starostlivosť niesť plnú zodpovednosť. Okrem toho, že je 

to nesmierne vyčerpávajúce pre ženy, je to aj ochudobňujúce pre mužov a deti. Len 

mnoho ľudí o tom ešte nevie... 
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HODNOTA MANŽELSTVA A RELIGIOZITA MLADÝCH ĽUDÍ  
NA SLOVENSKU. POZNATKY Z REPREZENTATÍVNEHO 

SOCIOLOGICKÉHO VÝSKUMU  
 

Roman KOLLÁR 

ABSTRAKT 

Príspevok pojednáva o výsledkoch reprezentatívneho sociologického výskumu hodnoty 
manželstva a religiozity mladých ľudí na Slovensku (n=972). Výskum preukázal, že hodnota 
manželstva a religiozita spolu navzájom veľmi úzko súvisia: vysokú hodnotu pripisujú 
manželstvu respondenti, ktorí sa deklarujú ako veriaci, často sa modlia, chodievajú na 
bohoslužby a sv. spoveď. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

hodnota manželstva, mladí ľudia, religiozita 

The Value of Marriage and Religiosity of Young People in Slovakia. Knowledge 
from Representative Sociological Research 

ABSTRACT 

The article deals with representative sociological research results of the value of marriage and 
religiosity of young people in Slovakia (n=972). The research has shown, that the value of 
marriage and religiosity are together closely connected: high value of marriage have those 

respondents, which declares their as believing, often pray, visit holly messes and confess. 

 

KEY WORDS 

value of marriage, young people, religiosity 

Úvod 

Na nedávnej konferencii v Prešove výstižne charakterizoval poľský teológ 

Wacław Siwak situáciu v súčasných vyspelých západných spoločnostiach, keď ju 

opísal prívlastkami sekularizovaná, desakralizovaná či dechristianizovaná. Podľa 

autora dochádza v týchto krajinách v poslednom období k rozkolu medzi vierou 

a praktizovaním jej morálnych zásad v každodennom živote, pričom uvedený proces 

sa bezprostredne týka predovšetkým kultúrno-hodnotového systému Západu, 

osobitne jeho princípov, hodnôt a sociálnych inštitúcií (Siwak, 2011, s. 234-239). 

Tieto zásadné zmeny, ktoré Wacław Siwak vo svojej prezentácii tak presne 

vystihol, sa najmarkantnejšie prejavujú najmä v oslabovaní hodnoty manželstva 

a religiozity. Z doposiaľ vykonaných výskumov a analýz je pritom dobre známe, že 

medzi týmito dvomi sociálnymi javmi existuje úzka súvislosť: sú to hlavne veriaci 

ľudia, ktorí prisudzujú manželstvu vysokú hodnotu (napr. Blume, 2008, s. 33-37, 

Clarkberg, Stolzenberg, Waite, 1995, s. 609-632, Fuchs, 2009, s. 347-361, Lehrer, 

2004, s. 707-726) a svoje náboženské presvedčenie praktizujú v každodennom 

živote (napr. Matulník, Kratochvíla, Kyselica, 2008, s. 163-224, Kollár, 2011,  

s. 67-72, Mierzwa, 2011, s. 204-209). 

Dáta a metódy 

Prezentovaná štúdia je založená na štatistickej analýze dát z kvantitatívneho 

sociologického výskumu, ktorý sme vykonali v rokoch 2012-2013 v spolupráci  
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s IUVETOU – Slovenským inštitútom mládeže.1 Predmetom tohto výskumu bola 

identifikácia potrieb mladých ľudí pri zakladaní si rodiny a potrieb mladých rodín. 

Objektom výskumu boli mladí ľudia vo veku od 18 do 29 rokov v Bratislavskom, 

Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Výskum sa uskutočnil 

prostredníctvom metódy štandardizovaných rozhovorov. Záznamový hárok 

obsahoval 155 otázok. Zber primárnych empirických dát zabezpečilo 27 anketárov 

– študentov Katedry sociológie VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, a to za pomoci 

tabletov.  Zber dát prebiehal od 22. 11. do 21. 12. 2012. Pri výbere respondentov zo 

základného do výberového súboru bol použitý kvótny výber. Na výskume sa 

zúčastnilo 972 respondentov a jeho výsledky sú reprezentatívne vzhľadom na 

rodinný stav, pohlavie, vek, vzdelanie, kraj, národnosť a veľkosť sídla. Získané dáta 

sme analyzovali a vyhodnocovali prostredníctvom štatistického programu SPSS, 

20.0 verzie a programu Microsoft Excel. 

Výsledky 

Hodnotu manželstva mladých ľudí sme merali prostredníctvom otázky, v ktorej 

sme sa ich opýtali, do akej miery súhlasia s týmito deviatimi výrokmi: manželstvo je 

dnes už zastarané, manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý by sa mal uzatvárať na 

celý život, manželstvo je iba kus papiera, manželstvo je sľubom vernosti, dôvery  

a vzájomnej podpory v dobrom i zlom, manželstvo by sa malo v zásade skončiť, keď 

si muž a žena prestanú dobre rozumieť, ak si manželia dobre nerozumejú a už majú 

deti, mali by určite nájsť k sebe cestu, ak si manželia dobre nerozumejú a ešte 

nemajú deti, mali by sa čím skôr rozviesť, je jedno, či partneri žijú v manželstve alebo 

nie, hlavne ak im to „klape“ a je správne, keď muž a žena pred vstupom do 

manželstva najprv spolu určitý čas žijú na „na skúšku“. Respondenti sa mali ku 

každému tvrdeniu vyjadriť štvorstupňovej škále. Výsledky prezentujeme v grafe 

č. 1. 

Z distribúcie odpovedí na položenú otázku vyplýva, že mnohí mladí ľudia majú 

k manželstvu rozporuplný vzťah. Pozná sa to podľa toho, že kým je len málo takých 

respondentov, ktorí súhlasia s tým, že manželstvo je dnes už zastarané (19,3%)  

a manželstvo je iba kus a papiera (16,4%), ako i veľa tých, ktorí súhlasia s tým, že 

manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý  by sa mal uzatvárať na celý život (88,0%) 

a manželstvo je sľubom vernosti, dôvery a vzájomnej podpory v dobrom i zlom 

(90,8%), tak na druhej strane ich podstatná väčšina stavia inštitúciu manželstva 

na jednu úroveň s mimomanželským spolužitím – tzv. kohabitáciou. Tak s výrokom 

je jedno, či partneri žijú v manželstve alebo nie, hlavne ak im to „klape“ vyjadrilo 

súhlas až  73,1 % opýtaných a s tvrdením je správne, keď muž a žena pred vstupom 

do manželstva najprv spolu určitý čas žijú na „na skúšku“ až 75,4 % oslovených 

respondentov. 

V ďalšom kroku sme z uvedených deviatich premenných skonštruovali index 

hodnoty manželstva. Index sme vytvorili na škále od 0 (nízka hodnota pripisovaná 

manželstvu) po 100 (vysoká hodnota pripisovaná manželstvu). Tento index bol 

vysoko reliabilný (Cronbach alpha=0,796). 

                                                           

1 „Tento výskumný projekt financovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v rámci 

projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý bol podporený Európskym sociálnym 
fondom. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názory autora a nemusí 
reprezentovať názory a stanoviská IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže“. 
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Graf č. 1: Názory mladých ľudí na manželstvo 
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Následne sme analyzovali súvislosti medzi hodnotou manželstva mladých ľudí 

a ich religiozitou. Postupne sme zisťovali, či existujú signifikantné rozdiely vo výške 

indexu hodnoty manželstva mladých ľudí podľa ich deklarovanej religiozity, 

frekvencie modlitby, návštevnosti bohoslužieb a chodenia na sv. spoveď. 

Zistili sme, že vysokú hodnotu inštitúcii manželstva pripisujú predovšetkým 

mladí ľudia, ktorí sa deklarujú ako veriaci (t (949)=11,540, p<0,001) a svoje 

náboženské presvedčenie praktizujú v každodennom živote – častou modlitbou (F 

(6, 647)=26,341, p<0,001), návštevnosťou bohoslužieb (F (7, 644)=31,753, p<0,001) 

a chodením na sv. spoveď (F (3, 614)=68,405, p<0,001).  Výsledky o tom podávame 

v tabuľkách č. 1, 2, 3 a 4. 

Napokon sme preskúmali, či existujú súvislosti medzi hodnotou manželstva 

mladých ľudí a ich sociálno-demografickými charakteristikami – pohlavím, vekom, 

vzdelaním, krajom, národnosťou, veľkosťou sídla a rodinným stavom. Ukázalo sa, 

že vysokú hodnotu inštitúcii manželstva pripisujú najmä vydaté (t (951)=-6,270, 

p<0,001) ženy (t (858)=-2,263, p=0,024) zo Žilinského kraja (F (3, 956)=10,326, 
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p<0,001) žijúce v malých obciach (F (3, 956)=10,326, p<0,001). Výsledky o tom 

podávame v tabuľkách č. 5, 6, 7 a 8. Podľa veku, vzdelania a národnosti 

respondentov sme štatisticky významné rozdiely nezistili. 

 

Tabuľka č. 1: Hodnota manželstva podľa deklarovanej religiozity 

Deklarovaná religiozita Index hodnoty manželstva 

Veriaci 61,21 

Neveriaci 45,91 

Spolu 56,36 

 

Tabuľka č. 2: Hodnota manželstva podľa frekvencie modlitby 

Frekvencia modlitby Index hodnoty manželstva 

Viac razy za deň 79,49 

Raz za deň 67,27 

Viac razy do týždňa 65,34 

Asi tak raz do týždňa 64,74 

Asi tak raz do mesiaca 53,84 

Menej často 55,74 

Nie, nemodlievam sa 50,47 

Spolu 56,36 

 

Tabuľka č. 3: Hodnota manželstva podľa frekvencie návštevnosti bohoslužieb 

Frekvencia návštevnosti bohoslužieb Index hodnoty manželstva 

Viac razy za týždeň 84,39 

Raz za týždeň 69,49 

2-3 razy do mesiaca 59,89 

Približne raz za mesiac 58,34 

Niekoľko razy za rok 55,74 

1-2 razy za rok 53,34 

Menej často 51,37 

Nikdy 51,14 

Spolu 56,36 

 

Tabuľka č. 4: Hodnota manželstva podľa frekvencie chodievania na sv. spoveď 

Frekvencia chodievania na sv. spoveď Index hodnoty manželstva 

Asi tak raz za mesiac 82,93 

Niekoľkokrát za rok 68,35 

1-2 krát za rok 60,91 

Menej často alebo vôbec nie 51,87 

Spolu 56,36 

 

Tabuľka č. 5: Hodnota manželstva podľa rodinného stavu 

Rodinný stav Index hodnoty manželstva 

Ženatí/vydaté 62,68 

Slobodní/é 53,77 

Spolu 56,36 
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Tabuľka č. 6: Hodnota manželstva podľa pohlavia 

Pohlavie Index hodnoty manželstva 

Muži 54,87 

Ženy 57,83 

Spolu 56,36 

 

Tabuľka č. 7: Hodnota manželstva podľa krajov 

Kraj Index hodnoty manželstva 

Bratislavský 51,79 

Žilinský 61,12 

Banskobystrický 54,17 

Prešovský 58,06 

Spolu 56,36 

 

Tabuľka č. 8: Hodnota manželstva podľa veľkosti sídla 

Veľkosť sídla Index hodnoty manželstva 

Do 2000 obyvateľov 62,63 

2000 – 4 999 56,60 

5 000 – 19 999 55,61 

20 000 – 49 999 54,37 

50 000 – 100 000 52,60 

Bratislava 51,48 

Spolu 56,36 

 

Diskusia a záver 

Medzi hodnotu manželstva a religiozitou existuje silný vzťah: možno 

konštatovať, že vysokú hodnotu inštitúcii manželstva pripisujú predovšetkým 

mladí ľudia, ktorí sa deklarujú ako veriaci a svoje náboženské presvedčenie 

praktizujú v každodennom živote – častou modlitbou, návštevnosťou bohoslužieb 

a chodením na sv. spoveď. 

Tento poznatok korešponduje so závermi z viacerých sociologických výskumov a 

analýz (napr. Blume, 2008, s. 33-37, Clarkberg, Stolzenberg, Waite, 1995, s. 609-

632, Fuchs, 2009, s. 347-361, Lehrer, 2004, s. 707-726, Matulník, Kratochvíla, 

Kyselica, 2008, s. 163-224, Kollár, 2011, s.  67-72, Mierzwa, 2011, s. 204-209). 
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VÝCHOVA V RODINE  
 

Jozef KUTARŇA 

ABSTRAKT 

V súčasnosti mnohí považuje výchovu v rodine za veľmi náročnú až nezvládnuteľnú. Súčasná 

spoločnosť akoby nedávala priestor rodičom venovať sa výchove, preto autor chce povedať, že 

aj dnes, napriek náročnosti doby, je možné vychovávať v rodine charakterné osobnosti – 

čestných občanov a dobrých kresťanov. Príspevok poukazuje za akých podmienok a akým 

spôsobom je možná výchova v rodine. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Výchova, rodina, vzťahy v rodine, charakter, zodpovednosť. 

Education in the family 

ABSTRACT 

Today, many parents consider child’s education in the family very difficult and unmanageable. 

Contemporary society does not give enough space for parents to educate their children in their  

family context.  The author wants to say that even today, despite the difficulties in the society, 

it is possible to educate high quality of people - honest citizens and good Christians. The article 

underlines conditions and processes for education in the family. 

 

KEY WORDS 

Education, family, family relationships, personality, responsibility. 

 

I. 

Je potrebné povedať, že všetky aspekty života človeka – jeho charakterové 

vlastnosti, dobré i zlé zvyky a návyky, schopnosť prekonávať prekážky i užívať si 

príjemnosti – všetky tieto ľudské vlastnosti sa začínajú formovať už v detskom 

veku. Azda nikto dnes už nepochybuje o tom, akú dôležitú úlohu pri utváraní 

ľudskej osobnosti zohráva výchova – a to predovšetkým výchova v rodine.  

Na rozdiel od vzdelávania (nie nutne iba toho školského), ktorého hlavnou 

úlohou je rozvoj rozumových schopností dieťaťa, primárnym a najdôležitejším 

cieľom výchovy by malo byť položiť v rastúcom človeku morálne a duchovné 

základy. Škola, krúžky, záujmové aktivity a v neposlednej rade médiá a internet 

dnes deti zahlcujú množstvom informácií. Je ale úlohou rodičov a vychovávateľov 

pomáhať deťom nadobudnuté informácie a znalosti uviesť na správne miesto 

v živote, učiť čo je dôležité a čo nie, čo je hodnotné a čo nie, a v neposlednej rade – 

čo je dobré – a čo nie. 

Miestom, kde sa odohráva prvé stretnutie s (nielen) kresťanským životom, s jeho 

hodnotami a postojmi, je práve rodina.1 Je však otázne, či je možné u tohto 

konštatovania zostať i v dnešnej dobe spochybňovania samotnej inštitúcie rodiny. 

Aby rodina mohla plniť túto základnú úlohu – výchovu svojich detí, je potrebné, 

aby spĺňala určité základné podmienky výchovy. V prvom rade treba povedať, že 

výchova nie je možná bez autority vychovávateľa, výchovný vzťah nie je medzi 

                                                           

1 Cf. GS 50; KKC 460 a inde. 
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seberovnými, a teda vychovávateľ - rodič by mal byť kompetentný. Na druhom 

mieste treba zdôrazniť, že pri výchove, aj v rodine, je nevyhnutné spoločenstvo 

života; nie je možná žiadna výchova, ak sa nevytvorí vzťah (spoločenstvo) medzi 

tým, kto vychováva a vychovávaným. Prvé a originálne miesto výchovy je rodina. 

Čo znamená originálne? aspoň dve veci. Najprv, že budovanie osobnosti človeka 

začína, a to nielen v chronologickom poradí, v prostredí rodiny, predovšetkým  

v tom význame, že tu začína človek cestu k realizácii svojej osobnosti. Tu, v rodine 

je potrebne deťom vštepovať určitú navigáciu, akým smerom by sa mali uberať, ale 

aj základy „navigačného systému“, ktorý si budú v živote už iba zdokonaľovať 

sami... Vychovávať teda znamená včleniť vychovávaného do živej tradície. Rodinná 

(spoločenská) tradícia má svoju vlastnú identitu, má svoje korene. 

 

II. 

Už v druhej polovici 13. storočia Tomáš Akvinský argumentuje, že ľudský 

potomok nepotrebuje iba potravu pre telo, ale i výchovu duše. To sa deje z dlhej 

skúsenosti tak, aby dospeli k čnosti rozumnosti (lat. prudentia). Podľa Tomáša sa 

toto naberanie skúseností deje však nielen poučovaním, ale i napomínaním.2 Tým 

sa dostávame k dvom zásadným bodom, na ktoré sa dnes nezriedka zabúda, 

a ktorých dôležitosť je treba stále pripomínať.  

Sám Tomáš tvrdí, že deti by mali viesť a poučovať skúsení rodičia.3 Majú však 

dnešní mladí otcovia a matky dostatok skúseností potrebných pre výchovu svojich 

detí k čnosti rozumnosti i k ostatným čnostiam? 

Dom Samuel, opát trapistického kláštora v Novém Dvoře v Západných Čechách 

vo svojej nedávnej knihe má kapitolu s názvom „O formácii v adolescentnej 

spoločnosti“.4 Píše v nej, že ťažkosti ktoré sa dnes objavujú v súvislosti 

s odovzdávaním viery a hodnôt v rodinách, pramenia predovšetkým z krízy 

formácie a z krízy formátorov (v najširšom slova zmysle). Táto kríza sa podľa neho 

odohrala v sedemdesiatych rokoch minulého storočia v Západnej Európe. Jedna 

generácia odmietla prevziať od generácie predchádzajúcej to, čo jej dala do vienka. 

To by však nebolo nič zriedkavé – adolescenti si takouto snahou šokovať 

a vymedzovať sa často utvrdzujú svoju osobnosť. Čo sa však stalo bolo vážne – 

generácia dospelých tvárou v tvár tejto revolte kapitulovala. Nesnažila sa brániť, 

odporovať, ani hľadať iné cesty ako odovzdať to, čo mladá generácia potrebuje. 

Dospelí sa tak viac a viac začali podobať adolescentom, ktorých mali viesť. 

Za železnou oponou, napriek tomu, že komunizmus usiloval o to prevziať čo 

najviac zodpovednosti na štát a spoločnosť, predsa len – a zvlášť v kresťanských 

rodinách – snaha odporovať režimu budovala silné charaktery. Po páde železnej 

opony sa však táto „adolescentná kultúra“ veľmi rýchlo rozšírila i v našich 

krajinách. Kedy – a koho – teda začať vychovávať? 

 

                                                           

2 Cf. TOMÁŠ AKVINSKÝ. Summa Contra Gentiles, III, q. 122. Pre Tomáša je práve samotná 

dôležitosť výchovy potomstva dostatočný argument v prospech trvalosti manželského zväzku 
a proti promiskuite. 

3 Cf. Ibid. 

4 DOM SAMUEL. De tout coeur. Sur l’avenir chrétien de notre temps. Ad Solem, Paris 2012,  

s. 74nn. Vyšlo i česky pod názvom Celým srdcem. Úvahy o budoucnosti křesťanství v našem 

světě. Triáda, Praha 2013. 
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III. 

Výchova sa dnes často odkladá na vek, kedy už môže byť na mnohé neskoro. 

Deti so vstrebávaním znalostí nečakajú do doby, než sa naučia čítať, či než pôjdu 

do škôlky a školy. Naopak, najintenzívnejšie (ale zároveň najnenápadnejšie) učia  

a formujú tým, čo vypozorujú a napodobia. Vo všetkom. Slová, gestá, reakcie, 

činností... Veľké či malé, hlasné či nenápadné. Koľkokrát si dospelý ani neuvedomí 

čo a ako robí – kým to nevidí cez u detí. Deti "imitujú" úplne všetko – od zdanlivých 

drobností ako rozprávky v knihách či na videu – až po to ako sa ocko chová za 

volantom alebo mamka keď jej spadne na zem varecha... 

Pri výchove detí aj celkovom spôsobe života treba začať od seba, pretože dôležitú 

úlohu pri výchove zohráva príklad. Nie ten prikázaný, ale ten dennodenne žitý 

v prítomnosti otca a matky v rodine. Ak vo výchove chýba správna hodnotová 

orientácia, ak máme v živote priority, ktoré sú v rozpore s našim vnútrom, odráža 

sa to na nás i na výchove detí. Vznikajú problémy v rodine, v spoločnosti, vo 

svete... 

Lenže rodič – hoc si to neuvedomuje, tiež má svoje vzory. Prispôsobuje sa – v 

dobrom či horšom, vedome i nevedome – tomu čo vidí a počuje okolo seba. 

V obliekaní, vyjadrovaní, spôsoboch správania... To je asi prirodzene ľudské. Preto 

rodičia musia veľmi dobre zvažovať nielen to, aké vzory hodné nasledovania 

postavia pred deti – ale tiež aké vzory a hodnoty nasledujú oni sami. A nemožno si 

nahovárať, že pred deťmi sa niečo dá schovať, alebo sa pred nimi dá hrať divadlo. 

Odhalia každú pretvárku, vycítia každú dvojitosť. 

Výchova v rodine preto neznamená iba výchovu detí. Možno ešte dôležitejšia je 

výchova rodičov samotných. Neustále dbať na svoje vlastné správanie, slová, 

postoje samozrejme nie je jednoduché a preto rodič potrebuje mať pred sebou 

dobré vzory hodné nasledovania – od toho najlepšieho – imitatio Christi – cez 

osobnosti známe či neznáme... Aby ten chlapec či dievča, z ktorých sa medzičasom 

stal rodič sa mal o čo oprieť, s kým sa pomerať, od koho sa učiť... 

 

IV. 

Často sa dnes zdá, že ešte viac zmätenia než v čase a forme výchovy je 

v otázkach obsahu výchovy. Čo majú rodičia deťom odovzdať? K čomu deti viesť?  

V prvom rade dnešné deti, možno ešte viac ako kedykoľvek predtým, potrebujú 

k svojmu životu predovšetkým lásku. Potrebujú cítiť, že sú chcené, milované, 

prijaté z lásky. Deti majú vedieť, že sú dôležitou súčasťou nášho života. Je dôležité, 

aby sme sa vedeli pre deti obetovať. Rodina je to prvé prostredie, do ktorého sa 

dieťa dostane, preto je dôležité, aby už od narodenia malo pocit, že je milované. 

Deti i dnes potrebujú predovšetkým náš čas. Je potrebné, aby sme sa vedeli s nimi 

porozprávať a počúvali ich. Aby sme dokázali vyplniť ich voľný čas hrou, prácou, 

záujmami, zábavou, niečím zmysluplným. Ak sa deti nudia, majú čas robiť zle.  

Ak ako kresťania berieme vážne, čo učí Písmo o prvom páde a porušenej ľudskej 

prirodzenosti, nemôžeme akceptovať dnes toľko propagované „liberálne“ prístupy 

k výchove. Bez zodpovedného vedenia sa dieťa naučí sledovať iba egoistické 

náklonnosti a odmietať akékoľvek (morálne) povinnosti. 

Pápež Benedikt XVI. pri stretnutí s rodinami v španielskej Valencii v roku 2006 

vedľa odovzdávania viery a lásky k Bohu zvlášť zdôrazňoval zodpovednosť rodín 



31 

vychovávať slobodné a zodpovedné osobnosti.5 Slobodu však nemožno zamieňať 

s nezriadenosťou ani ju nie je možné nadobudnúť okamžite. Slovami pápeža 

Benedikta – rodičia sú strážcami slobody svojich detí.6 Výchova k slobode musí ísť 

ruku v ruke s výchovou k zodpovednosti.  

Rovnako ako všetky iné schopnosti a zručnosti sa deti učia postupne, v malých 

krôčikoch, tak i slobode a zodpovednosti sa malý človiečik musí učiť postupne. 

V každodennom živote sa nájde množstvo drobných udalostí, kde si deti už od 

útleho veku môžu trénovať slobodné rozhodovanie – i za cenu toho, že občas okúsia 

možno nie vždy príjemnú cenu svojho rozhodnutia. A tiež sa nájde mnoho 

drobností (z pohľadu dospelého), kde sa deti môžu s príslušnou dávkou sebe 

vlastnej detskej hrdosti učiť niesť zodpovednosť za drobné konkrétne veci. Takto, 

kultivovaní múdrosťou a miernosťou, sa postupne učia rozlišovaniu v raste 

k ľudskej dospelosti a budú schopní prijímať za svoje hodnoty, ktoré im 

predchádzajúca generácia odovzdala a odpovedať na tento dar s radosťou  

a vďačnosťou.7 

 

V. 

Výchova teda zo samotnej svojej podstaty je zameraná na dobrá budúce, nie 

okamžité. Cieľom výchovy je pripraviť svetu (a Bohu) plne rozvinutú a pevne 

zakotvenú ľudskú osobnosť. Keď sa však dnes človek rozhliadne okolo seba tak sa 

občas zdá, akoby v povedomí mnohých rodičov hlavným cieľom výchovy bolo mať 

čo najviac času pre vlastné záujmy či povinnosti. Z toho potom vzniká dojem, že 

hlavným princípom a merítkom výchovy je dieťa samotné – jeho momentálna 

spokojnosť. To je však veľmi pomýlené chápanie – takýmto spôsobom z dieťaťa 

nemôže vyrásť skutočne dospelý človek.  

Ako v ostatných prípadoch, i tu platí nutnosť postupovať v malých krôčikoch 

a od malička. Deti sa učia určitému poriadku – zvykajú si už doma na určitý 

harmonogram a rytmus dňa, zvykajú si na to, čo môžu a čo nie. Výchovou sa 

rodičia snažia zo svojich detí sformovať osobnosti, ktoré budú mať nielen svoje 

zásady a osobitosti – pretože každé dieťa ich má a každé dieťa ich má iné – ale 

hlavne, aby sa deti do života naučili rešpektovať i zásady, pravidlá a želania iných. 

To všetko potom prináša ovocie nielen v dospelom živote dieťaťa, ale je prínosom 

celému ľudskému spoločenstvu. Ako napísal pápež Ján Pavol II. v posolstve k 27. 

Svetovému dňu pokoja – vydávaním svedectva o hlbokom rešpekte voči ľudskému 

životu a dôstojnosti druhej osoby, ktoré sa prakticky prejavuje v porozumení, 

                                                           

5 BENEDIKT XVI. Prejav z 8. júla 2006.  

Zdroj: http://www.vatican.va/holy_father/ benedict_xvi/ 
speeches/2006/july/documents/hf_ben-xvi_spe_20060708_incontro-festivo_en.html (6. 3. 
2014). 

6 Tamtiež. 

7 Cf. BENEDIKT XVI. Homília z 9. Júla 2006, Valencia.  

Zdroj: http://www.vatican.va/ 

holy_father/benedict_xvi/homilies/2006/documents/hf_ben xvi_hom_20060709_valencia_e

n.html (6. 3. 2014). 
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trpezlivosti, schopnosti povzbudzovať i odpúšťať, umožňujú ľudskej rodine zakúšať 

nažívanie vo vzájomnej úcte a v pokoji.8  

 

VI. 

Pri osvojovaní si života v širšom okruhu medziľudských vzťahov je tiež dôležité 

v deťoch budovať i vnímanie „zvláštnosti“ určitých úkonov a miest. Povedomie, že 

nie vždy a všade je všetko dovolené – hlavne ak sa jedná o aktivity, ktoré sa 

nejakým spôsobom dotýkajú medziľudských vzťahov. Práve tieto stretnutia vo 

vzťahoch – či už uprostred užšieho alebo širšieho okruhu rodiny, alebo vo vzťahoch 

s inými – sú pre deti (a koniec–koncov i pre dospelých) miestom, kde prebieha 

praktická výchova v láske, pravde, solidarite, odpúšťaní a ďalších čnostiach, ktoré 

si človek v procese dozrievania musí osvojovať.9 

Ako drobný príklad by bolo možné uviesť správanie malých detí (a ich rodičov) 

v kostole. (V podobnom duchu by sa ale dalo hovoriť i o iných, malichernejších 

i dôležitejších momentoch.) Koľkokrát sa rodičia oháňajú – "ono predsa v lavici 

nevydrží, tak nech behá po kostole". Ponúka sa tu otázka – skúsili to? Zdá sa, 

akoby výchova skutočne spočívala v tom, nechať deti robiť to čo chcú. Pritom sú to 

jednoduché pravidlá, ktoré deti dokážu prijať ľahšie, než si my dospelí myslíme. 

Samozrejme nie na prvýkrát, ale vytrvalým a trpezlivým opakovaním  

a vysvetľovaním deti začnú vnímať skutočnosť že kostol je miesto, ktoré je iné ako 

všetky ostatné miesta, je zvláštne, sväté, preto sa tu chováme inak než všade inde – 

nenosíme si sem hračky, jedlo, nebeháme, ale sedíme / stojíme, počúvame.  

A skutočne dieťa sa mnohým postojom a hodnotám naučí ľahšie a rýchlejšie než 

by si rodičia mysleli – predpokladá to však, že rodičia budú za týmito hodnotami, 

ktoré sa snažia svojim deťom vštepiť, skutočne stáť.  

 

VII. 

Je teda zrejmé, že výchova v rodine je dynamický a dlhotrvajúci proces, 

pokračujúci z generácie na generáciu. V jeho základe leží právo a neodcudziteľná 

povinnosť rodičov prenášať na svoje deti dedičstvo, ktoré prijali: pomáhať im 

nachádzať ich vlastnú identitu, uvádzať ich do života ľudskej spoločnosti, dbať na 

zodpovedný rozvoj ich morálnej slobody a vďaka skúsenosti lásky v rodine rozvíjať 

ich schopnosť milovať druhých, a – predovšetkým – umožniť im stretnutie 

s Bohom. Deti, ktoré takto zakúšajú ľudský rast a dozrievanie sú potom ochotné 

a schopné toto dedičstvo prijať skutočne za svoje vlastné.10  

V dnešnom hekticky žijúcom svete – obzvlášť v mestách – často rodinám, ktoré 

sa usilujú úprimne budovať svoje rodinné spoločenstvo, hrozí osamotenosť 

a izolácia od širšieho okruhu rodiny a priateľov. I pápež Benedikt XVI. pri už 

zmieňovanom stretnutí rodín v španielskej Valencii v roku 2006 výslovne nabádal 

                                                           

8 Cf. JÁN PAVOL II. Posolstvo k XXVII. Svetovému dňu pokoja. 1. január 1994. 

Zdroj: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/peace/documents/hf_jp-
ii_mes_08121993_xxvii-world-day-for-peace_en.html (8. 3. 2014). 

9 Cf. Essere famiglia oggi - La famiglia luogo di educazione alla responsabilita' e alla 

solidarieta. Treviso, 11 maggio 2013.  

Zdroj: http://www.trevisovolontariato.org/cont/file/ 
Laboratori/Politiche%20familiari/Report_Convegno_2013. 

10 BENEDIKT XVI. Homília pri stretnutí rodín, 9. júla 2006. 
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cirkevné spoločenstvá k podpore rodín – je ich zodpovednosťou ponúknuť pomoc, 

dodávať odvahu a poskytnúť duchovný pokrm, ktorý dokáže posilniť putá jednoty 

v rodine, obzvlášť v časoch skúšok a ťažkostí.11 

Táto výzva však platí nielen farnostiam ale všetkým spoločenstvám ale „všetkým 

ľuďom dobrej vôle“, ktorým leží na srdci dobro nielen rodín, ale celého ľudského 

spoločenstva.12 Tým, ktorí sú schopní rodinám a ich členom poskytnúť konkrétnu 

pomoc – lekári, psychológovia,... – ale i tým, ktorí majú podiel na moci a môžu 

ovplyvňovať politické a spoločenské prostredie jeho postoje k inštitúcii rodiny.  

V prvom rade však výzva na pomoc a záchranu rodín v dnešnom svete patrí 

rodinám samotným... 
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ŠKOLA PRE RODIČOV. 
AKO POMÔCŤ RODIČOM PRI VÝCHOVE SVOJICH DETÍ. 

 

Tibor REIMER 

ABSTRAKT 

V súčasnosti sa stretávame s krízovou situáciou výchovy v rodine. Prieskumy ukazujú na jednej 
strane malú angažovanosť rodičov vo výchove svojich detí, na druhej strane nevyváženosť 
rodičovskej výchovy. Príspevok navrhuje ako riešenia týchto problémov tzv. školy pre rodičov, 
kde rodičia majú možnosť sa navzájom konfrontovať a spolu s odborníkmi nadobudnú potrebné 
osobné ale aj výchovné kompetencie na zvládnutie výchovy svojich detí.  

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  

Kríza výchovy v rodine, škola pre rodičov.  

School for parents. How assist parents in bringing up their children. 

ABSTRACT  

Currently, we encounter a crisis situation of education in the family. Research shows the 
insufficient involvement of parents in the education of their children and the imbalance of 
parenting. This article proposes as a solution to these problems the schools for parents, where 
parents have the opportunity to confront each other and with experts acquire the necessary 
personal and educational competence to manage their children's education. 

 

KEY WORDS:  

Crisis in the family education, schools of parents.  

Prečo sú z mladých ľudí trosky? 

„Keď sa pozrieme na dnešných dvadsiatnikov či už na pracovisku, alebo v 

spoločenskom živote, ponúka sa nám obraz nezrelých, nerozhodných, zmäkčilých, 

nezodpovedných mladých ľudí, ktorí sú neistí sami sebou a svojou budúcnosťou. 

Možno aj nadobudli nejaké technické zručnosti v nejakom odbore, majú celkom 

slušne platené miesta, ale ich osobný život a ich rodinný život sú jedna obyčajná 

troska“. Týmto konštatovaním začína svoj blog C. Šebo, v ktorom opisuje článok 

Jamesa Stensona, ktorý pracuje dlhé roky ako vzdelávací konzultant a pričinil sa  

o zriadenie dvoch najlepších amerických súkromných škôl pre chlapcov. Je 

zarážajúce, hovorí autor, že veľké percento veľmi problémových mladých ľudí 

pochádza z normálnych rodín. „Ukazuje sa, že v dnešnej spoločnosti sa už stráca aj 

rozdiel medzi dysfunkčnou a normálnou rodinou. V mnohých normálnych rodinách 

zo stredných vrstiev sa ako u rodičov tak aj u detí prejavuje konzumný prístup 

k životu“.1 

Rodina je prvé sociálne prostredie, v ktorom sa uskutočňuje primárna 

socializácia. Je aj prvou výchovnou inštitúciou, v ktorej sa jedinec ocitá. Medzi jej 

základné znaky patrí napr. intímne spolužitie v jednej domácnosti, vzájomná 

komunikácia, kooperácia a pomoc jej členov. Atmosféra rodinného prostredia je 

daná vzájomnými vzťahmi medzi rodičmi a ostatnými členmi rodiny. Dieťa sa 

formuje podľa rodinných vzťahov a podľa rodinného prostredia, v ktorom vyrastá. 

                                                           

1  C. ŠEBO. Prečo sú z mladých ľudí trosky. [online]. Dostupné na: 

http://www.postoy.sk/preco_trosky 

http://www.postoy.sk/preco_trosky
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Dôležitou súčasťou tohto rodinného prostredia je aj rodinná výchova. V. Tamašová 

hovorí, že rodinná výchova vo všeobecnosti odráža všetko, čo sa v rodine deje – 

rodinné vzťahy, ktoré sa vytvárajú na základe osobnostných a hodnotových kvalít 

rodičov a ich vzájomnej komunikácie, ako aj sociálnoekonomickej situácie a 

spoločenského vývoja.2 Podľa J. Prevendárovej – G. Kubíčkovej „rodinnú výchovu 

môžeme chápať ako proces odovzdávania spoločensko-historických skúseností  

s cieľom pripraviť mladú generáciu na usporiadaný rodinný život a na prácu  

v nových spoločenských podmienkach“.3  

So spôsobom výchovy nepochybne súvisí predovšetkým výchovná klíma. Je 

výsledkom vzájomných interakcií členov rodiny pri určitom výchovnom štýle  

a kvalite vzťahov. K faktorom, ktoré rozhodujú o výchovnej klíme v rodine, patrí 

napr. emocionálny vzťah rodičov k deťom  a citový dištanc, ale aj výchovné metódy 

používané rodičmi a úroveň im odpovedajúceho pedagogického myslenia.4 

Kríza výchovy v rodine 

Rodina v posledných troch desaťročiach prešla výraznými zmenami. Napriek 

tomu, že klíma súčasnej postmodernej spoločnosti jej nie je priaznivo naklonená - 

mení sa stabilné postavenie rodiny v spoločnosti, mení sa vplyv rodiny ako 

výchovnej a socializačnej inštitúcie - rodina stále zostáva prvým prostredím,  

v ktorom prebieha výchova detí a začína sa formovať ich osobnosť. Súčasná kríza 

výchovy v rodiny má pramene najmä v celospoločenskej kríze hodnôt. Rodina sa 

tak stáva veľmi zraniteľnou. Podľa Bačkorovej, výrazným faktorom, ktorý uberá 

rodine prvotné privilégium formovania a socializácie je nedostatok času rodičov na 

výchovu vlastných detí, z dôvodu ekonomického zabezpečenia rodiny. Čas rodičov 

strávený so svojimi deťmi a ostatnými členmi rodiny sa redukuje na možné 

maximum, to sa však javí ako nedostačujúce. Na výchove dieťaťa sa okrem rodiny  

v čoraz väčšej miere podieľajú aj iné inštitúcie, z ktorých nepochybne najväčšiu 

úlohu zohráva škola.5  

Podľa prieskumnej štúdie Nadácie deti Slovenska z roku 2010 ohľadom novo 

vynárajúcich potrieb detí na Slovensku jeden z najvýraznejších javov, ktorý 

vyplynul z prieskumov, je malá angažovanosť rodičov pri výchove detí. Ako problém 

ho vnímajú deti, učitelia, ale aj rodičia a ďalší odborníci. Ide pravdepodobne o jav 

postihujúci rozvinuté spoločnosti v súvislosti s rýchlym tempom rozvoja, širokého 

využívania informačno-komunikačných technológií, nárokmi zamestnávateľov na 

čas a výkon zamestnancov, rastúcimi nárokmi na životné podmienky aj za cenu 

pôžičiek a hypoték a posunom ku konzumnej spoločnosti. Aj v minulosti sme boli 

na Slovensku zvyknutí na pomerne časté chýbanie otcov v rodinách a ich nižšiu 

                                                           

2  Porov. V. TAMAŠOVÁ. Rodina a škola ako kriminogénny faktor. Bratislava: Lingos, 2008,  

s. 25. 

3  J. PREVENDÁROVÁ - G. KUBÍČKOVÁ. Základy rodinnej a sexuálnej výchovy. Bratislava: 

SPN, 1996, s. 6. 

4  Porov. V. TAMAŠOVÁ. Rodina a škola ako kriminogénny faktor. Bratislava: Lingos, 2008,  

s. 30. 

5  Porov. E. BAČKOROVÁ. Rodina a význam rodinnej výchovy. In: DANEK, J. (ed). Výchova  
v pedagogickom výskume a praxi. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava: 

UCM, 2008, s. 428. 
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angažovanosť pri výchove. Dnes však chýbajú pri výchove detí nezriedka obaja 

rodičia.6 „Dnes je bežné, že obidvaja rodičia sú dlho v práci a deti sú často samé 

doma s TV alebo s počítačom. Hlavne otcovia pracujú často dlho do noci, takže ich 

deti vidia niekedy len cez víkendy, tzv. víkendoví ockovia. Otcovia a čoraz častejšie 

aj matky nielen z východného Slovenska dochádzajú za prácou do vzdialených 

miest alebo do zahraničia (Čiech, Rakúska, Írska, Anglicka, Nemecka) a ich osobný 

kontakt s deťmi je ešte zriedkavejší. Za prácou pritom odchádzajú nielen matky 

dospelých detí, ale aj matky dospievajúcich detí, stretli sme sa aj s prípadom matky 

dieťaťa v predškolskom veku. Počas ich neprítomnosti sa o deti starajú príbuzní, 

najčastejšie starí rodičia, alebo sú pod občasným dohľadom známych či starších 

súrodencov“.7 Rodičia teda chýbajú pri výchove fyzicky, čo často krát má za 

dôsledok aj emocionálnu neprítomnosť: deti sa nemajú s kým porozprávať o svojich 

zážitkoch, rodičia prichádzajú z práce priveľmi unavení a nie sú už schopní, 

vyjadrovať záujem o prežívanie detí, o ich problémy.  

Prieskumná štúdia Nadácie pre deti Slovenska priniesla okrem malej 

angažovanosti rodičov vo výchove svojich detí aj druhý významný problematický 

prvok: nevyváženosť rodičovskej výchovy, ktorá sa vyjadruje vo výchovnom štýle 

rodičov a v spôsobe ich komunikácii, ktoré ovplyvňujú vrúcnosť vzťahu medzi 

deťmi a dospelými. Podľa štúdie, deťom často chýba pochopenie rodičov  

a porozumenie ich problémom. Majú dojem, že ich rodičia nemajú radi. „Pociťovaný 

nezáujem rodičov tak môže prerásť, hlavne v období puberty, do ignorácie rodičov, 

odmietania hodnôt, ku ktorým rodičia vychovávajú, môže ovplyvňovať vzťahy medzi 

generáciami“.8  

Ďalším z dôvodov, prečo deti pri svojich problémoch obchádzajú blízkych 

dospelých, býva osobnostná nezrelosť rodičov. Rodičia často nepoznajú potrebné 

nástroje partnerskej komunikácie. Výchova býva redukovaná na otázky, príkazy, 

zákazy, odporúčania čo je potrebné robiť. Dominuje nekonštruktívna, zraňujúca 

kritika. U detí sa objavuje strach z reakcií rodičov, vyhýbanie sa komunikácii  

s nimi, či zdieľaniu problémov. Zvyčajne u rodičov absentuje uvedomovanie si 

príčin a dôsledkov problémov, poskytovanie otvorenej konštruktívnej spätnej väzby. 

„Hlavne pre nedostatok času lásku dávajú najavo množstvom vecí, peniazmi, či 

povoľnosťou. Takejto výchove chýbajú pravidlá, nie sú jasné hranice, čo sa môže  

a čo už nie, deti majú chaos v hodnotách, v tom, čo je dobré a čo je zlé. Potreba 

láskavého, pevného vedenia detí, zvlášť v ranom období života, je 

nespochybniteľná. Jej nerešpektovanie vo výchove spôsobuje dezorientáciu detí, 

stratu pocitu istoty a maladaptívne prejavy správania“.9  

Uvedomujú si rodičia dôsledky svojej neviditeľnosti, neprítomnosti či 

komplikovaných vzťahov na svoje deti? Ako pomôcť rodičom konštruktívne 

komunikovať a partnersky vychovávať svoje deti? Ako rozvíjať u rodičov základné 

výchovné zručnosti? Čo môže spoločnosť urobiť, aby rodičia sa naučili byť 

ozajstnými rodičmi? Odpoveď na tieto otázky môže dávať aj tzv. „škola pre rodičov“! 

                                                           

6 NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA. Novo vynárajúce sa potreby detí na Slovensku. 
Prieskumná štúdia. Bratislava: Iuventa, 2010, s. 14. 

7  Tamže, s. 41. 

8  Tamže, s. 44. 

9  Tamže, s. 45. 
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Škola pre rodičov, čo je to? 

V období, keď jestvujú kurzy, aby sa človek naučil rôznym remeslám 

a zamestnaniam, nenachádzame však také programy, ktoré by naučili stať sa 

dobrými rodičmi, školenia, ktoré by poskytli podnety a návody pre tých, ktorí každý 

deň musia vykonávať najťažšie zamestnanie na svete – ako byť mamou a otcom. 

Podľa najnovších údajov sa radikálne zvyšuje počet takých rodičov, ktorí 

navštevujú psychoterapeuta a podľa štatistík každý druhý rodič priznáva, že má 

vážne problémy so svojimi deťmi.  

Rodičia dnes prežívajú závažné historické a spoločenské zmeny. Princíp autority 

sa už dávno vytratil, normatívny styčný rámec a systém sa postupne rúca, 

štruktúra rodiny sa mení veľmi rýchlo. Generačný rozkol v oblasti starostlivosti a 

výchovy detí je realitou života: rodičia robia pedagogické rozhodnutia osamote, 

občas žiadajú o pomoc odborníkov, prípade sa konfrontujú s knihami alebo 

priateľmi, ale nepochybne sa vytratila paradigma výchovy, ktorá by bola 

spoločensky akceptovaná. Nie je tu miesto na nostalgiu po minulosti: tieto tak 

zložité časy sú zároveň aj veľmi zaujímavé a plné inovatívnych možností, pretože 

dnes rodičia, možno viac než v minulosti, sú zameraní na to, aby pre svoje deti 

urobili to najlepšie, čo je v ich možnostiach, s tým, že deti sa stávajú skutočne 

stredobodom ich pozornosti.  

Je to nádherný cieľ, ktorý však má paradoxné následky: celá starostlivosť  

a pozornosť sa nakoniec obráti proti rodičovi, ktorý ostáva sám a zmätený,  

s problémovými deťmi, malými tyranmi, ktorí sú neschopní vydržať ani malú 

frustráciu. Vtedy je potrebné postaviť sa na stranu rodičov. Je potrebné, aby celá 

spoločnosť sa aktivizovala, aby pomohla rodičom obnoviť zmysel svojej výchovnej 

úlohy a tak ich podporila a vytvorila priestor na zdieľanie ich zodpovednosti vo 

výchove.  

Toto je dôvod vzniku školy pre rodičov: sú priestorom, aby sa rodičia cítili menej 

samy, mali možnosť podeliť sa so svojimi obavami a názormi, zdieľali svoje 

skúsenosti a úvahy o skutočnostiach, v ktorých žijú, a mali možnosť sa 

konfrontovať s inými rodičmi odborníkmi. Škola pre rodičov je v podstate otvorená 

všetkým, ktorí zdieľajú vášeň pre problémy výchovy a chcú nájsť účinné stratégie, 

ako pomôcť deťom, aby sa stali dospelými. 

Škola pre rodičov bola navrhnutá ako pomoc pre rodičov, aby pochopili 

najhlbšie dynamiky, ktoré určujú správanie sa a osobnosť svojich detí. Umožňuje 

im poznať to, čo napomáha ale aj brzdí ich rozvoj. Podporuje ich, aby sa stali 

protagonistami vo formácii svojich detí a aby nadobudli istotu, účinnosť a stabilitu 

svojich výchovných intervencií.  

Kríza výchovy v rodine je skutočnosť, ktorá – ako sme spomínali – je dnes 

realitou. Je teda stále ťažšie a náročnejšie medzi stenami domácnosti 

sprostredkovať zmysel vecí, ktoré majú cenu: rešpekt voči ostatným, dôstojnosť 

práce, dôležitosť vzťahov, hodnota súdržnosti. Výskumy ukazujú na veľké zmeny 

v rodine, ale aj na možnosti a príležitosti, ktoré sa aj dnes odkrývajú. Cieľom školy 

pre rodičov je podpora kultúry rodiny, znovuobjaviť hodnotu a dôstojnosť 

rodinných väzieb, posilniť role rodičov i detí a podporiť efektívnu komunikáciu. 

V krátkosti by sa úlohy školy pre rodičov dala vyjadriť slovami Rásť spolu znamená 

rásť lepšie. 
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Ako funguje škola pre rodičov 

Školy pre rodičov sú dnes rozšírené po celom svete. V Európe napr. v Taliansku 

jestvujú rôzne inštitúcie, ktoré pravidelne a v rôznych mestách organizujú kurzy 

pre rodičov, tzv. scuola per genitori10. Asociácia Impresa famiglia ju organizuje 

každý rok vo vyše 20 miestach v celom Taliansku. V Nemecku Elternschule 

zahŕňajú pestrú paletu ponúk a aktivít pre rodičov: napr. programu Triple P 

(„Positive Parenting Program“) sa za posledných desať rokov zúčastnilo vyše 65 000 

rodín a kurz „Systematický tréning pre rodičov“ absolvovalo vyše 20 000 

manželských párov alebo rodičov.11 

Škola pre rodičov poskytuje globálnu ponuku a orientuje sa na rôzne cieľové 

skupiny. Prvými adresátmi školy sú predovšetkým rodičia: škola je otvorená 

všetkým rodičom, ktorí sa do nej oficiálne zapíšu. Ďalej škola ponúka aj jedinečnú 

príležitosť pre učiteľov zúčastniť sa na rovnakom programe ako rodičia: tým sa 

dosahuje zlepšenie komunikácie medzi školou a rodinou. V mnohých prípadoch je 

program rodičovskej školy aj možnosťou akreditovaného kontinuálneho vzdelávania 

pre učiteľov, ktorí tým získajú aj potrebné kvalifikácie a kompetencie pre svoj 

osobný kariérny rast. Dôležité miesto v škole pre rodičov majú aj samotné deti: 

majú priestor počas niektorých stretnutí podeliť sa o svoje skúsenosti a vyjadriť 

svoje názory. Škola poskytuje aj možnosť, aby sa deti mohli stretnúť aj medzi sebou 

a spolu s odborníkmi hovoriť otvorene o svojich problémov. 

Škola pre rodičov sa metodologický skladá z rôznych stretnutí, ktoré sa 

uskutočňujú buď po večeroch alebo v sobotu. Napr. La scuola per genitori 

v severotalianskom meste Vicenza začína spoločným večerným stretnutím 

v mestskom divadle. Je otvorené pre všetkých rodičov, učiteľov a vychovávateľov 

a taktiež pre detí. Nato nasleduje 12 stretnutí so špecifickou obsahovou náplňou.  

Škola pre rodičov, ktorú organizuje psycho-pedagogické centrum v Piacenza 

(Taliansko), pozostáva z celkovo 17 stretnutí. Tieto sú zamerané na rozvoj osobných 

kompetencií rodičov, na zvládnutie konfliktov, na podporu a pomoc vo vzťahov, na 

prácu v skupine a na procesy zmeny. Medzi hlavné témy stretnutí patria 

predovšetkým základné výchovné zručnosti: 

 umenie vychovať svoje deti: byť dobre organizovaným rodičom, spoločne 

zdieľať výchovný projekt, žiť afektívny vzťah, byť autoritatívny a nie 

autoritárny, dávať jasné pravidlá, budovať kompetencie každý deň; 

 úloha otca vo výchove detí: ako pomôcť moderným otcov byť skutočným 

rodičom, usmerňovať život a naučiť sa orientovať sa vo svete? Akú úlohu 

v tomto procese transformácie zohrávajú matky;  

 pravidlá, nie príkazy: ako sa vyhýbať chorobám výchova a poskytnúť zdravý 

rast pre svoje deti? Prejsť od príkazov ku pravidlám je veľmi ťažké. Mnohé 

problémy vznikajú práve preto: choroby výchovy (napr. nespavosť, problémy 

s koncentráciou, poruchy učenia, poruchy príjmu potravy, nočné 

pomočovanie...) sa prejavujú, keď pravidlá nie sú jasné. Netreba byť 

perfektným rodičom, ale primerane dobrým.12  

                                                           

10 (www.scuolagenitori.it, www.scuolapergenitori.com) 

11 Porov. J. OTTO. Die Elternschule. In: Die Zeit 33/2009. [online]. Dostupné na: 

http://www.zeit.de/2009/33/C-Elternseminar. 

12 Porov. CENTRO PSICHICO PEDAGOGICO. La scuola per genitori. [online]. Dostupné na: 

http://www.scuolagenitori.it/
http://www.scuolapergenitori.com/
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Ďalšie témy sú napr. domáce úlohy, spoločné stravovanie, pomáhať deťom sa 

rozhodnúť, ako pomôcť deťom prijať svoje vlastné telo, deti a konzumizmus, keď sa 

deti hádajú, vychovávať v novom digitálnom veku, vzťah k prírode, ako naučiť deti 

sa hrať, deti a sexualita. 

Podobné témy sa objavujú aj v iných rodičovských školách. Napr. nemeckí 

autori A. Bischoff a H. Berwanger rozoberajú vo svojej knihe o škole pre rodičov 

tieto rôzne oblasti: roly a zmena, dôvera, každodennosť, spanie, pravidlá a hranice, 

rešpekt, hra, podporiť a motivovať, sebavedomie a osobnosť, médiá, škola, 

sexualita, puberta, nechať odísť.13 

A čo je výsledkom takej školy pre rodičov? Podľa slov samotných rodičov, na 

jednej strane rodičovská škola dáva viac radosti z výchovy a na druhej umožňuje 

nájsť riešenia problémov. Rodičia cez tieto kurzy spoznávajú odborníkov, s ktorými 

sa môžu porozprávať a ktorí im vedia poradiť. Mnohokrát je to aj vedomie, že 

nerobíme všetko zlé. A predovšetkým chuť hľadať odpovede.14 

Školy pre rodičov na Slovensku? 

Aj na Slovensku sa postupne rozvíjajú pre rodičov rôzne kurzy alebo programy, 

ktoré sú zamerané na podporu ich osobných alebo výchovných kompetencií. Napr. 

kurz Efektívne rodičovstvo (ER) je ucelený systém vzdelávacieho programu 

efektívneho rodičovstva pre vybranú skupinu rodičov, ktorý sa zameriava sa na 

poskytnutie podpory a pomoci rodičom prostredníctvom praktického nácviku 

riešenia najčastejších problémových situácií. Kurz prebieha formou deviatich 

dvojhodinových stretnutí cez týždeň alebo intenzívnejšou formou počas štyroch 

víkendov po 4.5 hodine. Hlavné témy sú napr. byť rodičom, ako lepšie porozumieť 

svojim deťom a sebe, pochopenie správania dieťaťa, povzbudzovanie a budovanie 

sebaúcty, komunikácia, riešenie konfliktov, prirodzené a logické dôsledky, rodinné 

pravidlá, rodinné rady, harmonické fungovanie rodiny. 

Podobnou aktivitou je webová aktivita Spoločnosti pre rodinu a zodpovedné 

rodičovstvo „www.family-sk.sk.“ Tu sa nachádza virtuálna škola pre rodičov 

s rôznorodými témami:  Desatoro zrelého rodičovstva, rešpektovaním slobody 

vychovávať k slobode, pomoc psychológie rodine, ako to povieme našim deťom, 

mamou na plný úväzok, výchova ako dozrievanie detí i rodičov.15   

Nedávno rozbehlo svoju činnosť aj tzv. Family Garden v Bratislave, ktoré sa 

zameriava v prvom rade na manželov. Podľa tohto centra manželia, ktorí keď majú 

zdravý a vyzretý vzťah, vytvárajú predpoklady pre zdravú a fungujúcu rodinu, ktorá 

je schopná denne riešiť a odpovedať na potreby všetkých jej členov, potreby okolia, 

potreby doby. Zdravá a funkčná rodina je príkladom pre nastupujúce generácie. 

Tento projekt poskytuje podporu pri riešení aktuálnych problémov formou 

                                                           

http://www.cppp.it/la_scuola_genitori.html#. 

13 Porov. A. BISCHOFF – H. BERWANGER. Die Eltern-schule. Kinder für Leben stark machen. 
München: Piper, 2010. 

14 Porov. J. OTTO. Die Elternschule. In: Die Zeit 33/2009. [online]. Dostupné na: 

http://www.zeit.de/2009/33/C-Elternseminar. 

15 Porov. Škola rodičov. [online]. Dostupné na: http://www.family-sk.sk/. 

http://www.family-sk.sk/
http://www.cppp.it/la_scuola_genitori.html
http://www.family-sk.sk/
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prednášok, vzdelávacích programov, terapií a poradní.16 

Prieskumná štúdia Nadácie deti Slovenska ohľadom novo vynárajúcich potrieb 

detí na Slovensku vo svojich záveroch ponúka v tejto oblasti niektoré podnetné 

návrhy: na jednej strane chce podnietiť spoločenskú diskusiu rodičov, odborníkov 

o význame rodičovskej výchovy a prípravy dospievajúcich a dospelých na 

rodičovskú úlohu. A na druhej strane navrhuje poskytnúť príležitosti na 

vzdelávanie rodičov, aby dokázali vytvárať pre deti láskyplné, rešpektujúce 

prostredie, kde dospelí deti akceptujú a počúvajú, spolu s deťmi vytvárajú pravidlá 

spolužitia, rozumejú ich prežívaniu, poznajú ohrozenia detí v súčasnom svete, 

vedia ako s nimi pracovať.17 Škola pre rodičov môže byť jasnou odpoveďou na tieto 

návrhy a podnety. 

Napriek tomu, že sa podobné aktivity pre rodičov vznikajú postupne aj na 

Slovensku, je to vzhľadom na krízu rodinnej výchovy nedostatočné. Okrem toho, 

ako to poznamenali aj zahraničné štúdiá, tieto školy a kurzy pre rodičov neoslovujú 

predovšetkým tých rodičov, ktorí by to najviac potrebovali: rodičia, ktorí nezvládajú 

výchovu svojich detí, ale nie sú ochotní alebo schopní vyhľadať pomoc alebo 

sadnúť si znovu do ľavíc a naučiť sa remeslu, ako byť dobrým rodičom. Tu 

nastupuje potom komplexná sociálna detekcia a intervencia v práci s rodinami, 

ktorí túto pomoc naozaj potrebujú.  

                                                           

16 Porov. Family Garden. [online]. Dostupné na: http://mileticka.sk/asc/family-garden/. 

17 NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA. Novo vynárajúce sa potreby detí na Slovensku. 
Prieskumná štúdia. Bratislava: Iuventa, 2010, s. 52. 
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RODZINA JAKO WAŻNE ŚRODOWISKO  
EDUKACJI ZDROWOTNEJ DZIECKA  

 

Bożena ALEJZIAK 

ABSTRAKT 

Rodina predstavuje významné prostredie výchovy k zdraviu dieťaťa. Tam deti môžu 
čerpať pozitívne modely pre vytváranie zdravého životného štýlu, priúčajú sa základným 

hygienickým návykom, ako aj objavujú aktívne formy trávenia voľného času. Bohužiaľ, 
rodina je často zdrojom zlých hygienických a stravovacích návykov. Rodičia, miesto 
povzbudzovanie detí k aktívnemu tráveniu voľného času a pohybu dovoľujú deťom, aby 
mohli stráviť veľa hodín pri počítači a televízii, nakupujú im sladkostí, nezdravé pokrmy 

a nápoje a tak zabúdajú na zdravie svojich detí. Tento článok prezentuje výsledky 
empirického výskumu, ktorý sledoval znalosti rodičov výchovy deti pre zdravý životný 
štýl, a to najmä stravovacie návyky detí a organizovanie voľného času. Výskum bol 

realizovaný na vidieku aj v mestách s použitím diagnostických metód a výsledky 
ukazujú pomerne významné rozdiely v spôsobe detskej výživy a organizácie voľného 
času v priebehu týždňa, cez víkendy a počas letných prázdnin. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  

deti, zdravotná výchova, rodina  

The Family as Important Health Education Environment of a Child 

ABSTRACT  

The family constitutes important health education environment. It should be a place from which 
children can draw positive models with respect to nutritional and hygienic stances, as well as 
active forms of spending free time. Unfortunately, the family is often a source of bad hygienic 
and nutritional habits. The parents, instead of encouraging children to active leisure and 
mobility, allow them to spend many hours in front of computer and television monitors, buy 
unhealthy fast-food, carbonated drinks and unlimited quantities of sweets, being oblivious of 
their children’s health. Children, being careful observers, quickly internalize the behaviour 
preferred by their parents. The purpose of this article is to present the results of empirical 
studies regarding the knowledge of parents about pro-healthy lifestyle, especially within the 
scope of nutrition of children and organization of free time. The studies were conducted in rural 
and urban environment with the use of a diagnostic study and show quite significant 
differences in the manner of children’s nutrition and organization of free time in the course of 
the week, weekends and during summer holidays.  

 

KEY WORDS:  

children, health education, family  

Wprowadzenie 

Rodzina jako podstawowa komórka społeczna jest odpowiedzialna za 

wszechstronne wychowanie dziecka, tutaj bowiem zachodzą wszystkie procesy 

kształtujące młodego człowieka. Dla dziecka jest ona najważniejszym miejscem 

pierwszego życiowego treningu, który skutecznie pozwala radzić sobie z zadaniami 

codziennego życia. Ma również wpływ, jak zauważa I. Ocetkiewicz (2010, s. 72), na 

osiągnięcia edukacyjne dzieci. Rodzina jest także środowiskiem wychowawczym 

najdłużej oddziałującym na dziecko, dlatego rodzice mają największe możliwości 

kształtowania jego zdrowia i sprawności fizycznej, stwarzając warunki do 

racjonalnego i zróżnicowanego sposobu spędzania wolnego czasu, prawidłowego 
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odżywiania, przestrzegania higieny, rodzina motywuje do przestrzegania poznanych 

zasad, uświadamia korzyści płynące z „bycia zdrowym" (Bandura, 2007; 

Przewoźniak, 2001; Januszewicz, Szymborski, 2001). 

Edukacja zdrowotna w rodzinie powinna polegać na kształtowaniu 

prozdrowotnych postaw, które przejawiają się tym, iż młody człowiek posiada 

wiedzę o samym sobie (potrafi ocenić stan swojego zdrowia, przewidywać i nie 

dopuszczać do zachorowań, realizować zdrowy styl życia), utrzymuje siły obronne w 

stałej gotowości poprzez eliminowanie zachowań sprzyjających obniżeniu 

odporności organizmu, nie używa leków bez konsultacji z lekarzem, utrzymuje 

wszechstronną aktywność fizyczną, prawidłowo odżywia się, hartuje swój organizm, 

świadomie i planowo poddaje swoje ciało i psychikę różnego rodzaju bodźcom, 

przygotowując się do działania w sytuacji trudnej, rozwija umiejętności walki ze 

stresem, eliminuje nałogi, jest życzliwy dla innych, prezentuje optymistyczne 

postawy. Tak więc edukacja zdrowotna, oprócz wyrabiania odpowiednich nawyków 

żywieniowych oraz potrzeby ruchu, kształtuje także odpowiednie umiejętności 

pozwalające dzieciom dobrze funkcjonować w codziennym życiu (Świderska, 2011, 

s. 365). W tym zakresie szczególną rolę odgrywają formy kontaktów dziecka  

z rodziną, które powinny przyczyniać się do ochrony i doskonalenia zdrowia, 

kształtować pozytywne zachowania się dziecka oraz przygotowywać je do życia 

społecznego. Formą pozytywnego oddziaływania wychowawczego w rodzinie 

wpływająca na zdrowie dziecka jest wspólna aktywność ruchowa całej rodziny 

(Borzucka-Sitkiewicz, 2005; Abella, Heslin, 1984). Rodzice dzięki bliskim 

kontaktom z dziećmi w naturalny sposób dostarczają wzorów godnych 

naśladowania, jak również wyrabiają u dzieci szacunek dla zdrowia własnego oraz 

innych. 

Rodzina jako najważniejsze środowisko kształtujące młodego człowieka powinna 

być miejscem skąd dzieci czerpią pozytywne wzorce i zachowania odnośnie 

prozdrowotnego stylu życia. Niestety, nie zawsze tak jest. Rodzina jest często 

źródłem złych nawyków higienicznych i żywieniowych. Rodzice zamiast zachęcać 

dzieci do aktywności ruchowej, pozwalają na spędzanie wielu godzin przed 

monitorem komputera i ekranem telewizora. Bez większego problemu kupują 

niezdrowe jedzenie typu Fast food, napoje gazowane oraz dużą ilość słodyczy, nie 

zważając uwagi na zdrowie dzieci. Natomiast dzieci będąc bacznymi obserwatorami, 

szybko przyswajają preferowane przez rodziców zachowania.  

Najbardziej skuteczną metodą kształtowania świadomości dzieci odnośnie 

prozdrowotnego stylu życia jest metoda modelowania, bowiem w młodszym wieku 

szkolnym rodzice stanowią niepodważalny autorytet dla własnych dzieci (Gaweł, 

2006; Bandura, 2007). Wdrażając więc zasady edukacji zdrowotnej rodzice powinni 

unikać sprzeczności, polegających na tym, iż z jednej strony krytykują niezdrowe 

produkty żywnościowe i równocześnie je kupują. Taka postawa rodziców nie 

przynosi pozytywnych skutków. Warto przypomnieć tutaj promowane przez WHO 

stwierdzenie, że: „zdrowie zaczyna się w domu". Wielokrotnie w polskich domach 

jest ono dalekie od rzeczywistości, co wynika z braku odpowiednich nawyków 

żywieniowych i potrzeby uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności 

ruchowej osób dorosłych (Nadworna Cieślak, Ogińska-Bulik, 2011, s. 65). To czy 

edukacja zdrowotna ma miejsce w rodzinie zależy od wielu czynników, takich jak 

(Woynarowska, 2012, s. 215-217, Warzywoda-Kruszyńska, 2000, s. 55-65, Pearson 

i in. 2009): 
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 umiejętności rodziców dotyczących stwarzania pozytywnych wzorców 

zachowań związanych ze zdrowiem (z przeprowadzonych badań wynika, że 

na przykład znacznie więcej dzieci w wieku 11-15 lat pali papierosy (15%) 

gdy rodzice są palaczami);  

 kompetencji rodziców pozwalających wychowywać dziecko w zdrowiu i do 

zdrowia (większość rodziców kieruje się doświadczeniami wyniesionymi ze 

swojego rodzinnego domu i nie ma przygotowania do wdrażania edukacji 

zdrowotnej w swojej rodzinie);  

 czynników ekonomiczno-społecznych, czyli wykształcenia rodziców (im 

wyższy poziom wykształcenia tym rodzice lepiej realizują edukację 

zdrowotną dzieci), a także sytuacji materialnej rodziny (ubóstwo rodziny i jej 

trudna sytuacja materialna zagraża często bezpieczeństwu zdrowia i życia 

wśród jej członków, ma istotny związek z zjawiskiem wykluczenia 

społecznego, które zwykle występuje w rodzinach dysfunkcyjnych, gdzie 

występuje nadużycie alkoholu, narkotyków, innych substancji 

psychoaktywnych oraz kłopoty z prawem). W kontekście powyższego ważne 

jest zwrócenie uwagi na indywidualne potrzeby uczniów, a także wsparcie 

uczniów i rodziców ze strony nauczycieli i szkoły w świetle przepisów  

o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o czym pisze I. Ocetkiewicz (2012, 

s. 221). 

W literaturze przedmiotu możemy znaleźć wiele badań dotyczących świadomości 

rodziców na temat edukacji zdrowotnej, prozdrowotnego stylu życia i sposobu 

spędzania wolnego czasu. Z badań przeprowadzonych przez B. Woynarowską 

(2012, s. 317) wynika, że większość Polaków spędza biernie czas wolny, oglądając 

programy telewizyjne prawie 18 godzin tygodniowo, natomiast 71% społeczeństwa 

polskiego preferuje umiarkowaną aktywność fizyczną, czyli spacery, wycieczki, 

sport rekreacyjny. Intensywne treningi realizuje około 7% badanych.  

Z przeprowadzonych badań wynika, także, iż zalecany poziom aktywności fizycznej 

dla młodzieży w wieku do 11 lat realizowało 45% chłopców i 39% dziewcząt. 

Dodatkowo niepokojącym faktem jest to, że ponad połowa respondentów w wieku 

do 11 lat próbowała już pić alkohol, około 12 roku życia podejmowała pierwsze 

próby palenia tytoniu (Woynarowska, 2012; Kurtz i in. 1996; Boardman i in. 2008).  

Z badań M. Zadwornej-Cieślak (2011) wynika, że dzieci zachęcane przez 

rodziców do podejmowania różnorodnych form ruchowych, po 5 latach od 

pierwszego badania, prezentowały wyższy poziom aktywności fizycznej. Autorka 

ustaliła także, iż w sferze zdrowego żywienia i dbania o zdrowie dzieci, największe 

znaczenie ma matka, bowiem to ona dba najczęściej o zdrowie wszystkich członków 

rodziny (Zadworna-Cieślak, 2011; Ogińska- Bulik, 2004, s. 65, 115, Trojanowska i 

in. 1997). 

Ciekawe wyniki uzyskał J. Zdziech (2007, s. 1-3.) prowadząc badania na temat 

spędzania wolnego czasu przez dzieci wiejskie i miejskie. Ustalił on, że ponad 

połowa z nich sama decyduje o tym co będzie robić w wolnym czasie i to bez 

nadzoru rodzica. Najczęściej podejmowanymi formami spędzania wolnego czasu, 

bez względu na miejsce zamieszkania, był odpoczynek (30%) oraz zabawa (60%) na 

świeżym powietrzu, gry zespołowe, kino i teatr, basen, wycieczki rowerowe. Pytając 

dzieci „Jak często Twoi Rodzice spędzają z Tobą czas wolny?”, 49% respondentów 

mieszkających w środowisku wiejskim odpowiedziało, że „zawsze”. W dużym 

mieście wskaźnik ten wynosił tylko 23%, z czego wynika, że rodzice w mieście 
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spędzają ze swoimi dziećmi znacznie mniej czasu, co jest zjawiskiem 

dysfunkcyjnym. 

Materiał i metoda 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania celem niniejszego artykułu jest 

zaprezentowanie badań przeprowadzonych w środowisku wiejskim i miejskim na 

temat poziomu wiedzy z zakresu edukacji zdrowotnej rodziców dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym, biorąc pod uwagę kilka wybranych czynników, takich, jak: 

odżywianie, aktywność ruchową oraz sposób spędzania czasu wolnego. Problem 

główny sformułowano więc następująco: Jaka jest świadomość rodziców 

mieszkających w środowisku wiejskim i miejskim w zakresie wybranych aspektów 

edukacji zdrowotnej? 

Aby przebadać problem wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, 

przeprowadzonego techniką ankietowania, narzędziem badawczym był 

kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzono w losowo wybranej szkole 

podstawowej w Tarnowie1, prezentującej środowisko miejskie oraz celowo wybranej 

szkole podstawowej w Strzegocicach2, prezentującej środowisko wiejskie. 

Prezentacja wyników badań 

Próbę badawczą stanowili rodzice, których większość (70%) mieściła się  

w przedziale wiekowym od 26 do 40 roku życia, pozostali respondenci (30%) byli 

starsi. Rozkład wiekowy rodziców w środowisku wiejskim (72%; 28%) i miejskim 

(68%; 32%) był podobny. Badanych rodziców zapytano także o ich wykształcenie. 

Analizując otrzymane dane można zauważyć, iż rodzice mieszkający w mieście 

(44%) byli lepiej wykształceni od rodziców mieszkających na wsi (28%), gdyż prawie 

dwukrotnie większa liczba respondentów posiadała wykształcenie wyższe. Z kolei  

w środowisku wiejskim najwięcej osób posiadało wykształcenie średnie (48%).  

W mieście był to co trzeci respondent (32%). Co piąty badany rodzic na wsi (20%) 

oraz co czwarty w mieście posiadał wykształcenie zawodowe. W środowisku 

wiejskim byli także rodzice (4%), którzy posiadali tylko wykształcenie podstawowe.  

Badanych rodziców poproszono o udzielenie odpowiedzi na temat:  

 liczby posiłków w ciągu dnia, które spożywają ich dzieci,  

 spożywania śniadanie przez dzieci przed wyjściem do szkoły, 

                                                           

1 Tarnów to miasto o wielowiekowej tradycji położone w Małopolsce, liczące 112 478 

mieszkańców. Badania przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 18 w Tarnowie, uczy się 
w niej, w 25 oddziałach klasowych, 585 uczniów. Szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne, 
takie jak: Judo, piłka nożna dla uczniów, piłka koszykowa chłopców, piłka siatkowa 
dziewcząt i chłopców, UKS – piłka koszykowa dziewcząt, piłka siatkowa dziewcząt i 

chłopców kl. IV-VI, Chór Szkolny „GAMA”, Zespół Taneczny „Tamda”, Teatr „Tuptusie”, 
Tańce, Zajęcia plastyczne, Szachy, Język niemiecki. 

2 Strzegocice to wieś położona w Polsce w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim, 
w gminie Pilzno, ok. 4 km od Pilzna. Strzegocice liczą 600 mieszkańców. Badania 

przeprowadzono w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej. Szkoła posiada 
bardzo dobrze wyposażony plac zabaw z licznymi huśtawkami, piaskownicami, torami 
przeszkód itp., dwa boiska sportowe na zewnątrz oraz salę gimnastyczną. W szkole 

funkcjonuje również stołówka. Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę to zajęcia 
dodatkowe z matematyki, języka polskiego, plastyki, techniki, istnieje również UKS, czyli 
Uczniowski Klub Sportowy, do którego przynależą uczniowie ze szkoły w Strzegocicach.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_d%C4%99bicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Pilzno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pilzno_%28wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie%29
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 miejsca spożywania obiadu, 

 częstotliwości spożywania słodyczy, korzystania z Fast foodów, picia 

napojów gazowanych,  

 sposobów spędzania czasu wolnego i aktywności ruchowej dzieci. 

Racjonalny (optymalny, prawidłowy, zdrowy) sposób żywienia zaspokaja 

potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne człowieka, umożliwia osiągnięcie 

pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego, utrzymuje odporność organizmu na 

choroby i pozwala zachować pełną sprawność do późnego wieku. Prawidłowo 

skomponowany jadłospis powinien zawierać cztery lub pięć posiłków dziennie  

a dieta powinna być zbilansowana. Oznacza to, że powinna dostarczać organizmowi 

właściwą ilość energii oraz niezbędne składniki pokarmowe w odpowiedniej ilości  

i stosunku w zależności od płci, wieku i aktywności fizycznej (Woynarowska, 2012, 

s. 299 i n.). 

Analizując wyniki badań w zakresie liczby spożywanych posiłków w ciągu dnia 

przez dzieci, okazuje się, że tylko część z nich spożywa odpowiednia liczbę 

posiłków. Dodatkowo istnieje różnica w tym zakresie pomiędzy dziećmi 

mieszkającymi na wsi oraz w mieście (tab. 1.). Okazuje się, że większa grupa dzieci 

mieszkających na wsi (92,3) niż w mieście (80%) spożywa cztery lub pięć posiłków 

dziennie. Natomiast co piąte dziecko (20%) mieszkające w mieście spożywa tylko 

trzy posiłki dziennie. Na wsi ta grupa dzieci jest znacznie mniejsza (7,69%).  

Tabela 1. Liczba posiłków dzieci w ciągu dnia 

 Liczba posiłków 
Środowisko 
wiejskie 

Środowisko 
miejskie 

Ogółem 
 

 [N] [%] [N] [%] [N] [%] 

Pięć (I i II śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolacja) 

36 69,23 23 41,82 59 55,14 

Cztery (śniadanie, II śniadanie, obiad, 
kolacja) 

12 23,08 21 38,18 33 30,84 

Trzy (śniadanie, obiad, kolacja) 4 7,69 11 20,00 15 14,02 

Ogółem 52 100 55 100 107 100 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 2. Spożywanie śniadania przez dzieci przed wyjściem do szkoły 

Spożywanie śniadania 
przed wyjściem do szkoły 

Środowisko 
wiejskie 

Środowisko 
miejskie Ogółem 

  [N] [%] [N] [%] [N] [%] 

Tak 34 65,38 19 34,55 53 49,53 

Nie 2 3,85 24 43,64 26 24,30 

Czasami 16 30,77 12 21,82 28 26,17 

Ogółem 52 100 55 100 107 100 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zgodnie z zasadami zdrowego żywienia najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia 

jest pierwsze śniadanie. Jak wynika z przeprowadzonych badań spożywanie 

powyższego posiłku przed wyjściem do szkoły jest dużym problemem w grupie 

dzieci w wieku wczesnoszkolnym, bowiem nie wszystkie z nich mają wypracowany 

powyższy nawyk. Występuje także dość duża różnica pomiędzy dziećmi 

mieszkającymi w środowisku wiejskim i miejskim. Z wypowiedzi badanych rodziców 
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wynika, że większość dzieci mieszkających w środowisku wiejskim (65,38%) 

spożywa śniadanie przed wyjściem do szkoły, w przeciwieństwie do dzieci 

mieszkających w mieście, gdzie aż 43,64% śniadania nie zjada. Czyni to w mieście 

tylko co trzecie dziecko (34,55%), a co piąte tylko czasami (21,82%) wychodzi  

z domu spożywając śniadanie. Jest to zjawisko dość niepokojące, ponieważ nie 

zjadanie przez uczniów pierwszego śniadania znacznie obniża ich dyspozycję do 

nauki.  

Kolejnym ważnym posiłkiem w diecie dzieci jest obiad (tabela 3.). Zapytano więc 

respondentów, gdzie spożywają powyższy posiłek ich dzieci: w domu, na stołówce, 

zarówno w domu jak też na stołówce oraz o to czy dziecko w ogóle zjada obiad. 

Badania pokazują różnice pomiędzy środowiskiem wiejskim i miejskim. Okazuje 

się, że większość respondentów mieszkających na wsi (52,73%) wskazało, iż 

głównym miejscem spożywania obiadu przez ich dzieci jest dom. W mieście był to 

zaledwie co dziesiąty respondent (12,73%). Dla znacznej grupy dzieci z miasta 

(34,55%), w porównaniu z dziećmi z środowiska wiejskiego (3,85%), stołówka 

szkolna stanowi główne miejsce spożywania obiadów. Warto jednak podkreślić, iż 

zarówno na wsi (42,31%), jak też w mieście (52,73%) dość duża grupa dzieci 

spożywa obiad zarówno w domu, jak też na stołówce. Pomimo, że prawie połowa 

dzieci zjada podwójny obiad, to biorąc pod uwagę pozostałą część badanych osób, 

można wysnuć wniosek, że zjadanie obiadu przez dzieci we współczesnych 

rodzinach miejskich jest dość problematyczne. Prawdopodobnie wynika, to z faktu, 

że większość rodziców pracuje zawodowo, a dzieci po zajęciach szkolnych  

w większości, czas spędzają na świetlicy lub zajęciach pozalekcyjnych.  

Tabela 3. Miejsce spożywania obiadu 

Miejsce spożywania obiadu 
Środowisko 

wiejskie 
Środowisko 

miejskie 
Ogółem 

  [N] [%] [N] [%] [N] [%] 

W domu 28 53,85 7 12,73 35 32,71 

Na stołówce 2 3,85 19 34,55 21 19,63 

W domu i na stołówce 22 42,31 29 52,73 51 47,66 

Nie jada 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ogółem 52 100 55 100,00 107 100 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 4. Częstotliwość jedzenia słodyczy, Fast foodów i picia napojów 

gazowanych przez dzieci w środowisku wiejskim i miejskim 
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[N] [%] [N]  [%]  [N] [%] [N] [%] [N] [%] [N]  [%]  [N] [%] [N] [%] 

Słodycze 25 48,08 27 51,92 0 0 52 100,00 34 61,82 21 38,18 0 0,00 55 100,00 

Fast-food 8 15,38 12 23,08 32 61,54 52 100,00 4 7,27 36 65,45 15 27,27 55 100,00 

Napoje 

gazowane 
11 21,15 27 51,92 14 26,92 52 100,00 12 21,82 31 56,36 12 21,82 55 100,00 

Źródło: opracowanie własne 
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Aby zapobiegać wielu chorobom, w codziennej diecie należy ograniczać spożycie 

między innymi tłuszczów zwierzęcych, cukrów i produktów zawierających cukier. 

Zapytano więc rodziców, jak często ich dzieci spożywają słodycze, korzystają z Fast-

foodów, itp. Z badań wynika, że istnieje dość duży problem częstego spożywania 

słodyczy, który dotyczy zarówno dzieci wiejskich i miejskich. Niemniej jednak, 

codziennie słodycze zjada większa grupa dzieci w mieście (61,82%) niż na wsi 

(48,08%). Żaden z respondentów nie zadeklarował, że jego dziecko w ogóle nie jada 

słodyczy. Zapytano rodziców także o to, czy ich dzieci piją napoje gazowane. W tym 

obszarze uzyskano wyniki bardziej zadawalające ponieważ więcej niż co czwarty 

badany mieszkający w środowisku wiejskim (26,92%) oraz co piąty (21,82%)  

w mieście oświadczył, iż jego dziecko nie spożywa tego rodzaju napojów. Jednak 

pozostałe dzieci, zarówno na wsi jak też w mieście (73,08%; 78,18%) czynią to 

codziennie lub kilka razy w tygodniu.  

Niezdrowe jedzenie przejawia się także spożywaniem posiłków w Fast-foodach.  

Z badań wynika, że częstotliwość korzystania z tej formy wyżywienia zależy od 

miejsca zamieszkania. Tak więc z barów szybkiej obsługi korzysta znacznie większa 

grupa dzieci w mieście (72,73%) niż na wsi (38%). Podsumowując więc, można 

zauważyć, że istotnym problemem współczesnych czasów jest spożywanie przez 

dzieci zbyt dużej ilości cukrów, korzystanie z barów szybkiej obsługi oraz 

spożywanie napojów gazowanych, co nie wpisuje się w racjonalny sposób żywienia. 

Z tego wynika, ze konieczna jest bardziej skuteczna edukacja żywieniowa rodziców, 

która jest nieodłącznym elementem edukacji zdrowotnej. To zadanie powinna 

realizować szkoła, dlatego warto w tym miejscu podkreślić wysokie efekty, jakie 

przynosi wdrażanie idei strategii realizowanej w Szkołach Promujących Zdrowie.  

Ważnym elementem prozdrowotnego stylu życia jest aktywność fizyczna, która 

wiąże się z wydatkiem energii, zależnym od rodzaju, intensywności oraz czasu 

trwania, a także masy ciała. Wyróżnia się wysiłki o malej intensywności (np. 

spacer), wysiłki o umiarkowanej intensywności (np. jazda na rowerze, pływanie), 

wysiłki o dużej intensywności (np. jogging, szybkie pływanie). Aktywność fizyczna w 

dzieciństwie spełnia cztery podstawowe funkcje: stymulacyjna, adaptacyjną, 

kompensacyjną, korekcyjną. Odpowiedni poziom aktywności fizycznej  

w dzieciństwie i młodości stwarza szansę na całożyciową aktywność fizyczną. 

Obniżanie poziomu ruchu u dorosłych i młodych ludzi jest poważnym problemem 

współczesnych czasów.  

Tak więc, ważną częścią prozdrowotnego stylu życia i edukacji zdrowotnej jest 

właściwa organizacja czasu wolnego, gdzie podstawowe znaczenie ma aktywność 

ruchowa. W związku z powyższym zapytano badanych rodziców, jak ich dzieci 

spędzają wolny czas w ciągu tygodnia, w weekend oraz podczas wakacji i ferii.  

Przeprowadzone badania potwierdzają dość powszechną tezę, że w życiu 

współczesnego młodego człowieka zarówno mieszkającego w środowisku wiejskim, 

jak też miejskim w organizacji czasu wolnego w ciągu tygodnia (pn-pt) ważną rolę 

odgrywa komputer (92,31%; 80%) oraz telewizja (84,62%;60%). Analizując 

otrzymane wskaźniki procentowe można zauważyć, że uczestnictwo w aktywności 

ruchowej przejawia więcej dzieci mieszkających na wsi niż w mieście. Prawie 

wszystkie dzieci wiejskie organizują zabawy na świeżym powietrzu (92,31%), jeżdżą 

na rowerze (82,69%) oraz rolkach (40,38%). W mieście tego rodzaju aktywność 

ruchową realizuje znacznie mniejsza grupa respondentów (52,73%; 60%; 21,82%), 

co szczególnie dotyczy swobodnej zabawy na świeżym powietrzu. W mieście bardziej 
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popularna jest piłka nożna, w którą gra ponad połowa dzieci badanych osób 

(56,36%). Co ciekawe na wsi tego rodzaju aktywność preferuje mniejsza grupa 

dzieci (42,31%), choć jak mogłoby się wydawać, są ku temu lepsze warunki.  

W mieście więcej dzieci (27,27%) uczęszcza także na basen, na wsi (7,69%) 

możliwości w tym zakresie, jak można zauważyć są dość ograniczone.  

 

Tabela 5. Sposoby spędzania czasu wolnego przez dzieci 

Kategoria/czas 
wolny 

Środowisko wiejskie Środowisko miejskie 
Czas w 

tygodniu 
(pn-pt) 

Weekendy Wakacje/ferie 

Czas w 

tygodniu 
(pn-pt) 

Weekendy Wakacje/ferie 

[N] [%] [N] [%] [N] [%] [N] [%] [N] [%] [N] [%] 

Telewizor 44 84,62 46 88,46 39 75,00 44 80,00 48 87,27 47 85,45 

komputer  48 92,31 51 98,08 49 94,23 42 76,36 45 81,82 47 85,45 

czytanie 
książek 

35 67,31 24 46,15 24 46,15 31 56,36 17 30,91 47 85,45 

bawi się 
zabawkami 

37 71,15 34 65,38 26 50,00 28 50,91 15 27,27 47 85,45 

Rower 43 82,69 37 71,15 37 71,15 33 60,00 41 74,55 46 83,64 

Spacer 32 61,54 32 61,54 28 53,85 27 49,09 16 29,09 31 56,36 

Rolki 21 40,38 19 36,54 19 36,54 12 21,82 9 16,36 6 10,91 

Basen 4 7,69 6 11,54 25 48,08 15 27,27 26 47,27 42 76,36 

piłka nożna 22 42,31 12 23,08 17 32,69 31 56,36 26 47,27 22 40,00 

pomoc  
w domu 

33 63,46 24 46,15 17 32,69 17 30,91 12 21,82 4 7,27 

wczasy  
z rodzicami 

0 0,00 6 11,54 32 61,54 7 12,73 12 21,82 44 80,00 

zabawa  

na powietrzu 

48 92,31 52 100,00 51 98,08 29 52,73 26 47,27 37 67,27 

wycieczki  
z rodzicami 

6 11,54 32 61,54 42 80,77 9 16,36 33 60,00 49 89,09 

Źródło: opracowanie własne 

 

Sposób organizacji czasu wolnego podczas weekendu dzieci mieszkających  

w środowisku wiejskim i miejskim niewiele różni się od organizacji czasu wolnego  

w ciągu tygodnia. W mieście pierwsze miejsce dalszym ciągu zajmuje się telewizor 

(87,27% oraz komputer (81,82%), podobnie z resztą jak na wsi (88,46%; 98,08%). 

Różnica jednak polega na tym, iż podczas weekendu wszystkie dzieci mieszkające 

na wsi (100%) korzystają z zabaw na świeżym powietrzu, w mieście z tego rodzaju 

możliwości korzysta niestety mniej niż połowa (47,27%).  

Chętnie podejmowaną formą aktywności ruchowej podczas weekendu, zarówno 

przez dzieci mieszkające na wsi (71,15%), jak też w mieście ( 74,55%) jest jazda na 

rowerze. Dzieci w mieści preferują dodatkowo basen (47,27%) oraz piłkę nożną 

(47,27%), co na wsi cieszy się mniejszym zainteresowaniem (11,54%; 23,08%).  

Z kolei w środowisku wiejskim częstą formą aktywności ruchowej są spacery po 

okolicy (61,54%), co w mieście realizuje dwukrotnie mniejsza grupa respondentów 

(29,09%). Natomiast chętnie wybieraną formą aktywności przez wszystkich 

respondentów, mieszkających zarówno w środowisku wiejskim (61,54%), jak też 

miejskim (60%), są rodzinne weekendowe wycieczki. 

Z kolei, podczas wakacji, dzieci, które mieszkają w mieście, czas wolny bardzo 

często spędzają wyjeżdżając z rodzicami na różnorodne wyjazdy turystyczne, takie 

jak wycieczki (89,09%), wczasy (80%) itp. Niestety, z tego rodzaju wypoczynku 
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korzysta mniejsza grupa dzieci mieszkających na wsi, co szczególnie dotyczy 

dłuższych wyjazdów, takich jak wczasy (61,54%). Kompensując te niedobory, 

zdecydowana większość dzieci na wsi korzysta z różnorodnych zabaw na świeżym 

powietrzu (98,08%), z czego niestety nie korzystają dzieci w mieście (67,27%) w tak 

dużym zakresie. Wyjście na zewnątrz, ze względu na bezpieczeństwo, może 

odbywać się tylko w towarzystwie osoby dorosłej, co stanowi dość duże ograniczenie 

swobody w tym zakresie. Nudę oraz brak ciekawej oferty spędzania czasu wolnego 

podczas wakacji ze strony rodziców dzieci, zarówno dzieci wiejskie, jak też miejskie, 

wypełniają przesiadując przed ekranem komputera (94,23%; 85,45%) oraz 

telewizora (75%; 85,45%).  

Analizując aktywność ruchową dzieci wiejskich i miejskich podczas wakacji, 

można zauważyć, że najczęściej podejmowanymi formami jest jazda na rowerze 

(71,15%; 83,64%), spacer (53,85%; 56,36%) oraz gra w piłkę nożną (40%; 32,69%). 

Znaczna grupa dzieci w mieście dodatkowo uczęszcza jeszcze na basen (76,36%), co 

niestety na wsi nie jest dostępne dla wszystkich (48,08%).  

Prawie wszystkie dzieci w mieście (85,45%) w wakacje czytają książki, natomiast 

w środowisku wiejskim wskaźnik czytelnictwa jest prawie o połowę niższy (46,15%). 

Warto jednak podkreślić, że co trzecie dziecko (32,69%) na wsi podczas wakacji 

pomaga swoim rodzicom w pracach domowych, w mieście taką pomoc oferuje 

bardzo niewielka grupa dzieci (7,27%). Trudno jednak powiedzieć, czy jest to 

przymus pracy w gospodarstwie, czy raczej dbałość rodziców o rozwój cech 

społecznych dziecka. Często dzisiaj mówimy o egocentrycznych postawach młodych 

ludzi, nastawionych na własny rozwój posiadających ograniczony zakres empatii. 

Tego rodzaju postawy wspierają sami rodzice, chcąc dobrze przygotować własne 

dziecko do funkcjonowania we współczesnej cywilizacji, w której wiedza ma 

najwyższą wartość. Być może rodzice w środowisku wiejskim dostrzegają bardziej 

ten problem i częściej angażują dzieci do pomocy w gospodarstwie domowym niż 

rodzice w mieście, którzy główny nacisk kładą na edukację.  

Podsumowanie 

Rodzice w każdym okresie życia stanowią dla dziecka wzór osobowy. W procesie 

socjalizacji dziecko nabywa umiejętności i nawyki związane z aktywnością fizyczną, 

z prawidłowym odżywianiem, higieną osobistą, uczy się dbałości o własne zdrowie. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że w zakresie edukacji zdrowotnej rodziców 

jest jeszcze wiele do zrobienia. Dotyczy to w zasadzie wszystkich diagnozowanych 

obszarów, czyli liczby posiłków, które spożywają dzieci w ciągu dnia, spożywania 

śniadań i obiadów, spożywania słodyczy oraz sposobu spędzania czasu wolnego  

w ciągu tygodnia, weekendu oraz wakacji. Ciekawym wynikiem jest fakt, iż rodziny 

mieszkające w środowisku wiejskim, w prawie wszystkich kategoriach osiągnęły 

lepsze wskaźniki procentowe niż rodziny mieszkające w środowisku miejskim. Tak 

więc:  

 większa grupa dzieci mieszkająca na wsi (92,3) spożywa odpowiednią liczbę 

posiłków w ciągu dnia niż dzieci mieszkające mieście (80%);  

 większość dzieci mieszkających w środowisku wiejskim (65,38%) spożywa 

śniadanie przed wyjściem do szkoły, w mieście jest to tylko co trzecie dziecko 

(34,55%), co piąte czyni to tylko czasami (21,82%); 
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 większość dzieci mieszkających na wsi (52,73%) spożywa obiad w domu,  

w mieście jest to zaledwie co dziesiąty respondent (12,73%), warto jednak 

podkreślić, że na wsi (42,31%) i w mieście (52,73%) dość duża grupa dzieci 

spożywa obiad zarówno w domu, jak też na stołówce; 

 znacznie mniejsza grupa dzieci mieszkających wsi (48,08%) niż w mieście 

(61,82%) objada się codziennie słodyczami, natomiast napoje gazowane 

codziennie lub kilka razy w tygodniu piją w podobnych liczebnie grupach 

(73,08%; 78,18%);  

 mniejsza grupa dzieci (38%) mieszkających na wsi niż w mieście (72,73%) 

spożywa posiłki w barach szybkiej obsługi. 

Ważnym elementem prozdrowotnego stylu życia jest aktywność fizyczna. Z 

badań wynika, że: 

 dzieci mieszkające na wsi znacznie częściej niż dzieci w mieście przejawiają 

postawę aktywną ruchowo, ponieważ prawie wszystkie organizują gry i zabawy 

na świeżym powietrzu, jeżdżą na rowerze oraz rolkach natomiast więcej dzieci 

w mieście niż na wsi gra w piłkę nożną oraz uczęszcza na basen; 

 w weekendy dla większości respondentów mieszkających w środowisku 

wiejskim, preferowaną formą aktywności są spacery po okolicy, w mieście tego 

rodzaju rekreację realizuje co trzecia rodzina, ponadto większość 

respondentów, bez względu na miejsce zamieszkania najchętniej organizuje 

rodzinne, weekendowe wycieczki; 

 podczas wakacji, większa grupa dzieci mieszkająca w mieście niż na wsi 

wyjeżdża z rodzicami na różnorodne wyjazdy turystyczne (wycieczki, wczasy 

itp.),  

 prawie wszystkie dzieci mieszkające w środowisku wiejskim podczas wakacji 

korzystają z różnorodnych zabaw na świeżym powietrzu, z czego w znacznie 

mniejszym zakresie korzystają dzieci w mieście;  

 najczęściej podejmowanymi formami ruchowymi podczas wakacji przez dzieci 

wiejskie i miejskie jest jazda na rowerze, spacer oraz gra w piłkę nożną, dzieci 

w mieście dodatkowo uczęszczają na basen; 

 podczas wakacji prawie wszystkie dzieci w mieście czytają książki,  

w środowisku wiejskim wskaźnik czytelnictwa jest prawie o połowę niższy;  

 brak ciekawej oferty spędzania czasu wolnego podczas wakacji powoduje, że 

wszystkie dzieci wypełniają czas przesiadując przed ekranem komputera oraz 

telewizora; 

 co trzecie dziecko na wsi podczas wakacji pomaga swoim rodzicom w pracach 

domowych, w mieście powyższą pomoc świadczy bardzo niewielka grupa 

dzieci. 

Podsumowując można powiedzieć, iż rodzina stanowi czynnik 

pośredniczący między jednostką, a społeczeństwem jako całością i wywiera 

duży wpływ na kształtowanie się prozdrowotnych postaw młodego człowieka. 
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RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE W PERSPEKTYWIE MEDIÓW I DZIAŁAŃ 

INFORMACYJNYCH  
 

Michał SZYSZKA 

ABSTRAKT 

Tekst syntetycznie przedstawia oraz krytycznie omawia praktykę prezentowania w środkach 
masowego przekazu problematyki rodzin zastępczych, w kontekście instytucji wsparcia 
rodziny. Artykół przybliża także problem promowania i wspierania rodzin zastępczych, działań 
realizowanych w Polsce, w przestrzeni medialnej oraz społecznej. Wskazuję na liczne deficyty 
w tej przestrzeni zarówno w przestrzeni medialnej jak i społecznej, np. w wymiarze 
profesjonalnego poradnictwa specjalistycznego. Problematyka obecności rodzicielstwa 
zastępczego w środkach masowego przekazu nie należy do łatwych, zarówno ze względu na 
społeczną ważność i newraligiczność tego tematu, jak również ciążący ku tabloidyzacji 
charakter współczesnej komunikacji medialnej. Media, bardzo często, zamiast informować i 
dostarczać opinii eksperckiej, skupiają się na incydentach i skandalach. Z drugirj strony 
istnieje – na co wskazano w artykule – wiele możliwości kreowania opinii publicznej oraz 
budowania przekazów społecznych i medialnych (np polityka informacyjna, działania 
popularyzatorskie, public relations), prowadzenia kampanii społecznych i informacyjnych. 
Działania te w pewnym stopniu prowadzone przez organizacje społeczne oraz publiczne, m.on. 
Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.  

 

KĽÚČOVÉ SLOVA 

Rodzicielstwo zastępcze, wsparcie rodzin, działania inforamcyjne, obraz medialny 
rodzicielstwa zastępczego  

Foster parenthood from the perspective of media and information activities 

ABSTRACT 

The paper contains the presentation and the critical discussion over the practice of presenting 
the issues of foster families and family support institutions in the mass media. It also sheds 
some light on the problem of promoting and supporting foster families and activities carried out 
in Poland within the social and media space. It points out to the numerous deficits in that space, 
both media and social one, for instance in the area of professional specialist counsel. The 
problem of the presence of foster parenthood in the mass media is not the easiest one, both due 
to the social importance and crucial character of this subject, as well as due to the nature of 
modern media communication that shifts toward tabloidization. Instead of informing and 
providing expert opinions, media very often focus on scandals and incidents. On the other hand, 
there are - as it is pointed out in the article - many possibilities to form public opinion and to 
build social and media messages (e.g. information policy, promotion activities, public relations), 
to conduct social and information campaigns. Those activities are, to some extent, carried out by 
social or public organizations such as the Regional Social Policy Centers and the Poviat Family 
Support Centers.  

 

KEY WORDS 

Foster parenthood, family support, information activities, media image of foster parenthood 

Wprowadzenie (úvod) 

Rozważania na temat obecności tematyki rodzinnej opieki zastępczej w mediach 

oraz promowania jej idei zacząć warto – nieco przewrotnie – od filmowej refleksji. 

Gdyby szukać skojarzeń najbardziej charakterystycznych dla pojęcia rodzina 

zastępcza – pierwsze co w Polsce wielu osobom przychodzi na myśl to… niezmiernie 

popularny telewizyjny serial familijny. Obraz ten, emitowany od lutego 1999 roku, 

zbudowany został na bazie perypetii fikcyjnych, lecz jednoznacznie pozytywnych 

postaci Jacka i Anny Kwiatkowskich: bezdzietnego małżeństwa, które 
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postanawiając adoptować nieletniego chłopca; wbrew założeniom przygarnęło 

również dwie dziewczynki, co stało się punktem wyjścia licznych perypetii. Serial 

nie powstawał co prawda adekwatnie do założeń misji publicznej telewizji 

(producentem jest Polsat), ani w związku z bieżącym zapotrzebowaniem lub 

zamówieniem w obszarze kreowania wyobrażeń społecznych, niemniej odegrał  

(i nadal odgrywa) istotną rolę w zakresie promowania tematyki i budowania 

pozytywnego, można rzecz „normalnego” bo bliskiego przeciętnemu Polakowi 

obrazu niezawodowej rodziny adopcyjnej. Warto też zwrócić uwagę na sukces 

komercyjny „Rodziny zastępczej”; jest do dnia dzisiejszego jednym z najdłużej 

emitowanych seriali w Polsce: emisja trwa już 11 lat, powstało do tej pory 18 serii… 

Nie bez powodu filmowa dygresja otwiera temat obecności w mediach tematu 

rodzin zastępczych. Seriale są bowiem obecnie bardzo popularną płaszczyzną 

wpływania na postawy odbiorców, wyobrażenia społeczne, kreowania wizerunku 

grup społecznych i zawodowych. Spektakularnym (choć krytykowanym) 

przykładem jest obraz ”Głęboka woda”, w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz, 

powstający we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (por. Czerkawska, 2012). Pośród 

innych wskazać można na kreowanie postaw wobec osób starszych oraz osób  

z niepełnosprawnością w popularnych serialach („Klan”, „M jak Miłość”, „Na dobre  

i na złe”, „Plebania”) czy też promocję regionu (województwo Świętokrzyskie, miasto 

Sandomierz) obecne w telenoweli „Ojciec Mateusz” (por. Sachaj, 2013). Oczywiście 

product placement – bo tak nazywana jest tendencja łączenia treści reklamowo–

perswazyjnych lub informacyjnych z produktami kultury audiowizualnej  

i „przemycania” w ich ramach treści jest jedną z wielu możliwości działania na rzecz 

upowszechniania postaw/idei lub korygowania społecznych stereotypów. Jedną  

z wielu, na pewno nie najważniejszą, wskazaną tu raczej dla zasygnalizowania 

problemu, współcześnie bowiem wciąż rozwija i poszerza się katalog możliwości 

promowania, reklamowania i informowania, kreowania postaw społecznych, 

społecznych wyobrażeń, wizerunku instytucji, zawodów, branż, regionów, miast 

etc. Konkretnych rozwiązań, metod i narzędzi dostarczają m.in. marketing 

obejmujący marketing społeczny, który umożliwia realizację różnorodnych działań 

informacyjnych, promocyjnych oraz reklamowych (promowanie postaw, idei, 

zachowań, szerzenie wiedzy w społeczeństwie o problemie lub zjawisku) oraz public 

relations obejmujące działania z zakresu informowania, współpracy z otoczeniem 

instytucjonalnym i społecznym oraz rozwijanie profesjonalnych kontaktów  

z mediami. 

Wspieranie idei rodzicielstwa zastępczego 

Rodzina zastępcza, we właściwym, nie „serialowym” rozumieniu, zaraz po 

rodzinie adopcyjnej, uważana jest za najlepsze środowisko wychowawcze dla dzieci 

pozbawionych opieki rodziców biologicznych; postrzegana jest jako przestrzeń 

stwarzająca największe szanse prawidłowego rozwoju dziecka, a także dająca 

szerokie wsparcie, którego nie są w stanie zapewnić wychowankom najlepiej nawet 

zorganizowane i wyposażone stacjonarne placówki opiekuńczo wychowawcze 

(Ruszkowska, 2013, s. 45nn). Z tego względu, mając przede wszystkim na uwadze 

dobro dzieci, obecnie w Polsce prowadzone są różnorodne działania na rzecz 

wspierania rodzin, a także wspierania i propagowania idei rodzicielstwa 

zastępczego, za których cel określa się – zgodnie za założeniami – nie tylko 
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promowanie idei rodzicielstwa zastępczego i rozwój wiedzy na jego temat, ale także, 

a nawet przede wszystkim, wsparcie i rozwój sieci rodzin zastępczych. Oczywiście 

trudno oczekiwać w najbliższym czasie całkowitej likwidacji domów dziecka; choć 

to idea często prezentowana jest jako medialna, w pewnym sensie łatwa do 

promowania, chwytliwa m.in. z uwagi na budzące wiele emocji kalkulacje 

finansowe (porównanie kosztów opieki w domu dziecka oraz kosztów utrzymania 

rodzin zastępczych). Pomimo realizacji wielu ważnych działań, zarówno tych  

w przestrzeniach społecznych (wsparcie rodzin, pomoc finansowa, poradnictwo 

specjalistyczne, konsultacje), jak i w przestrzeniach medialnych (działania 

informacyjne, kampanie społeczne i medialne – np. Adopcja po polsku, prowadzenie 

serwisów informacyjnych) trzeba skonstatować, że nadal istnieją utrwalone  

i poważne bariery w rozwoju rodzicielstwa zastępczego, w tym poważne problemy 

systemowe, które utrudniają te działania i powinny zostać rozwiązane, aby 

rodzinne formy opieki mogły się rozwijać (Łojkowska, 2008). Bariery te, jak  

i sprawa rodzicielstwa zastępczego w ogóle, nie należą do tematów medialnych, co 

bardzo często przekłada się bezpośrednio na dostrzeganie przez osoby decydujące o 

kształcie i pragmatyce lokalnych polityk społecznych. Trzeba zatem skonstatować, 

że pomimo licznych działań, różnorodnie ukierunkowanych na pomoc, wsparcie 

samych rodzin oraz poszerzanie idei rodzicielstwa zastępczego, stale w środowisku 

mówi się o wielkich trudnościach dotykających same rodziny zastępcze, rodziców 

zastępczych, brak rozwiązań systemowych a wciąż małą liczbę rodzinnych domów 

dziecka oraz rodzin zastępczych tłumaczy się używając irracjonalnych argumentów 

(Por. Prajsner, 2009, s. 1-3).  

Mediatyzacja a problemy i kwestie społecznych rodzin. 

Przyglądając się współczesnej komunikacji społecznej, w różnych wymiarach: 

medialnym, publicznym, marketingowym czy politycznym, obserwujemy 

niepokojące tendencje „zawłaszczania” przestrzeni publicznych oraz medialnych na 

rzecz działań komercyjnych, szeroką i nie zawsze limitowaną w wystarczającym 

zakresie „obecność” agresywnej reklamy zabiegającej o uwagę (percepcję) 

odbiorców; „wszechobecność” reklamy i komunikatów perswazyjnych w różnych 

wymiarach naszej rzeczywistości często przeradza się w szum informacyjny,  

a nawet katatonię haseł, obrazów i dźwięków (Walotek-Ściańska, 2010). Wskazany 

tu szum informacyjny często utrudnia percepcję m.in. komunikatów 

konstruktywnych: kampanii i działań informacyjnych realizowanych przez 

instytucje publiczne. Z drugiej strony nienowa i znana jest tendencja do ochrony 

przestrzeni publicznych przed agresywną komunikacją perswazyjną, przestrzeń 

publiczna (i medialna) powinna być bowiem postrzegana jako wspólne dobro, 

kapitał miejsca, przestrzeń edukacji, dyskursu, dialogu społecznego, refleksji etc. 

Takie dezyderaty ochrony przestrzeni publicznej zwłaszcza widoczne są w krajach 

Zachodnich, w których na przestrzeni wielu dziesięcioleci wypracowany został 

wysoki poziom kultury medialnej i życia publicznego.  

W takim kontekście: ochrony przestrzeni publicznej (i medialnej) przed 

nadawcami komercyjnymi, a zwłaszcza agresywną reklamą, komunikaty oraz treści 

służące dobru publicznemu, kreowaniu postaw, zachowań i idei społecznie 

pożądanych mają jednak nie tylko pełne prawo do obecności, ale wręcz 

uprzywilejowany status. Tam gdzie limituje się dostęp nadawcom komercyjnym, 

nadawcy realizujący założenia misji mediów publicznych, a także założenia polityki 
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społecznej czy edukacyjnej mają pełne prawo do obecności. Jako przykład 

potwierdzający wskazaną teorię przywołać można założenia i praktyki marketingu 

społecznego. Reklama społeczna, promująca idee i działania zorientowane wokół 

dobra wspólnego, promowania postaw społecznie uznawanych za właściwe mają  

w przestrzeniach – w których ogranicza się obecność reklamodawców, prawo do 

obecności (często bezpłatny) a więc status uprzywilejowany. Prawidłowość ta 

dotyczy również obecności tematów społecznie istotnych w mediach a zwłaszcza 

mediach publicznych, w których tematom takim jak pomoc, wsparcie, integracja, 

adopcja powinno poświęcać się szerszą uwagę, debaty, dyskusje etc. 

Obecnie mamy do czynienia ze zjawiskiem mediatyzacji rzeczywistości, media 

odgrywają coraz istotniejszą rolę w przestrzeni publicznej, w kreowaniu postaw, 

wzorów kulturowych, tożsamości, w wielu wymiarach komunikacji społecznej, 

zarówno na poziomie komunikacji intrapersonalnej, interpersonalnej, a zwłaszcza 

publicznej, politycznej i marketingowej. Trudno we współczesnym świecie zajmować 

lub reprezentować konkretną postawę lub stanowisko, nie wspierająca się 

informacjami lub wiedzą zaczerpniętymi z środków masowego przekazu, a także nie 

odnosząc się do postaw prezentowanych w środkach masowego przekazu. Można 

postawić tezę, że komunikacja medialna stała się jedną z istotnych płaszczyzn 

komunikacji publicznej, i każde działanie w tej przestrzeni aby spełnić warunek 

skuteczności powinno obejmować również przestrzenie medialne. Przykładowo, 

trudno wyobrazić sobie sukces takich ważnych programów jak Szlachetna paczka, 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, banki wolnego czasu itd. gdyby nie wsparcie 

udzielane tym działaniom w przestrzeniach medialnych – w ramach różnych 

mediów i w różnych wymiarach, zarówno informacyjnym jak również reklamowo-

promocyjnym. 

Pomoc społeczna w mediach 

Wracając do tematyki adopcji i rodzin adopcyjnych warto zwrócić uwagę na 

problem obecności tematów związanych z instytucjami pomocy i wsparcia we 

współczesnych mediach. Przyglądając się relacjom i materiałom (zarówno  

w mediach tradycyjnych: prasie, telewizji, rzadziej w przekazie radiowym, jak 

również w nowych mediach: e-wydania prasy, serwisy informacyjne, kanały 

filmowe) na temat funkcjonowania instytucji pomocowych pierwszego sektora,  

w tym pracowników socjalnych, nietrudno o opinię, że pod kątem obecności  

w środkach masowego przekazu pomoc społeczna znajduje się w trudnej sytuacji. 

Jednostki pomocowe sektora publicznego (OPS-y, PCPR-y. ROPS-y) nieczęsto 

opisywane są w pozytywnym świetle a jeśli już to przy okazji projektów, realizacji 

programów lub też w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych. Brakuje na co dzień 

szerszych informacji na temat, realizacji działań z zakresu pomocy i wsparcia 

rodzin, współpracy, projektów pomocowych, społecznych, edukacyjnych etc., 

nieczęsto też – poza sytuacjami kryzysowymi – pojawiają się informacje na temat 

działań pracowników socjalnych. Warto zwrócić uwagę że niewiele instytucji 

publicznych może pochwalić się dobrą współpracą z mediami, odpowiednim 

przygotowaniem merytorycznym kadr do kontaktów z dziennikarzami i budowania 

relacji, czy dysponuje odpowiednimi służbami prasowymi – np. rzecznikiem lub 

osobą ds. kontaktów z mediami i opinią publiczną (Szyszka, 2013).  

Współcześnie, w dobie mediatyzacji działań społecznych, na wizerunek 

medialny, a w konsekwencji na odbiór społeczny składa się nie tylko pragmatyka 
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działania – np. pomocy rodzinie: często sprawnej, opartej o profesjonalizm, 

nowoczesne wzorce, lokalne zasoby i infrastrukturę; częściej problemem staje się 

bagaż negatywnych stereotypów, pośród których rangę symbolu zyskało określenie 

opieka, a funkcjonowanie instytucji pomocy i wsparcia rodziny sprowadzane jest 

tak często w środkach masowego przekazu do jednego wymiaru: dystrybucji 

świadczeń, głównie finansowych. W przekazach medialnych, zwłaszcza  

w najbardziej sugestywnym medium: telewizji działalność pracowników socjalnych 

prezentowana jest najczęściej jako dystrybucja różnorodnych świadczeń socjalnych 

jak również „sprawowanie opieki” nad osobami niesamodzielnymi a pozbawionymi 

pomocy rodziny. W społecznej świadomości brakuje wiedzy i konkretnych 

wyobrażeń na temat działań pracowników socjalnych oraz pracy socjalnej, jej 

istoty, metod, dostępnych i stosowanych narzędzi. Z analizy przekazów medialnych 

wynika, że prawidłowość ta dotyczy nie tylko opinii publicznej, ale często 

dziennikarzy i pracowników mediów, a najwięcej błędów merytorycznych  

w przedstawianiu spraw zakresu pomocy i integracji społecznej lokuje się  

w komunikatach publikowanych w mediach elektronicznych (głównie portale 

internetowe). Wyrazistych przykładów dostarczają ponadto media bulwarowe: 

instytucje pomocy społecznej w tym wsparcia rodziny są tu najczęściej 

przedstawiane w perspektywie demaskatorstwa np. relacje z „kosztownych” 

wyjazdów integracyjnych lub szkoleń kadry kierowniczej lub poszukiwania sensacji: 

np. wykazywanie domniemanych lub rzeczywistych zaniedbań pracowników 

instytucji (pracowników socjalnych, kuratorów, asystentów rodzin), niewydolności 

lub nieefektywności systemu zabezpieczenia społecznego.  

Medialny wizerunek rodzicielstwa zastępczego 

Można w tym miejscu postawić pytanie, czy w wystarczającym zakresie 

wykorzystujemy w promocji rodzicielstwa zastępczego i w działaniach 

informacyjnych w zakresie pomocy rodzinom narzędzia public relations  

i marketingu społecznego, a zwłaszcza szerokie możliwości informowania, promocji 

i wspierania działań, jakie stwarza dostęp do przestrzeni publicznej i medialnej,  

w tym do nowych mediów, który za założenia powinien być ułatwiony ze względu na 

publiczny charakter instytucji oraz ich funkcjonowanie w obszarze tzw. dobra 

publicznego. Z limitowaną obecnością w mediach i nowych mediach wiążą się 

zwłaszcza konsekwencje niewykorzystywania szerokich zakresów i możliwości 

działania płynące z szerokiego wachlarza funkcji mediów i dziennikarstwa. 

Zwyczajowo do najbardziej typowych zaliczana jest bowiem funkcja informacyjna 

oraz opiniotwórcza, funkcja krytyki i kontroli, jak również dominująca przede 

wszystkim w prasie bulwarowej oraz w mediach elektronicznych funkcja 

rozrywkowa (Chylinski, 2008). Trzeba jednak pamiętać, że zakres możliwości, i ról 

pełnionych przez media są znacznie szersze, obejmują także funkcje edukacyjne 

oraz integracyjne. W kontekście działania organizacji pomocy i wsparcia to jedna  

z ważniejszych perspektyw stosowania public relations, umożliwiająca wzmacnianie 

działań na rzecz promowania postaw otwartości, tolerancji oraz integracji 

społecznej, działania na rzecz lokalnych społeczności, środowisk 

marginalizowanych, mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych etc. 

Jaki jest współcześnie obraz rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego, jak obraz 

ten budują i przekazują społeczeństwu środki masowego przekazu? Wskazano 

wcześniej na w dużej mierze niekorzystny obraz medialny instytucji pomocy 
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społecznej i wsparcia rodziny, za sprawą kwerendy zrealizowanej w 2009 roku 

można obraz ten porównać do wniosków wynikających z analizy materiałów 

prasowych dotyczących rzeczywistych i domniemanych problemów rodzin 

adopcyjnych. 

W promowaniu idei rodzicielstwa zastępczego, a także – co się z tym wiąże – w 

budowaniu wizerunku rodzicielstwa zastępczego, niezmiernie ważną rolę odgrywają 

środki masowego przekazu. Media to określenie bardzo szerokie, a często 

nadużywane. Wedle najprostszej definicji termin oznacza prasę, Internet, radio oraz 

telewizję – „instytucje produkujące przekazy informacyjne i rozrywkowe 

rozpowszechniane masowo i docierające jednocześnie do wielkich rozproszonych 

zbiorowości odbiorców” (Chudziński, 2007, s. 8). Media stają się dzisiaj 

najważniejszą areną wymiany informacji, publicznym forum spraw obywatelskich, 

społecznych, politycznych, ekonomicznych oraz kulturalnych, zarówno tak często 

eksponowanej skali globalnej, międzynarodowej, jak i w niedocenianej lokalnej: 

środowisk, małych ojczyzn, miast, dzielnic, osiedli. To właśnie massmedia 

dostarczają informacji, umożliwiają wymianę opinii, pozwalają na prowadzenie 

dialogu, szybką łączność oraz integrację. Media na stałe zagościły w przestrzeni 

publicznej, a nawet stały się jej „współgospodarzami”. Środki masowego przekazu 

to także przestrzeń kreacji, „klucz do sławy i popularności”. Dzisiaj do mediów 

dostęp ma każdy z nas, zarówno jako odbiorca, jak i nadawca: media umożliwiają 

interakcję w coraz większym zakresie (maile, telefon, dyskusje, opinie). W tym 

konkretnym przypadku ważniejsza jest możliwość nawiązania kontaktu, 

wypływająca z płaszczyzny zawodowej, możliwość zaproszenia dziennikarza, 

przesłania mu materiałów, opublikowania komentarza etc. Może ona w diametralny 

sposób wpłynąć na postrzeganie i odbiór społeczny pracowników socjalnych oraz 

działań instytucji.  

Środki masowego przekazu stały się współcześnie jednym z najpoważniejszych 

instrumentów wspierających społeczeństwo obywatelskie: jako „instrument władzy 

społecznej” pełnią funkcję kontrolną wobec władz, samorządów, instytucji, 

skuteczności, strzegą efektywności i przejrzystości ich działań. Z drugiej strony 

władzom, a także instytucjom publicznym właśnie media dostarczają informacji 

(danych, opinii, ocen), często mobilizują do lepszego i bardziej efektywnego 

funkcjonowania. 
Warto zastanowić się w jaki sposób i w jakich kontekstach rodzinne domy 

dziecka oraz rodziny zastępcze obecne są w współczesnych mediach. Niezmiernie 

interesujące wnioski przywodzi przywoływany już raport Stowarzyszenia 

Interwencji Prawnej. Na zlecenie tej organizacji pozarządowej zrealizowane zostały – 

we współpracy z Instytutem Monitorowania Mediów – badania skoncentrowane 

wokół obecności problematyki rodzinnych form opieki zastępczej i adopcji w prasie 

polskiej. Badania, zrealizowane w latach 2007 - 2008 roku obejmowały materiały 

prasowe dotyczące bezpośrednio rodzinnych form opieki zastępczej. Selekcja 

dokonywana była do słów kluczowych jak adopcja, rodzina zastępcza. Jak się 

okazuje, z przeanalizowanego materiału tematyka ta, zwłaszcza w przestrzeni 

mediów lokalnych i środowiskowych nie stanowi terra incognita, a nawet można 

skonstatować, że dziennikarze i pracownicy mediów włączeni są w proces 

informowani o rodzinnych formach opieki zastępczej oraz promowania dobrych 

praktyk. Przywołując Raport: spośród sześciuset przeanalizowanych artykułów, 

„trzysta pięć dotyczy wyłącznie rodzin zastępczych, siedemdziesiąt sześć rodzinnych 
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domów dziecka, sto dwadzieścia pięć jest na temat domów dziecka, czterdzieści pięć 

dotyczy adopcji, a czterdzieści dziewięć zakwalifikowano jako inne” (Łojkowska, 

2008, s. 2). Ostatni kategoria obejmuje taką tematykę, jak informowanie  

o konkretnych konkretny ośrodkach, problematykę eurosieroctwa, czy też artykuły 

interwencyjne, dotyczące problemów mieszkaniowych rodziców lub informujące  

o powstaniu nowej organizacji pozarządowej działającej na rzecz sierot. Poniższe 

tabele ukazują zestawienie najczęściej obecnych w mediach tematów w ujęciu 

ogólnym oraz w ujęciu szczegółowym – wraz z opisem. 

 

Tematy artykułu Liczba artykułów 

Rodziny zastępcze 305 

Domy dziecka 125 

Rodzinne domy dziecka 76 

Inne 49 

Adopcja 45 

Łącznie 600 

 

Tematy artykułu Liczba artykułów 

Rodzina zastępcza 260 

Rodzina zastępcza zawodowa 29 

Rodzin zastępcza spokrewniona 16 

Źródło: Łojkowska, 2008, s. 3. 

 

Rodziny zastępcze: tematyka w ujęciu szczegółowym 
Liczba 
artykułów 

Informacje o poszukiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych 245 

Dociekanie przyczyn dla których brakuje współcześnie rodzin 
zastępczych oraz kandydatów na rodziców zastępczych 

162 

Problematyka świadczeń i pomocy finansowej na rzecz rodzin 
zastępczych (np. wysokość świadczeń na częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka)  

52 

Potrzeby szeroko pojętej profesjonalizacji opieki zastępczej i dostarczania 
rodzinom specjalistycznych form wsparcia, w tym poradnictwa (np. 
informacje o szczególnych potrzebach dzieci umieszczanych w opiece za-

stępczej i konieczności zapewnienia im specjalistycznej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej) 

32 

Historie i przypadki konkretnych rodzin zastępczych (piętno tego 
zawodu, trudy z nim związane, wymagania, poświęcenia etc.) 

25 

Imprezy, święta, pikniki i inne działania promujące rodzicielstwo 
zastępcze  

14 

Informacje o zbiórkach pieniędzy na rzecz rodzin zastępczych 2 

Źródło: Łojkowska, 2008. 
 

Jak zauważa autorka Raportu, uwagę zwraca fakt, że relatywnie niskim 

zainteresowaniem dziennikarzy cieszą się rodzinne domy dziecka, znacznie więcej 

uwagi poświęca się w mediach rodzinom zastępczym. Być może prawidłowość 

wynikała z niskiej wówczas liczby rodzinnych domów dziecka i relatywnie niskiej 

wiedzy społecznej na ich temat, z drugiej strony naturalnym dla mediów jest 

większe zainteresowanie samymi „ludzkimi historiami” („human story”), aniżeli 

funkcjonowaniem instytucji. Z informacji zawartych w Raporcie jasno wynika, że  

w całej kategorii tematyki rodzinnych form opieki zastępczej najwięcej artykułów 
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(tematyka szczegółowa) dotyczy bezpośrednio kwestii poszukiwania kandydatów na 

rodzica zastępczego. Konkluzja ta wpisuje się w znaną powszechnie prawidłowość 

braku chętnych – kandydatów na rodzica.  

Czy zatem – powołując się na konkluzje z kwerendy – wizerunek rodzicielstwa 

zastępczego obecny w prasie odbiega mocno od rzeczywistości? Na bazie różnych, 

zwłaszcza instytucjonalnych doświadczeń współpracy z rodzinami, m.in. w zakresie 

poradnictwa i wsparcia można zakreślić tezę, że wizerunek ten nie jest 

abstrakcyjny, nie zaprzecza znacznie realiom – jak to na przykład ma miejsce  

w przypadku obecności w mediach seniorów czy też funkcjonowania instytucji 

pomocy społecznej sektora publicznego. Kwerenda dowodzi włączania się mediów 

(zwłaszcza lokalnych) w proces promowania idei rodzicielstwa zastępczego; prasa 

wskazuje na doniosłą rolę rodzin, wskazuje na ich problemy, wysokie, stawiane 

rodzicom wymagania, ukazują także bardzo często, że rodzina zastępcza nie jest 

docelową a jedynie tymczasową formą opieki, wiele miejsca zajmuje informowanie o 

kryteriach, jakie należy spełnić, także o bieżących potrzebach, zarówno 

instytucjonalnych (brak kandydatów) jak również samych rodzin. a także 

informowanie o potrzebach: braku (poszukiwaniu) kandydatów na rodziców.  

Trzeba jednak pamiętać, że raport obejmuje funkcjonowanie tematyki adopcji  

w prasie, medium zdecydowanie mniej (poza tzw. prasą bulwarową) „podatnym” na 

sensację. Warto też pamiętać, że stopień zainteresowania dziennikarzy konkretnymi 

tematami zależy w dużym stopniu od typu redakcji: czy reprezentuje media lokalne, 

regionalne czy ogólnopolskie oraz jej charakteru: profilu tematycznego, grup 

odbiorców. Inne treści interesować będą media drukowane, radio, telewizję czy 

media elektroniczne, każde z nich posiada specyficzne potrzeby i uwarunkowania. 

Jak też już wspominano, media to nie tylko prasa/radio/telewizja. Media obejmują 

ogół środków masowego przekazu, informowania i kształtowania postaw, od 

mediów mobilnych przez internetowe, tradycyjne do przestrzeni publicznej, która 

również pełni rolę ważnego medium przekazu: jako przykład przywołać możne 

słynne łódzkie graffiti obecne szeroko w przestrzeni miejskiej, często zawierające 

ważne społeczne przekazy.  

Zakończenie (Záver) 

Przechodząc do konkluzji, trzeba wskazać, że działania na rzecz rozwoju idei 

rodzicielstwa zastępczego dla zachowania wymiaru skuteczności powinny 

obejmować różnorodne środki masowego przekazu; powinna towarzyszyć im 

szersza, medialna kampania, prowadzona na przede wszystkim na rzecz: 

 Informowania, 

 budowania społecznego poparcia dla idei rodzicielstwa zastępczego,  

 organizowania wsparcia społecznego i instytucjonalnego, 

 wzmacniania postaw współodpowiedzialności , 

 „rekrutacji” i zaangażowania samych potencjalnych rodziców zastępczych. 

Z obecnością w środkach masowego przekazu oraz w przestrzeniach 

publicznych (akcje, eventy, kampanie) zawsze wiążą się szanse i zagrożenia. 

Poniższe zestawienie ukazuje wybrane możliwości związane z obecnością tematyki 

rodzicielstwa zastępczego w środkach masowego przekazu oraz niebezpieczeństwa  

(i słabe strony) z nimi związane. Przykładami, o których – niestety – trzeba 

pamiętać, są medialne rezonanse jednostkowych i rzadkich tragedii i problemów, 



62 

wynikłych z niewłaściwych lub karygodnych postaw osób, które mimo, że nie 

powinny, pełniły funkcje opiekunów. W takich sytuacjach uwaga mediów skupia 

się na konkretnej sytuacji i perspektywie, poprzez którą w dalszej kolejności 

rodziny zastępcze mogą być postrzegane, mówimy w takich przypadkach  

o zafałszowanej optyce, perspektywie marginesu, która niekorzystnie rzutuje na 

mainstream.  

 

Słabe strony / zagrożenia Szanse / możliwości 

Skupianie mediów na konkretnej tragedii: co 
przeżywały dzieci w tej „rodzinie” 
 

Ukazywanie problemów rodzin 
zastępczych 

Skupianie mediów na sposobach sprawowania 
kontroli nad rodzinami zastępczymi 

 

Ukazywanie ważnego miejsca 
rodzicielstwa zastępczego w systemie 

pomocy i wsparcia 

Skupianie mediów na procedurach kierowania 

dzieci do rodzin zastępczych 
 

Ukazywanie doniosłej roli 

rodzicielstwa zastępczego i korzyści 
związanych z jego funkcjonowaniem 

Skupianie mediów na zarobkach rodziców 
zastępczych 

 

 

Niestety sprawy społeczne, pozytywne, np. to ile dobrego czynią rodziny 

zastępcze, jak bardzo są potrzebne i jak ważne jest ich funkcjonowanie nie skupiają 

tak uwagi jak sytuacje kryzysowe i informacje o negatywnym wydźwięku 

emocjonalnym. Dobre, pozytywne informacje w mediach ogólnopolskich, tych 

najbardziej opiniotwórczych rzadko zajmują wysoką pozycję w „porządku 

dziennym”. Niewątpliwie zatem tematyce rodzinnej opieki zastępczej należy się 

pomoc i wsparcie, m.in. takie jak działania informacyjne, konferencje, programy 

społeczne czy medialne w rodzaju Adopcja po polsku lub licytacje na rzecz 

rodzinnych domów dziecka prowadzone w radiowej „Trójce”. 

Reasumując, z jednej strony to dobrze, że w prasie – zwłaszcza lokalnej, temat 

rodzicielstwa zastępczego często traktowany jest odpowiedzialnie. Ważne jest, że 

prowadzone są – w coraz większym zakresie – różnorodne działania i programy 

informacyjne, m.in. przez PCPR-y ROPS-y oraz przez organizacje pozarządowe, 

które cząsto wykazują się szczególną dynamiką działania i odgrywają wielką rolę  

w systemie pomocy i wsparcia. Z drugiej strony, szkoda, że w rzadkich sytuacjach, 

kiedy media ogólnopolskie skupiają swą uwagę wokół opieki zastępczej ma to 

miejsce przeważnie w kontekście kryzysu i tragedii. Na szczęście potencjał i siła 

jakie tkwią w środowisku są bardzo szerokie, tak jak szerokie i coraz to nowe są 

możliwości wspierania idei i działań poprzez różnorodne działania społeczne  

i medialne. Trzeba stale pamiętać o dwóch podstawowych argumentach 

przemawiających za szeroką obecnością tematyki rodzicielstwa zastępczego  

w środkach masowego przekazu oraz w różnych warstwach przestrzeni publicznej: 

pierwszy to społeczna ważność realizowanych działań, ich istotność, drugim jest 

perspektywa dziecka – każdorazowo wymagającego największej troski, opieki  

i ochrony. 
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SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU POTRZEBY CZYTANIA 

U DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM 
 

Monika JUREWICZ 

ABSTRAKT 

Głównym celem podjętych rozważań autorka uczyniła analizę zależnosci pomiędzy 
uwarunkowaniami społecznymi, tu głównie rozumianymi jako uwarunkowania środowiskowe 
a deklarowaną przez uczniów w młodszym wieku szkolnym potrzebą kontaktu z literaturą dla 
dzieci. Badania zostały przeprowadzone przy użyciu metody sondażu diagnostycznego, w 
ramach, którego wykorzystano technikę ankiety. Uzyskane z badań dane empiryczne poddane 
zostały analizie statystycznej. Badania przeprowadzono w październiku 2013 roku na terenie 
miasta stołecznego Warszawy. Badaniami zostali objęci uczniowie trzeciej klasy szkoły 
podstawowej i ich rodzice. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVA 

czytanie, dzieci w młodszym wieku szkolnym, rodzice, rodzina, uwarunkowania społeczne 

Social determinants of reading development needs of school-age children  

ABSTRACT 

The main objective considerations taken the author has done an analysis of the relationship 
between social determinants and declared by the students in the younger school age need to 
contact children's literature. The tests were carried out using the method of diagnostic survey, 
under which the technique was used survey. The studies were included in the students of 
primary school and their parents. 

 

KEY WORDS 

early school education, family, social determinants, parents, reading  

Wprowadzenie  

 Szczególne miejsce w życiu każdego dziecka zajmuje jego rodzina. To właśnie 

tam, w rodzinie pochodzenia dziecko zdobywa pierwsze doświadczenia, które  

w późniejszym czasie będą stanowiły swoisty filtr w interpretacji otaczającego go 

świata. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie w rodzinie dziecko nabywa pewne 

postawy, wzory zachowań, obyczaje oraz kształtuje swój stosunek do literatury  

i sztuki. Małe dziecko obserwując zachowania swoich najbliższych odtwarza je we 

własnej zabawie. I tak dziecko obserwujące czytającą matkę i ojca wykonuje te 

same czynności, to znaczy siada obok rodzica, trzyma w dłoniach książkę, 

przekręca kartki i wypowiada mniej lub bardziej zrozumiałe dla otoczenia słowa. Po 

etapie wykonywania tej samej czynności w sposób stereotypowy i mało 

urozmaicony dzieci odtwarzają już nie jedną, lecz kilka kolejnych czynności np. 

dziecko, któremu rodzice czytają przed snem również będzie podejmować zabawy o 

podobnej treści. Tuląc niezdarnie lalkę w ramionach lub układając ją do wózka 

będą czytały lub wręcz odtwarzały z pamięci znane i lubiane fragmenty książek.  

Jak zauważa D. Klus-Stańska to od sposobu, w jaki dziecko zostanie 

wprowadzone w świat pisma będzie zależało to, jakie znaczenie dziecko będzie 

przypisywało czytaniu (Klus-Stańska, Nowicka, 2009, s. 19). Poziom kulturowy 

rodziny ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju umysłowego i osiągnięć szkolnych 

uczniów, a zwłaszcza ich osiągnięć w zakresie kompetencji czytania Jak wynika  

z raportu o kulturze w Polsce w 2012 roku, ponad połowa osób czytających 
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przynajmniej 1 książkę na miesiąc często słuchała w dzieciństwie książek 

czytanych na głos. Poza tym osoby, które w ogóle nie sięgają po książkę nie miały  

z nimi także kontaktu w dzieciństwie (Raport o kulturze w Polsce, 2012).  

Jak zauważa M. Szymański szanse edukacyjne dzieci i młodzieży w coraz 

mniejszym stopniu zależą od sytuacji materialnej rodziny. Na plan pierwszy zaś 

wysuwają się czynniki określające poziom kulturowy rodziny: wykształcenie 

rodziców, styl życia, preferowane wzory i wartości, dążenia życiowe oraz to, jakie 

znaczenie przywiązuje się do kształcenia i wychowania własnych dzieci (Szymański, 

1996, s. 66). Dlatego też rodzina o wyższym poziomie kulturalnym lepiej 

przygotowuje dziecko do szkoły zarówno pod względem rozwoju jego sprawności 

intelektualnych, jak i właściwych nawyków obcowania z dobrami kultury. „Rodzina 

kształtuje u swych członków, przede wszystkim u dzieci umiejętności postrzegania 

rzeczywistości, widzenia problemów, stawiania pytań i poszukiwania na nie 

odpowiedzi. Ukazywanie wartości jednostce przez rodzinę, przeżywanie  

i realizowanie ich w rodzinie niejednokrotnie decyduje o tym, w jaki sposób ona je 

rozumie, przeżywa, realizuje w życiu indywidualnym i społecznym (Dyczewski, 

2003, s. 41). Potwierdzeniem powyższych konstatacji mogą być wyniki badań, które 

wskazują jednoznacznie, że obyczaj czytania dzieciom do poduszki jest tym 

częstszy, im ankietowani są lepiej wykształceni. Dlatego też jest to zjawisko niemal 

powszechne w domach osób z wyższym wykształceniem (CBOS, 1998, s. 14). 

Od wczesnego dzieciństwa rodzina kształtuje obraz świata, obraz człowieka  

i życia społecznego. Świat znaczeń, w jaki wprowadza dziecko, może być mniej lub 

bardziej bogaty, mniej lub bardziej uświadomiony Ponadto należy zauważyć, iż 

każda rodzina stwarza własne środowisko kulturalne w ramach ogólnej kultury 

swej zbiorowości. Dziecko, które już w domu otrzymuje bogate informacje  

o otaczającym świecie, które ma w domu bibliotekę, umie sięgać do encyklopedii  

z łatwością radzi sobie w szkole, jest chwalone przez nauczycieli, lubi się uczyć oraz 

szybko rozwija się pod względem umysłowym (Janke, 1987, s. 11). Tymczasem jak 

wynika z raportu o kulturze w Polsce w 2012 roku opublikowanego przez Główny 

Urząd Statystyczny, przeciętny Polak wydaje rocznie na książki i inne wydawnictwa 

(bez podręczników szkolnych) jedynie 19,44 złotego, co stanowi 4,5% wszystkich 

wydatków, jakie ponosi na kulturę. Jeśli dodamy podręczniki i inne materiały do 

nauki to wydatki te oscylują wokół 70,08 zł. Niestety, po raz kolejny okazuje się, iż 

książki nie należą do przedmiotów chętnie kupowanych przez Polaków (Raport  

o kulturze w Polsce, 2012). Ponadto jak wynika z doswiadczeń autorki niektórzy 

rodzice nie widzą potrzeby wczesnego kontaktowania dzieci z książką, wręcz 

poprzez własne preferencje utrwalają schemat myślenia o książce jak o czymś 

nudnym, mało atrakcyjnym, czy wręcz zarezerwowanym wyłącznie na potrzeby 

wyprawki szkolnej. Na pytanie autorki: Jakie prezenty kupujecie Państwo swoim 

dzieciom? Rodzice odpowiadają, zabawki, gy komputerowe. A dlaczego nie ksiązki?– 

pyta autorka. Rodzic odpowiada: „ a Pani chciałaby dostać taki prezent, na który 

Pani nie czeka!“ 

Oczywiście powyzszy stan uwarunkowany jest wieloma czynnikami, między 

innymi cenami książek czy też możliwościami z jakich może korzystać współczesny 

użytkownik internetu, to jest e-booki oraz czytelnie on-line. Niemniej jednak 

badania prowadzone na szeroką skalę pokazują, iż czytanie książek nie jest 

domeną przeciętnego Polaka. Jeżeli zestawimy te dane, z czynnikami 

kształtującymi zainteresowania czytelnicze u dzieci, to możemy przypuszczać, iż 
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pierwsze spotkanie z ksiązką w domu, czas spędzany z bliskimi, często w bliskim, 

czułym kontakcie, widok rodzica czytającego, może być jedynie widokiem noszącym 

znamiona „świątecznego“. A słowa „Książka naszym przyjacielem“ mogą wydawać 

sie jedynie pustym sloganem. Ponadto wyniki wielu badań zarówno krajowych jak i 

międzynarodowych wskazują, iż niektórzy rodzice deklarują, iż należy czytać 

dzieciom tylko do czasu, kiedy one same nie posiądą powyższej umiejętności, czyli 

do około 6 roku życia. Tymczasem wiadomym jest nie od dziś, iż czytanie ksiazek 

dzieciom jest istotnym elementem, który przyczynia się do wszechstronnego 

rozwoju dziecka. W czasie czytania pomiędzy dzieckiem a dorosłym wytwarza się 

niepowtarzalna więż. Dziecko wtulone w ramiona dorosłych kompensuje wszelkie 

niedostatki i zaspokaja podsawowe potrzeby zarówno te rozwojowe jak  

i edukacyjne. Czuje się bezpieczne, potrzebne i kochane. Ponadto na tą jedną, 

krótką chwilę (w perspektywie całego dnia może tygodnia) ma rodzica na 

wyłączność. Rodzice dokonując wyboru literatury dla swych pociech mogą także 

wykorzystywać treść ksiązki do podejmowania rozmów na tematy trudne czy 

intrygujące. Czas spędzony razem z dzieckiem na wspólnym czytaniu książek 

pozostawia w osobowości dziecka nieprzemijający znak, który za każdym razem 

wywołuje ciepłe, radosne i przyjemne uczucia, niezależnie od jego wieku. Jak 

zauważa A. Pawluk-Skrzypek „wszystkie drobne interakcje pomiędzy rodzicami  

a dziećmi mają emocjonalny podtekst, a powtarzane przez lata tworzą podstawy 

emocjonalnego światopoglądu i emocjonalnych umiejętności dziecka” (A. Pawluk-

Skrzypek, 2003, s. 131). 

Jak skutecznie przygotować dziecko do nabywania umiejętności czytania?  

Zanim odpowiem na pytanie, w jaki sposób przygotować dziecko do nabywania 

umiejętności czytania, warto zasygnalizować, czym jest w ogóle czytanie. Otóż jak 

wynika z analizy literatury przedmiotu czytanie można rozpatrywać zarówno  

w kategoriach pewnego, złożonego procesu, ale także, jako jedną z wielu 

kluczowych potrzeb człowieka. Nie ulega wątpliwości, iż czytanie jest procesem 

wymagającym współdziałania wielu funkcji psychicznych takich jak: koordynacji 

pomiędzy analizatorami (wzrokowym, słuchowym, kinestetyczno-ruchowym), 

sprawności aparatu artykulacyjnego i manualnego, odpowiedniego poziomu 

rozwoju myślenia i mowy a nade wszystko adekwatnego nastawienia.  

A. Brzezińska przedstawiła kompleksowe ujęcie umiejętności czytania. Autorka 

wyodrębniła trzy komplementarne wymiary. Pierwszy z nich to aspekt techniczny, 

który ujawnia się w obszarze umiejętności cząstkowych takich jak: rozpoznawanie, 

kojarzenie i różnicowanie zarówno grafemów jak i fonemów oraz zdolności ich 

odtwarzania we właściwym czasie. Kolejnym wymiarem jest aspekt semantyczny. 

Kluczowymi właściwościami dla tego obszaru są umiejętności kojarzenia 

rozpoznawanych znaków z posiadanym juz doświadczeniem. W głównej mierze 

rozumiane jako dosłowne odczytywanie treści słów i znaczeń. Wreszcie ostatnim, 

wyróżnionym przez autorkę wymiarem jest aspekt krytyczno-twórczy. Postrzegany 

jako umiejętność refleksyjno-krytycznego odczytywania treści, to znaczy zdolność 

do interpretacji tekstu, oceny przeczytanych treści w oparciu o własne 

doświadczenie, to czytanie „między wierszami“ .  

Z punktu widzenia organizacji procesu nauczania ważny jest ten moment,  

w którym dziecko jest w wystarczającym stopniu przygotowane do rozpoczęcia 
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nauki czytania. Zdaniem A. Brzezińskiej, można wyłonić trzy płaszczyzny, 

odpowiadające różnym typom gotowości dziecka do nauki czytania: 

1. gotowość psychomotoryczną - gotowość do nauki czytania typu „wiem jak” 

2. gotowość słownikowo - pojęciową - gotowość do nauki czytania typu „mam 

możliwość” 

3. gotowość emocjonalno - motywacyjną - gotowość do czytania typu „chcę”.  

Żadnego z tych trzech wymiarów nie można uważać za najważniejszy albowiem 

wszystkie one wzajemnie się uzupełniają i w konsekwencji wyznaczają to, jak 

szybko dziecko opanuje umiejętność czytania i będzie się nim sprawnie 

posługiwało, jako narzędziem komunikowania i poznawania (Brzezińska, 1987,  

s. 36).  

Niewątpliwie fundamentalne znaczenie w procesie nabywania umiejętności 

czytania i pisania ma poziom funkcjonowania podstawowych analizatorów, to jest 

receptor, nerwowa droga doprowadzająca oraz korowa cześć analizatora, w której 

dokonuje się zarówno odzwierciedlenie prostych bodźców jak i proces analizy  

i syntezy. Niemniej jednak uważam, iż niedoskonałości związane z poziomem 

funkcjonowania analizatorów czy aparatu artykulacyjnego można przy 

zastosowaniu właściwego oddziaływania terapeutycznego usprawnić. Natomiast, 

jeżeli dziecko wykazuje niski poziom motywacji, a przy czytaniu lub pisaniu 

towarzyszą mu negatywne emocje to niewątpliwie nauka czytania stanie się dla 

dziecka „przykrym obowiązkiem i negatywnym doświadczeniem”. Takie dzieci  

z niechęcią będą sięgały po książkę. Także istotne jest to, iż dla nich książka będzie 

po prostu zbiorem trudnych, mało interesujących ćwiczeń. Wobec tego 

stymulowanie rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych ma kluczowy wpływ 

na to, jaki charakter będzie miała nauka czytania i pisania. Czy będzie to przykra 

konieczność czy też pasja. Jak podkreślała A. Brzezińska pozytywna, wewnętrzna 

motywacja dziecka do czytania ujawnia się poprzez duże emocjonalne 

zaangażowanie dziecka w tego typu aktywność (Brzezińska, 1987, s. 51). Toteż  

w procesie czytania nie wystarcza opanowanie techniki rozpoznawania słów, obok 

wzrokowej percepcji i czynnika słuchowo - motorycznego, zasadniczą rolę odgrywa 

czynnik emocjonalno-motywacyjny warunkujący odpowiedni stosunek dziecka do 

czynności czytania (Jurewicz, 2010, s. 62). Nie wystarczy po prostu „mieć” w swojej 

biblioteczce wiele książek trzeba przede wszystkim „chcieć” po nie sięgnąć. Dlatego 

też wydaje mi sie, iż nabywanie przez dziecko kluczowych kompetencji szkolnych 

powinno przebiegać równolegle z rozwijaniem zainteresowań czytelniczych, a przede 

wszystkim kształtowaniem potrzeby czytania. O czym także traktuje obligatoryjny 

dokument szkoły, jakim jest podstawa programowa. I tak do najważniejszych 

umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole 

podstawowej należą między innymi: czytanie – rozumiane zarówno, jako prosta 

czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów 

w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny  

i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa. W tym na poziomie klasy I 

szczególną uwagę poświęca się w zakresie umiejętności czytania i pisania: 

rozumienie sensu kodowania oraz dekodowania informacji; odczytywania 

uproszczonych rysunków, piktogramów, znajomość wszystkich liter alfabetu, 

czytania i rozumienia oraz pisania prostych, krótkich tekstów, posługuje się ze 

zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie, interesuje się 

książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytane utwory (np. baśni, opowiadań, 
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wierszy), w miarę swoich możliwości czyta lektury. Natomiast na koniec klasy III 

szkoły podstawowej uczeń analizuje i interpretuje teksty kultury, przejawia 

wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami 

literackimi, w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas  

i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów, czyta teksty i recytuje wiersze,  

z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, ma potrzebę kontaktu z literaturą  

i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, 

wypowiada się na ich temat, pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników  

i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych (Podstawa programowa 

kształcenia ogólnego, 2008).  

 Jak wynika z dostępnej literatury zainteresowania rodzą się i modyfikują  

w oparciu o kontakty ze środowiskiem zewnętrznym. Są to swoiste właściwości 

psychiczne, które osiągają postać ukierunkowanej aktywności poznawczej 

o konkretnym natężeniu. Z pewnością jednym sposród wielu typów zainteresowań 

są zainteresowania czytelnicze. Jednakże z doświadczeń autorki wynika, iż w szkole 

- niestety- wiele czasu poświęca się przede wszystkim na usprawnianie techniki 

czytania. Dzieci dowiadują sie, że czytać dobrze to przede wszystkim czytać głośno, 

płynnie i szybko. Rzadko kiedy, w trakcie czytania tekstów o róznym poziomie 

trudności dzieci dostrzegają w nich żródło wiedzy i informacji o otaczającym 

świecie. Myślę, że taka sytuacja nie powinna nikogo dziwić. Albowiem bardzo często 

nauczyciele w ramach pracy domowej polecają dzieciom „nauczyć się czytać“. 

Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest wzrastająca niechęć uczniów do czytania. 

Dla wielu z nich umiejętność ta jest jedynie umiejętnością szkolną, postrzeganą  

w kategoriach obowiązku, a nie przyjemności czy rozrywki. Co więcej, jezeli 

przyjmiemy, że czas wolny to okres, który pozostaje dziecku po wypełnieniu 

obowiązków szkolnych, domowych, czynności organizacyjno-porządkowych, 

związanych z zachowaniem zdrowia i higieny– to można pokusić się o stwierdzenie, 

iż dla wielu dzieci preferowaną formą spędzania tego czasu nie będzie czytanie 

książek ani też czytanie w ogóle. Dlaczego tak sie dzieje? W mojej opinii 

bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim identyfikowanie 

czynności czytania z odrabianiem pracy domowej, ocenianiem, trudnościami  

w opanowaniu oczekiwanej techniki i tempa czytania, lub czytaniem treści tekstów, 

które nie są spójne z zainteresowaniami czy też potrzebami poznawczymi dzieci. 

Treści wielu tekstów zamieszczanych w podręcznikach dla dzieci są napisane 

prostym często także infantylnym językiem. Przede wszystkim wynika to faktu, iż 

ten sam tekst pełni funkcję edukacyjną, to znaczy jest nośnikiem wiedzy 

o otaczającym świecie (często niestety daleką od tego świata, które dziecko zna 

z autopsji bądż też poznaje z mediów). Z drugiej strony ten sam tekst jest 

wykorzystywany jako materiał dydaktyczny do ćwiczeń w nabywaniu umiejętności 

czytania. Z racji tego, iż dzieci na tym etapie kształcenia dopiero wprowadzane są  

w świat pisma materiał jest napisany w sposób mało skomplikowany. Jak wynika 

z doświadczeń autorki, dzieci o dobrych możliwościach intelektualnych po dwóch, 

trzech czytaniach recytują teksty czytanek z pamięci. Wobec powyższego można 

pokusić się o stwierdzenie, iż powyższe teksty ani nie przyczyniają się do 

rzeczywistego nabywania kompetencji czytania ani też nie rozpalają zainteresowań 

czytelniczych. 
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Główne założenia badań 

W świetle przedstawionych rozważań wydaje się zasadnym poszukiwanie 

odpowiedzi na pytanie dotyczące znaczenia czytania w życiu dzieci. Czy dla 

badanych uczniów klas III czytanie książek to obowiązek szkolny czy też możliwość 

rozwijania własnych pasji i zainteresowań?  

Badania zostały przeprowadzone przy użyciu metody sondażu diagnostycznego, 

w ramach, którego wykorzystano technikę ankiety. Uzyskane z badań dane 

empiryczne poddane zostały analizie statystycznej. Badania przeprowadzono  

w październiku 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy. Badaniami 

zostali objęci uczniowie trzeciej klasy szkoły podstawowej oraz ich rodzice. Ogółem 

w badaniu uczestniczyło 170 uczniów klas III, w tym dziewczynki stanowiły ponad 

54%. Jak wynika ze szczegółowej analizy zebranego materiału badawczego 

większość dzieci, to jest prawie 90% wychowuje się w rodzinach pełnych. Ponadto 

większość dzieci, to jest ponad 55% wychowuje się w rodzinach pełnych  

o strukturze 2+2. W dalszej kolejności odnotowano prawie 32% dzieci 

wychowujących się w rodzinach trzy-osobowych. Pozostała część badanych, 

stanowiła dzieci wychowujące się w rodzinach z trójką i więcej dzieci.  

Jak wynika z analizy zebranego materiału badawczego prawie 89% badanych 

rodziców czytało swoim dzieciom w ciągu ostatnich dwóch analizowanych tygodni. 

Natomiast nieco ponad 7% badaych zadeklarowało, iz nie czytało w ogóle a 4,12% 

badanych nie miała zdania na powyższy temat. Szczegółowa analiza pokazała, iż co 

trzeci badany rodzic czytał swoim dzieciom raz na trzy dni, nieco ponad 27% 

badanych czytało codziennie, a co czwarty badany rodzic czytał swoim dzieciom  

w ciągu ostatnich dwóch tygodni tylko raz. Z uzyskanych danych wynika, iż 

znacząca większość badanych rodziców czyta swoim dzieciom, niemniej jednak 

można zauważyć, iż omawiana czynność nie stanowi dla badanych codziennej 

praktyki. Warto w tym miejscu przypomnieć, iz w Polsce podejmowane sa 

wielorakie działania, których celem jest uświadamianie rodziców i innych dorosłych 

w zakresie znaczenia czytania dziecku dla wszechstronnego jego rozwoju. Między 

innymi 1 czerwca Fundacja XXI ogłosiła kampanię społeczną „Cała Polska czyta 

dzieciom”. Koronne hasło tej kampanii brzmiało „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. 

Codziennie“.  

Autorkę interesowało również to, jakie znaczenie nadają badani rodzice czytaniu 

dzieciom ksiązek w optyce ich wielokierunkowego rozwoju. Jak sę okazało 

dominująca grupa rodziców, to jest ponad 80% dostrzega związek pomiędzy 

czytaniem dzieciom ksiązek a poziomem rozwoju ich osobowości W dalszej 

kolejnosci badani sugerowali związek pomiędzy czytaniem dzieciom a rozwojem 

poznawczym dziecka, odnotowano ponad 70% takich wskazań. Równoczesnie 

prawie 63% badanych dostrzega związek pomiędzy czytaniem dzieciom a poziomem 

ich rozwoju społecznego. Najmniej wzkazań odnotowano w zakresie związku 

pomiędzy czytaniem dzieciom a rozwojem ruchowym, tylko 48% badanych rodziców 

własnie tak odpowiedziało. Oczywiście może cieszyć fakt, iż badani rodzice 

uświadamiają sobie jaki wydżwięk dla rozwoju ich dzieci ma czytanie książek. 

Niemniej jednak mogą zastanawiać odpowiedzi tych rodziców, którzy nie 

dostrzegają związku w omawianym zakresie. Trudno oczekiwać od osób, które nie 

dostrzegają związku pomiędzy czytaniem książek a rozwojem dzieci aby czytały 

swoim dzieciom, a już na pewno nie można spodziewać się codziennego czytania 

ksiązek.  
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Kolejnym zagadnieniem, które analizowała autorka był stosunek badanych 

uczniów klas trzecich do czytania książek. Jak wynika z analizy zebranego 

materiału badawczego badani uczniowie deklarują, iż czas wolny jakim dysponują 

po odrobieniu pracy domowej oscyluje w przedziale od pół godziny do trzech godzin 

dziennie. Szczególowa analiza wykazała, iż dominującą grupę stanowiły dzieci, 

które deklarowały, iż rozporządzają zwykle 2-godzinnym czasem wolnym  

w roboczym dniu tygodnia, odnotowano ponad 44% takich wskazań. W dalszej 

kolejności dzieci sugerowały, iz dysponują jedną godziną, prawie 20% odpowiedzi 

oraz 3-godzinami czasu, wskazało tak prawie 16% badanych dzieci. Najmniej liczną 

grupę stanowiły dzieci,które wskazywały jedynie na pół godziny czasu wolnego, to 

jest nieco ponad 7% badanych.  

Ulubionymi formami spędzania czasu wolnego przez badane dzieci są gry 

komputerowe, odpowiedziało tak prawie 70% badanych dzieci. W dalszj kolejności 

dzieci wskazywały na oglądanie programów telewizyjnych, zabawy na powietrzu, 

spotkania z kolegami lub koleżankami. Niestety dopiero na piątym miejscu znalazło 

sie czytanie ksiązek, odpowiedziało tak prawie 40% badanych uczniów. Jak 

sugeruje I. Sprzączka uczniowie odpowiadając na pytanie: dlaczego nie lubią 

czytać? podkreślają przede wszystkim, iż „brak mi czasu na czytanie książek", 

„mam dużo nauki", „jeśli mam wolny czas chcę odpocząć od szkoły i książek“, „wolę 

słuchać muzyki!“. Uczniowie wskazują, iż chciałiby czytać książki, takie, które sami 

wybiorą a nie takie, które zleca wyłącznie nauczyciel. Po przeczytaniu lektury 

obowiązkowej -wielu z uczniów- sugeruje, iż nie ma juz czasu i chęci na czytanie 

ksiązek, które ich osobiśie interesują. Ponadto -jak wynika z badań -niewielu 

spośród badanych w czasie wolnym chciałoby spedzać go z najbliższymi, to jest 

rodzicami czy dziadkami, badż też grać na instrumentach muzycznych. W grupie 

dzieci, dla których preferowaną formą spędzania czasu wolnego jest czytanie 

dominowały dziewczynki i stanowiły ponad 60% badanych, co jes spójne 

z dostępną wiedzą na ten temat w literaturze przedmiotu. Ponadto sposród tych, 

którzy preferują czytanie w czasie wolnym ponad 20% deklaruje, iż bardzo lubi 

czytać, ponad 50% lubi czytać, co ciekawe prawie 18% badanych uczniów 

wskazuje, iz raczej nie lubi czytać, pozostałe 12% badanych nie miało zdania na 

powyższy temat. 

Badani uczniowie poświęcają na czytanie dziennie od pół godziny do dwóch 

godzin. Największą grupę spośród dzieci preferujących czytanie w czasie wolnym 

stanowili badani, którzy przeznaczali dziennie na tą czynność około jednej godziny, 

to jest 64,7% uczniów. Dzieci, które przeznaczają pół godziny dziennie na czytanie 

stanowiły prawie 21% badanych. Pozostała grupa, to jest prawie 15% badanych 

czytała dziennie około dwóch godzin. Szczegółowa analiza zebranego materiału 

pozwoliła zauważyć, iż w grupie dzieci, które czytały najdłuzej dominowały dzieci, 

które równocześnie deklarowały, iż raczej nie lubią czytać. Można przypuszczać, iż 

dłuższy czas czytania może być związany z ewentualnymi trudnościami jakie 

napotykają badani uczniowie w zakresie analizy i syntezy wyrazowej, szczególnie 

jeżeli chodzi o tempo i technikę czytania. Jak wynika z doświadczeń autorki wielu 

uczniów, którzy napotykają trudności w opanowaniu umiejętności czytania, 

szczególnie o charakterze specyficznych - zgodnie z zaleceniami nauczycieli lub 

rodziców- powinni więcej czasu poświęcić na doskonalenie tej umiejętności. Jakie 

są konsekwencje powyższych zaleceń? Najważniejszą jest obniżenie motywacji 

ucznia do czytania. Dzieje się tak dlatego, że w trakcie długotrwałego czytania 
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uczeń nie osiąga oczekiwanych efektów ponieważ funkcje zaburzone wykazują 

tendencje do szybszej męczliwości, co w praktyce oznacza, iż uczeń, który czyta 

długo, w każdej kolejnej minucie (po przekroczeniu złotego czasu adekwatnie do 

własnych możliwości) czyta coraz gorzej, zarówno w aspekcie technicznym, 

semantycznym jak i krytyczno-twórczym.Tym samym utwierdza się w przekonaniu, 

że czytanie nie jest niczym przyjemnym a on sam nie posiada wystarczających 

dyspozycji aby mógł sięgać po książkę.  

Okazuje się, iż pomimo tego, że czytanie nie jest preferowaną przez dzieci formą 

spędzania czasu wolnego to dzieci deklaratywnie nadają wysoką rangę tej 

czynności. Na pytanie autorki: dlaczego czytanie jest umiejętnością ważną dla 

człowieka? Dzieci odpowiadały, iż: „ w czasie czytania uczymy sie nowych słów“, 

„uczymy się ortografii“, „bo z książek zdobywamy wiedzę i wiadomości“, „bo rozwija 

sie mózg“, „ bo jak będę umiała czytać to znajdę lepszą pracę“, „bo z książek 

uczymy się jak ładnie układać zdania“ . Z wypowiedzi dzieci wynika, iż dla wielu 

z nich czytanie książek sprowadza sie przede wszystkim do wypełniania jednego 

z wielu obowiązków szkolnych. Zgodnie z sugestiami dzieci: czytamy żeby się 

nauczyć, dowiedzieć, poznać, Niestety w wypowiedziach dzieci nie odnalazłam 

informacji, które sugerowałyby, iż dzięki czytaniu książek dzieci rozwijają własne 

zdolności i zainteresowania, czy też w ten sposób odpoczywają poprzez regenerację 

sił fizycznych i psychicznych. Zestawiając te dyspozycje z kluczowymi funkcjami 

podręcznika można pokusić się o stwierdzenie, iż dzieci myśląc o czytaniu książek, 

mają być może przed oczami książkę szkolną w postaci podręczników lub lektur 

obowiązkowych.  

Podsumowując dotychczasowe rozważania należy zauważyć, iż rozwój dziecka  

w młodszym wieku szkolnym charakteryzuje niezwykle intensywny przebieg. 

Obserwujemy szereg kluczowych zmian psycho-somatycznych, które są ze sobą 

wzajemnie skorelowane. Szczególne miejsce w tym rozwoju zajmują dyspozycje 

i kompetencje dziecka, których poziom uwarunkowany jest wieloma czynnikami. 

Głównym celem przedstawionych rozważań autorka uczyniła poszukiwanie 

odpowiedzi na pytanie dotyczące znaczenia czytania w życiu dzieci.  

Autorka ma świadomość, iż przedstawione wyniki badań w żaden sposób nie 

wyczerpują zagadnień związanych z rozwijaniem potrzeby czytania u dzieci  

w młodszym wieku szkolnym, a jedynie stanowią pewną propozycję nieco innego 

spojrzenia na tą kluczową kompetencję współczesnego człowieka. Autorka zwraca 

uwagę nie tyle na poziom tej umiejętności, co na ukierunkowane działania 

środowiskowe, których konsekwencją byłoby rozwijanie u najmłodszych 

czytelników rzeczywistej potrzeby kontaktu, obcowania z książką. A wszystko to 

autorka czyni w myśl znanej wszystkim zasady: „czym skorupka za młodu 

nasiąknie, tym na starość trąci“.   

 

 

 

 

 



72 

Bibliografia 

[1] BRZEZIŃSKA, Anna.1987. Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do 

czytania i pisania. Poznań: UAM, 51 s. ISBN 83-232-0106-4. 

[2] BRZEZIŃSKA, Anna.1987. Czytanie i pisanie – nowy język dziecka.. 

Warszawa: WSIP, 36 s. ISBN 83-02-02986-6.  

[3] CBOS. 1998. Książka w życiu codziennym Polaków. In Wiedza i Życie, 1999 nr 

6, s. 14. 

[4] DYCZEWSKI, Leon. 2003. Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Lublin: 

KUL, 36 s. ISBN 83-7306-120-7. 

[5] JANKE, Andrzej. 1987. Rodzinne uwarunkowania przebiegu i efektów nauki 

szkolnej uczniów klasy V-VIII. Toruń: ODN w Toruniu, 36 s.  

[6] JUREWICZ, Monika. 2010. Czytanie ze zrozumieniem uwarunkowania 

rodzinne. Warszawa: Scholar, 62 s. ISBN 978-83-7383-461-3. 

[7] KLUS-STAŃSKA, Dorota. NOWICKA, Marzenna. 2009. Sensy i bezsensy 

edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa: WSIP, 19 s. ISBN 978-83-02-10874-7. 

[8] PAWLUK-SKRZYPEK, Agnieszka. 2003. Rodzicu! Nie zaniedbuj mnie 

emocjonalnie!.In Lubelski Rocznik Pedagogiczny. ISBN, 2001, XXIII, s. 127-

134. 

[9] RAPORT O KULTURZE W POLSCE, 2012, www.stat.gov.pl  

[10] SZYMAŃSKI, Mirosław. 1996. Selekcyjne funkcje szkolnictwa a struktura 

społeczna. Warszawa: IBE, 66 s. ISBN 978-83-02-10874-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Dr Monika Jurewicz 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

ul. Nowoursynowska 166 

monikajurewicz@op.pl 



73 

STYLE WYCHOWANIA W RODZINIE A SAMOOCENA UCZNIÓW KLAS 

TRZECICH GIMNAZJUM W KONTEKŚCIE ICH SPECYFICZNYCH 

TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ 
 

Agnieszka PAWLUK-SKRZYPEK 

ABSTRAKT  

Tematem niniejszego artykułu uczyniono rozważania na temat samooceny uczniów ze 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w kontekście stylów wychowania prezentowanych 
przez ich rodziców. Badaniami objęto 69 uczniów gimnazjum klas trzecich. Uczyniono 
założenie, iż uczniowie wychowywani w sposób demokratyczny, pomimo doświadczania 
trudności szkolnych, prezentować będą wyższą samoocenę od uczniów, których rodzice 
preferują autokratyczny styl wychowania. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVA:  

samoocena, specyficzne trudności w uczeniu się, style wychowania w rodzinie 

Styles of bringing up in the family but the self-assessment of pupils of the 
third classes of the junior secondary school in the context of their specific 
learning disabilities 

ABSTRACT 

The topic of this article has been done reflecting on self-esteem of students with specific 
learning disabilities in the context of education styles presented by their parents. The study 
involved 69 third-grade middle school students. Assumption was made that students educated 
in a democratic way, despite experiencing difficulties at school, will present a higher self-esteem 
than students whose parents prefer an autocratic style of education. 

 

KEY WORDS:  

self-assessment, specific learning disabilities, styles of bringing up in the family 

 

Wprowadzenie  

Od tego, w jaki sposób człowiek ocenia samego siebie w dużej mierze zależy 

charakter jego stosunków z innymi ludźmi i efektywność funkcjonowania 

społecznego. Samoocena to ogólna ocena swoich możliwości. W ocenie tej można 

wyróżnić dwie tendencje: do przeceniania własnych możliwości lub ich 

niedoceniania. Najbardziej pożądaną jest prawidłowa ocena siebie (samoocena 

stabilna, adekwatna), czyli taka, kiedy czynności, które człowiek podejmuje 

odpowiadają jego możliwościom (J. Reykowski, 1970, s. 50). Samoocena stabilna to 

„względnie stały system opinii i sądów, który nie ulega gwałtownym  

i nieoczekiwanym zmianom" (L. Niebrzydowski, 1995, s. 30). 

Podstawowym warunkiem trwałości samooceny jest stabilność doświadczeń. Za 

najbardziej istotne dla kształtowania się samooceny uznaje się opinie i oceny jakie 

dziecko słyszy o sobie, sukcesy i niepowodzenia życiowe a także porównywanie 

siebie ze znaczącymi dla jednostki wzorcami osobowymi oraz pozycję społeczno – 

ekonomiczną rodziców. Zatem prawidłowy przebieg wychowania w dzieciństwie, 

odgrywa tu olbrzymią rolę. Wszelkie sprzeczności w wiedzy o sobie utrudniają 

powstawanie prawidłowej pozytywnej postawy w stosunku do siebie. Pod wpływem 
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odnoszonych porażek obserwuje się zaniżanie się samooceny, zaś odnoszenie 

sukcesów wpływa korzystnie na poziom samooceny (A. Brzezińska, 1973, s. 96). 

Wysoka samoocena wiąże się z poczuciem bycia osobą kompetentną i lubianą 

przez innych, taką która jest akceptowana przez członków grupy. Pozytywna 

samoocena pozwala również formułować ambitne cele i podejmować trudne 

zadania. Ludzie z niską samooceną często nie wykorzystują szans na osiągnięcie 

sukcesów tam, gdzie mają do tego odpowiednie predyspozycje (M. Kofta,  

D. Doliński, 2000, s. 581).  

Samoocena w dużej mierze decyduje o tym, jak radzi sobie człowiek  

w sytuacjach trudnych. Badania wskazują, iż samoocena nieadekwatna i 

niestabilna w sytuacji zetknięcia się z trudnościami, powoduje poczucie zagrożenia, 

wzrost negatywnych emocji oraz dezorganizację zachowania. Samoocena 

adekwatna, stabilna i pozytywna sprzyja odporności na sytuacje trudne, ponieważ 

zmniejsza wewnętrzne przyczyny poczucia zagrożenia jednostki. Osoby, które nisko 

się oceniają i nie wierzą w swoje możliwości, na ogół przejawiają skłonności do 

przeceniania trudności i się im poddają. Samoocena nieadekwatna za wysoka 

powoduje tendencje do silnych emocji negatywnych i reakcji obronnych  

 (M. Tyszkowa, 1977, s. 93). 

Z kolei osoby z wysokim poczuciem własnej wartości w procesie radzenia sobie 

w sytuacjach trudnych stosują strategie aktywne, podejmują starania, aby 

bezpośrednio rozwiązywać stojące przed nimi problemy, są bardziej 

skoncentrowane na wysiłkach mających na celu pokonanie trudności i bardziej 

wytrwałe w działaniach, nie załamują się w sytuacji porażki (D. Borecka-Biernat 

1992, s. 91). 

Badacze zwracają uwagę na związek samooceny z poziomem osiągnięć 

szkolnych, podkreślając, że „pozytywna koncepcja siebie wywiera wpływ na poziom 

osiągnięć szkolnych a jej wzmocnienie powinno być celem kształcenia”  

 (P. A. Gindrich, 2004, s. 56). Tymczasem, jak pokazują badania prowadzone m.in. 

przez A. Witek i D. Pankowską tylko niewiele ponad ¼ z ogólnej puli tematów 

poruszanych na godzinach wychowawczych w szkołach stanowiły tematy  

z kategorii „Rozwój osobisty”, które dotyczyły m.in. samopoznania i samooceny oraz 

umiejętności emocjonalno-społecznych (D. Pankowska, A. Witek, 2012, s. 71). 

Pogląd o doświadczaniu niepowodzeń szkolnych przez uczniów z dysleksją  

i kształtowanie się na tej podstawie ich zaniżonej samooceny znalazł 

odzwierciedlenie w wielu badaniach. W Polsce badania prowadzili m. in. H. Kulas, 

1987 oraz P. A. Gindrich, 2004, 2011.  

Dysleksja zgodnie z definicją opublikowaną w 2009 r. przez Europejskie 

Towarzystwo Dysleksji, jest to „odmienny sposób nabywania umiejętności czytania 

i pisania oraz ortografii, o podłożu neurobiologicznym. Trudności, które powodują 

tę odmienność, mogą także wpłynąć na umiejętność planowania, liczenia itp. 

Przyczyną może być kombinacja trudności w zakresie przetwarzania 

fonologicznego, pamięci operacyjnej, szybkości nazywania, uczenia się materiału 

zorganizowanego w sekwencje i automatyzacji podstawowych umiejętności” (M. 

Łockiewicz, K. M. Bogdanowicz, s. 22-23).  

W Polsce M. Bogdanowicz wprowadziła pojęcie dysleksji rozwojowej, jako 

zaburzeń uczenia się czytania i pisania, które mogą występować w formie trudności 

o węższym zakresie: 1. dysleksja – specyficzne trudności w czytaniu, którym często 

towarzyszą trudności w pisaniu, 2. dysortografia – specyficzne trudności  
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z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne), 3. dysgrafia – 

trudności w opanowaniu właściwego poziomu graficznego pisma - tzw. brzydkie 

pismo (M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, 2005, s. 20-21). 

M. Korendo zwraca uwagę, że „istota dysleksji nie ogranicza się jedynie do 

pisma (w znaczeniu odczytywania i zapisywania), ale do całego systemu 

językowego, w tym także do tworzenia oraz rozumienia wypowiedzi ustnych. […] 

problemy dyslektyczne nie objawiają się jedynie w obrębie systemu literowego, ale 

dotyczą wszystkich systemów znaków (symboli), jakie istnieją w celu oznaczenia 

(nazywania, porządkowania) istniejącej rzeczywistości. Istota problemów dotyczy 

także kodów, które regulują posługiwanie się określonymi symbolami. Inaczej 

mówiąc – dysleksja powoduje trudności z posługiwaniem się symbolami oraz 

abstrahowaniem i stosowaniem zasad używania tych symboli. Dotyczyć to może 

zarówno liter, jak i cyfr, nut, alfabetu Morse’a, numerycznego oznaczania czasu 

itp.” (M. Korendo, s. 3). 

Jednym z wymienianych powodów niskiej samooceny uczniów z trudnościami w 

uczeniu się (w tym z dysleksją) jest otrzymywanie od rodziców, nauczycieli  

i rówieśników negatywnych informacji zwrotnych odnośnie poziomu swoich 

kompetencji szkolnych czy osiągnięć w nauce (P. Gindrich, 2011, s. 96). Szczególną 

rolę odgrywają tu zwłaszcza rodzice, jako osoby znaczące dla dziecka i preferowany 

przez nich styl wychowania oraz komunikacji z dzieckiem. W przypadku uczniów ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się jest to o tyle istotne, gdyż np. badania 

M. Jurewicz potwierdzają, iż sytuacja rodzinna rozumiana jako całokształt 

warunków społecznych, w jakich wzrasta dziecko, wpływa wielorako na jego 

osiągnięcia w czytaniu ze zrozumieniem (M. Jurewicz, 2010, s. 202). 

Zdaniem Pluty styl wychowania to „pewne stałe, określone oddziaływania, 

zachowania wychowawcze, które charakteryzują względnie jednolite, 

zharmonizowane podporządkowanie się pewnej scalającej osi, koncepcji, idei 

wychowawczej" (A. Pluta, 1979, s. 44-45). M. Ziemska przez styl wychowania 

rozumie dobór i zastosowanie zespołu środków wychowawczych (M. Ziemska, 2009) 

zaś Kuczkowski określa go, jako wypadkową sposobów i metod oddziaływania na 

dziecko w rodzinie (S. Kuczkowski, 1991, s. 37). Jest to więc stosunek rodziców do 

dziecka, metody postępowania i sposób egzekwowania obowiązków. Rodzice na 

własnym dziecku mają szansę sprawdzenia osobistej koncepcji rozwoju człowieka  

i czynią to mniej lub bardziej świadomie oraz w odmienny sposób (I. Obuchowska, 

2009, s. 6).  

Najczęściej spotykane style wychowania to: styl autokratyczny, styl 

demokratyczny i styl liberalny. W polskiej literaturze przedmiotu wymienia się 

także styl nieokreślony, jako forma wychowania niekonsekwentnego. Zdaniem  

M. Ryś styl demokratyczny cechuje: poszanowanie praw i uczuć każdego członka 

rodziny; wzajemne zaufanie, sympatia, życzliwość; troska o rozwój wszystkich osób 

w rodzinie; wspólne planowanie działań i rozwiązywanie problemów; luźne sposoby 

kontroli; nienarzucanie zadań, niestosowanie surowej represji, raczej posługiwanie 

się perswazją i przedstawianiem argumentów (M. Ryś, 2001, s.17).  

W rodzinie wychowującej dziecko w stylu autokratycznym: zna ono swoje 

obowiązki, prawa i konsekwencje; rodzice nie okazują dziecku uczuć, gdyż ich 

zdaniem to je psuje; w takiej rodzinie ważniejsze są dobrze wypełniane obowiązki 

niż troska o zaspokajanie potrzeb i relacje międzyludzkie; sukcesy i porażki dziecka 

traktuje się jako rzecz oczywistą, uważając, że chwalenie i podkreślanie osiągnięć 
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szkodzi wychowaniu; rodzice wychwytują i krytykują każdy błąd dziecka, nie 

stosują nagród, najważniejszą rolę w wychowaniu odgrywa kara a rodzice ściśle 

kontrolują relacje pozarodzinne swoich dzieci (M. Ryś, 2001, s. 17).  

W stylu liberalnym: rodzice pozostawiają dziecku całkowitą swobodę, nie 

hamują jego aktywności i spontanicznego rozwoju, interweniują tylko  

w wyjątkowych przypadkach, nie stawiają wymagań, nie odwołują się do 

autorytetu, okazują zainteresowanie sprawami dziecka tylko wtedy, gdy samo tego 

zażąda (M. Ryś, 2001, s. 18). M. Ryś wprowadziła rozróżnienie pomiędzy stylem 

liberalnym - kochającym a liberalnym - niekochającym. W stylu kochającym 

dziecko otoczone jest czułością i miłością, rodzice są z nim związani, zostawiają mu 

swobodę działań i wybór postaw, uważają, że dziecko samo dokona właściwych 

wyborów gdy dorośnie. W stylu niekochającym rodzice są wobec niego obojętni, 

okazują mu chłód emocjonalny i nie interesują się jego życiem. Konsekwencją 

każdego ze stylów są określone skutki wychowawcze, zależne od natężenia 

zachowań należących do danego stylu, wieku dziecka i całej struktury środowiska 

rodzinnego (M. Ryś, 2001, s. 18). 

Poza wymienionymi stylami wychowania, występuje jeszcze forma wychowania 

niekonsekwentnego, czyli przechodzenie od metod kierowania autokratycznego do 

demokratycznego, formalno-demokratycznego lub liberalnego (A. Pluta, 1979). Ten 

styl charakteryzuje zmienność i przypadkowość oddziaływań na dziecko oraz brak 

sprecyzowanych zasad postępowania. Rodzice przejawiają inicjatywę tylko wtedy, 

gdy wydarzy się coś negatywnego. Wprowadzają wówczas rygor i kary, których 

potem nie przestrzegają i nie egzekwują. Gdy chcą natomiast skłonić dziecko do 

posłuszeństwa, stosują obietnice lub dają prezenty. Takie postępowanie uczy 

dziecko interesowności i egoizmu. Ten styl wychowania powoduje, że dziecko traci 

szacunek do rodziców, nie uważa ich za autorytety, czuje się osamotnione  

i bezradne. Może to prowadzić do braku pewności siebie, która będzie maskowana 

agresywnymi formami zachowania się (M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, 

1994, s. 128-129).  

Główne założenia i metoda badań  

Głównym celem podjętych badań było rozpoznanie czy istnieje zależność 

pomiędzy stylem wychowania prezentowanym przez rodziców a samooceną uczniów 

klas trzecich gimnazjum w kontekście ich specyficznych trudności w uczeniu się. 

Powyższe zagadnienie – zdaniem autorki artykułu - wydaje się być o tyle istotne, iż 

w świetle dostępnych badań sposób postępowania rodziców wobec uczniów  

z trudnościami w uczeniu się, ich wsparcie lub jego brak może pełnić ważną rolę  

w kształtowaniu się samooceny młodego człowieka a to z kolei może warunkować 

satysfakcjonujące pełnienie ról społecznych oraz radzenie sobie w sytuacjach 

trudnych, jakimi niewątpliwie są próby przezwyciężania niepowodzeń szkolnych.  

Badania przeprowadzone zostały przy użyciu Skali Analizy Środowiska 

Rodzinnego w Rodzinie Pochodzenia M. Ryś oraz Skali samooceny (SES) 

Rosenberga a także przy zastosowaniu metody sondażu diagnostycznego,  

w ramach, którego wykorzystano technikę ankiety konstrukcji własnej. Skala 

Analizy Środowiska Rodzinnego w Rodzinie Pochodzenia M. Ryś jest metoda 

służąca do badania struktury systemów rodzinnych i stylów wychowania  

w rodzinie. Została stworzona przez M. Ryś (2001) w oparciu o opis typologii 

rodziny Davida Fielda i przegląd literatury dotyczącej psychologii małżeństwa  
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i rodziny. Metoda ta składa się ze 100 twierdzeń, za pomocą których badani 

oceniają najpierw matkę, a później ojca. W badaniach stylu wychowawczego określa 

się natężenie cech w zakresie 4 stylów: styl wychowania demokratyczny, styl 

wychowania autokratyczny, styl wychowania liberalny kochający, styl wychowania 

liberalny niekochający.  

Skala samooceny (SES) Rosenberga jest metodą pomiaru globalnej samooceny  

u młodzieży i osób dorosłych. Definiując samoocenę, Rosenberg wychodzi  

z założenia, że ludzie mają różne postawy wobec różnych obiektów, a własne Ja jest 

jednym z tych obiektów (I. Dzwonkowska, K. Lachowicz-Tabaczek, M. Łaguna, s. 7). 

Samoocena jest więc pozytywną lub negatywną postawą wobec Ja, rodzajem 

globalnej oceny siebie. Autor podkreśla, że wysoka samoocena w jego ujęciu 

oznacza przekonanie, że jest się „wystarczająco dobrym", wartościowym 

człowiekiem, co niekoniecznie świadczy o tym, że osoba z wysoką samooceną uważa 

siebie za lepszą od innych. Niska samoocena w ujęciu Rosenberga oznacza 

niezadowolenie z siebie, odrzucenie własnego Ja. Samoocena jest z samej swej 

natury konstruktem subiektywnym, opartym na percepcji i ocenie własnej wartości 

(I. Dzwonkowska, K. Lachowicz-Tabaczek, M. Łaguna, s. 7-8).  

Uzyskane z badań dane empiryczne poddane zostały analizie statystycznej przy 

zastosowaniu pakietu analiz statystycznych SPSS dla Windows wersja 21.  

Badania przeprowadzono w styczniu i lutym 2014 roku. Aby wyniki badań były 

reprezentatywne zastosowano metodę celowego doboru próby. Badaniami zostali 

objęci uczniowie klas trzecich gimnazjów ze zdiagnozowanymi specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się. Ogółem w badaniu uczestniczyło 69 uczniów, w tym 

30 dziewcząt i 39 chłopców. Aby próba badawcza była jak najbardziej 

reprezentatywna, badania prowadzono w gimnazjach w następujących 

miejscowościach: Warszawa, Teresin, Mielec, Dęblin, Radom, Kielce, Komarówka 

Podlaska, Piaseczno, Pułtusk, Zamość. 

Z punktu widzenia prowadzonych badań autorkę interesowało czy potwierdzona 

zostanie hipoteza o obniżonej samoocenie uczniów ze specyficznymi trudnościami  

w uczeniu się. Z przeprowadzonej analizy wyników badań własnych wynika, iż 

11,6% respondentów charakteryzuje się bardzo niską samooceną a 27,5% 

młodzieży posiada samoocenę niską. Co trzeciego ucznia - 33,3% cechuje 

przeciętny poziom samooceny. Bardzo wysokie i wysokie wyniki w zakresie 

samooceny uzyskało nieco ponad 1/4 badanej grupy (27,5%). Powyższe wyniki 

zdają się potwierdzać pogląd o niskim poziomie samooceny uczniów z dysleksją  

 (np. P. A. Gindrich 2004, 2011). Sumując osiągnięte przez respondentów wyniki w 

zakresie samooceny bardzo niskiej i niskiej, okazuje się, iż ponad 1/3 badanej 

grupy charakteryzuje się negatywnym obrazem własnej osoby. To statystycznie 

większa liczba niż respondentów, których samoocena kształtuje się na poziomie 

przeciętnym dla danej grupy wiekowej. 

Jednocześnie, jak zauważyli Alvarez i Adelman w latach 80-tych, 

zaobserwowany w badaniach wyższy poziom samooceny u uczniów z trudnościami 

w uczeniu się może wiązać się ze zjawiskiem tzw. „ochrony siebie” (self - protection). 

Oznacza ono, że uczniowie ci, aby ochronić ego, mogą deklarować, że ich poziom 

zdolności jest wyższy, wbrew obiektywnej rzeczywistości (P. Gindrich, 2011, s. 180). 

Osoby takie nie są wtedy szczere wobec siebie i same siebie okłamują, aby 

przedstawić swój obraz w lepszym świetle niż w rzeczywistości (P. A. Gindrich, 

2011, s. 180).  
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Kolejnym zagadnieniem interesującym autorkę było rozpoznanie, jakie style 

wychowania reprezentują rodzice badanych uczniów. Jeżeli chodzi o styl 

wychowania matek, zebrane dane wskazują na przeważającą reprezentację stylu 

demokratycznego – 68,1%. Tylko 2,9% wskazuje na styl liberalny – kochający a styl 

prawie 1/3 matek jest nieokreślony. Inne style nie były reprezentowane. W grupie 

ojców dominuje styl nieokreślony – 52,5% ojców respondentów. Ponad 1/3 to 

ojcowie o demokratycznym stylu wychowania (37,7%). Wśród ojców badanej 

młodzieży pojawia się także styl autokratyczny (8,7%) i liberalny – niekochający 

(1,4%).  

W związku z uzyskanymi wynikami, kolejnym interesującym autorkę 

zagadnieniem była zależność pomiędzy stylem wychowania rodziców a samooceną 

badanej młodzieży. Autorka założyła bowiem, iż uczniowie wychowywani przez 

demokratyczne matki i ojców będą posiadali wyższą samoocenę od kolegów 

wychowywanych w atmosferze autokratycznej lub w warunkach stylu, którego nie 

da się określić jednoznacznie.  

Spośród gimnazjalistów wychowywanych przez demokratyczne matki 20,3% ma 

wysoką samoocenę a 2,9% bardzo wysoką. Jednocześnie 17,4% prezentuje 

samoocenę niską a 4,3% bardzo niską. Gimnazjaliści wychowywani przez matki  

o nieokreślonym stylu wychowawczym w 4,3% prezentują samoocenę wysoką, zaś 

samoocena bardzo wysoka w tej grupie nie występuje. Natomiast aż 10,1% 

respondentów z tej grupy posiada niską samoocenę a 7,2% bardzo niską.  

Z zebranego materiału badawczego wynika, iż gimnazjaliści wychowywani przez 

demokratyczne matki znacznie częściej wykazują wysoką i bardzo wysoką 

samoocenę w porównaniu z gimnazjalistami, których stylu wychowawczego matki 

nie można wyraźnie określić. Jednocześnie, samoocena niska i bardzo niska 

występuje w tej grupie na porównywalnym poziomie jak w grupie rówieśników 

wychowywanych przez matki o nieokreślonym stylu wychowawczym. Brak 

reprezentacji matek o autokratycznym stylu wychowania znacznie utrudnia pełną 

analizę materiału. 

Wśród badanych, których ojcowie prezentują demokratyczny styl wychowania 

14,5% posiada samoocenę wysoką, zaś wśród gimnazjalistów posiadających ojców  

o autokratycznym stylu wychowania, taka samoocena występuje tylko u 1,4%.  

W obu grupach nie wystąpiła samoocena bardzo wysoka. Z kolei dzieci ojców 

demokratycznych w 2,9% wykazują bardzo niską samoocenę i aż w 7,2% ta 

samoocena jest niska. Z kolei wśród dzieci ojców autokratycznych aż 4,3% 

badanych wykazuje samoocenę bardzo niską a 1,4% niską.  

Badania wskazują, iż odsetek uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 

się prezentujących bardzo niską samoocenę i niską samoocenę jest wyższy przy 

demokratycznym stylu wychowania ojca niż przy stylu autokratycznym! Przy 

występowaniu samooceny wysokiej tendencja jest odwrotna. Z kolei wszyscy 

uczniowie z samooceną bardzo wysoką wychowywani są przez ojców  

o nieokreślonym stylu wychowania.  

Zakończenie 

Analizowany materiał wskazuje, iż wychowanie przez rodziców preferujących 

demokratyczny styl wychowania, gdzie wsparcie i pomoc w przezwyciężaniu 

trudności wpisane są w działania rodziców wobec dzieci, przynoszą efekt w postaci 

wyższej samooceny wychowanków. Potwierdza to pośrednio także odpowiedź 
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respondentów na pytanie o to, czy mają poczucie, iż rodzice znają i rozumieją ich 

problemy z dysleksją. Aż 81,2% badanych stwierdza, że odczuwa takie zrozumienie 

ze strony rodziców. Jednocześnie demokratyczny styl wychowania nie wyklucza 

posiadania przez dziecko niskiej lub nawet bardzo niskiej samooceny.  

Ujawnia się także tendencja, którą w swoich badaniach zaobserwował J. H. 

Rosenthal, iż uczniowie z dysleksją wychowywani w rodzinach świadomych tego 

problemu mają wyższą samoocenę od uczniów, których rodzice nie byli 

uświadomieni na temat dysleksji (P. A. Gindrich, 2004, s. 60). Z analizy zebranego 

materiału badawczego wynika, iż 100% gimnazjalistów o samoocenie wysokiej oraz 

82,4% o samoocenie bardzo wysokiej deklaruje, iż odczuwa zrozumienie ze strony 

rodziców. Natomiast w grupie gimnazjalistów o samoocenie niskiej i bardzo niskiej 

jest to odpowiednio 63,2% oraz 62,5%. Natomiast u gimnazjalistów, których rodzice 

prezentują autokratyczny bądź nieokreślony styl wychowania znacznie częściej 

występuje samoocena niska i bardzo niska. Niewątpliwie głębszej analizy wymaga 

fakt zaobserwowania mniejszej ilości uczniów z niską i bardzo niską samooceną, 

wśród gimnazjalistów, których wychowują ojcowie autokratyczni. Być może jest to 

wynikiem opisanego wcześniej mechanizmu obrony własnego „ja” i deklarowania 

wyższych kompetencji, niż ma to miejsce w rzeczywistości. 

Autorka zdaje sobie sprawę z istnienia wielu czynników, które warunkują 

posiadaną samoocenę. Styl wychowania przez rodziców jest tylko jednym z nich. 

Jednak wyniki uzyskanych badań wskazują na potrzebę uświadamiania rodzicom 

znaczenia, jakie odgrywa prezentowany przez nich styl wychowania  

w kształtowaniu obrazu własnej osoby, zwłaszcza w kontekście specyficznych 

trudności jakich doświadczają ich dzieci. 
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PROJEKT „PRAKTICKEJ ŠKOLY“ AKO KONKRÉTNEJ POMOCI  
RODINÁM S AUTISTICKÝM DIEŤAŤOM  

 

Janka MARKOVÁ 

ABSTRAKT 

Rodina s dieťaťom postihnutým autizmom sa počas svojho života nachádza v neľahkej, 
situácii. Príspevok poukazuje na to, ako táto skutočnosť ovplyvňuje kvalitu ich života 
a zároveň hľadá možnosti riešenia ako zvládnuť túto náročnú situáciu, keď dieťa 
vzhľadom na svoje špecifické postihnutie skončí posledný rok školskej dochádzky. 
V príspevku je opísaný projekt „praktickej školy“ ako vhodnej perspektívy na dokončenie 
povinnej školskej dochádzky a absolvovanie profesijnej prípravy navštevovaním tried 
s individuálnym vzdelávacím programom. Ide o konkrétne riešenie danej situácie, ktorá 

čaká skôr či neskôr každú rodinu s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými 
poruchami, hlavne s mentálnym postihnutím. V príspevku ide o konkrétnu pomoc 
samotným postihnutým, ktorí môžu zdokonaľovať svoje sociálne zručnosti, zažiť pocit 
úspešnosti a sebarealizácie, čím sa aj zároveň výrazne pomôže samotnej rodine s týmto 
špecifickým postihnutím. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Autizmus, praktická škola, rodina, sociálne učenie, socializácia osôb s autizmom. 

The project of “practical school” as a way of specific help to families with 
autistic child 

ABSTRACT 

A family with a child affected by autism finds itself in difficult situation during its lifespan. The 
article points out the effect this fact can have on the quality of their life and at the same time 
tries to suggest the possible ways of dealing with this demanding situation as child with their 
special defect finishes the last year of school attendance. The article presents the project of 
“practical school” as a suitable perspective in relation to the completion of compulsory school 
attendance and absolving the preparation for a future occupation via attending classes with 
individual education program. This is the concrete solution to a particular situation which every 
family with autism or other pervasive developmental disorders, mainly mental disorder, will 
sooner or later have to deal with. The presented contribution offers a way of concrete help to 
affected ones themsleves by enabling them to improve their social skills, experience the feeling 
of success and self-realization, which at the same time helps the family with this specific 
infliction itself.  

 

KEY WORDS 

Autism, practical schol, family, social learning, the socialization of autistic individuals.  

Úvod  

Narodenie dieťaťa s akýmkoľvek postihnutím býva v rodine považované za veľmi 

traumatizujúcu skutočnosť. Každé postihnutie pôsobí na dieťa a rodinu 

špecifickým spôsobom. Nie je to inak ani v prípade rodín s autistickým dieťaťom. 

Ide o rodiny, kde ťažko zdravotne postihnuté dieťa, adolescent, dospelý sa 

nachádza v pásme autistického spektra (v príspevku budeme hovoriť o osobách 

s autizmom s mentálnym postihnutím aj bez mentálneho postihnutia, o tzv. 

vysokofunkčných autistoch, či osobách s Aspergerovým syndrómom).  

Život rodiny s dieťaťom s autizmom je úplne iný, než si mohli rodičia pred 

narodením svojho dieťaťa predstaviť. Rodičia nutne potrebujú pomoc. Vo svojej 
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blízkosti potrebujú mať ľudí, ktorí im pomôžu nájsť spôsob prijatia vlastnej situácie 

a hlavne ľudí, ktorí sú im nablízku. Keďže dieťa s autizmom potrebuje celoživotnú 

starostlivosť, je dôležité vytvoriť pozitívnu atmosféru. Rodina s autistickým 

dieťaťom nie je vystavená iba jedinému stresu, ktorý pramení z náročnej výchovy 

autistického dieťaťa, ale viacerým činiteľom, ktoré sa skladajú zo série udalostí 

v priebehu vývinu dieťaťa, jeho fungovania a spolužitia rodiny s postihnutým 

dieťaťom. Každá zmena znamená stresovú situáciu a potenciálnu možnosť krízy 

v rodine. Členovia rodiny autistického dieťaťa sa sťažujú na manželský nesúlad, 

depresiu, chudobu aj napríklad na somatické ťažkosti oveľa častejšie ako iné 

rodiny. 

Všetky takéto zmeny kladú oveľa väčšie nároky na život, ako zažívajú rodiny, 

kde sa narodí zdravé dieťa. Rodičia v najlepšej vôli odovzdávajú dieťaťu všetko, čo 

je v ich silách. Striedajú sa v starostlivosti, rehabilitujú s dieťaťom, navštevujú 

rôzne kurzy, vzdelávanie, kúpeľné pobyty. Pred sebou majú cieľ, ktorý chcú 

dosiahnuť. Nehľadia na seba, nešetria svoje fyzické ani psychické sily. Mnoho 

rodičov v tomto období prichádza o prácu, na ktorú nemajú času ani síl. Ubúdajú 

aj priateľské väzby z minulosti. Izolujú sa od iných, strácajú svoje záľuby. Obetujú 

sa len pre dieťa. Zabúdajú na seba natoľko, že niekedy začnú zabúdať aj na seba 

navzájom. Komunikácia sa zužuje len na témy, týkajúce sa dieťaťa a možnosti 

pomôcť mu. Život rodičov sa takto koncentruje na cieľ byť blízko dieťaťu. Niet síl 

ani času na to, aby sa vzájomne riešili otázky, ktoré niekedy dlhý čas ostávajú 

nezodpovedané. Ide o otázky, ktoré sú vedomé, ale aj ukryté hlboko v podvedomí, 

ktoré sa boja otvoriť, vypovedať, hľadať na ne primeranú odpoveď. Prečo? Kto za to 

môže? Kde hľadať silu na prekonanie situácie? Čo ďalej? Kto nám pomôže? Aká 

bude budúcnosť našej rodiny a samotného dieťaťa?  

Čo prináša daná situácia 

V poslednom desaťročí sa aj na Slovensku zvýšilo povedomie o autizme a mnohí 

odborníci sa častejšie ako predtým vyjadrujú k danej téme. Nárast záujmu opäť 

začal vtedy, keď rodičia začali otvorene rozprávať, že ich deti postupne dorastajú, 

prichádza obdobie adolescencie a s tým súvisiace ďalšie problémy spojené nielen  

s diagnózou autizmu, ale aj s otázkou, čo s dospelým autistom. Tá istá skupina 

rodičov, ktorá predtým pomohla vybudovať verejné povedomie a podporné 

programy pre mladšie autistické deti, teraz rieši problém ako vychovávať svoje 

adolescentné a dospelé autistické deti. Rodičia nasledujú tú istú cestu, aby 

pokračovali vo výchove a vedení svojho dieťaťa v príprave na voľbu povolania  

a ďalší rozvoj sociálnej integrácie. 

V prípade detí s autizmom s ťažkým mentálnym postihnutím a vážnymi 

zdravotnými problémami, kde sa rodičia rozhodnú nepokračovať v ďalšom 

vzdelávaní svojho dieťaťa, je nevyhnutné poskytnúť informácie zo strany sociálneho 

pracovníka o možnostiach domácej starostlivosti, resp. o zaradení do 

špecializovaného zariadenia pre osoby s autizmom, o možnostiach poskytovania 

ďalšej sociálnej pomoci (finančnej, materiálnej, právnej) a pod.  

Rodičia by mali byť na tieto alternatívy pripravení tak skoro, ako je to len 

možné. Mali by dostať relevantné informácie od odborného tímu zainteresovaných 

pracovníkov z oblasti medicíny, školstva, sociálnych vecí a rodiny. Tieto služby sú  

v určitom rozsahu vyžadované vo všetkých vývinových obdobiach jednotlivca, ale 

môžu sa stať kritickými, keď dieťa vyrastie. Z hľadiska úlohy profesionála (či už 
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špeciálneho pedagóga alebo sociálneho pracovníka) potreba zostať partnermi 

ostáva nemenná a rozsah aktivít sa môže ešte viac rozširovať alebo adekvátne 

situácii meniť (Marková, 2013).  

Ako píše Cohen (1997) príprava na povolanie, zamestnanie či ubytovanie 

dospelých osôb s autizmom sa stáva dôležitou prioritou. V rodinách vo väčšine 

situácií dospelý autista zostáva doma, čím sa zvyšuje bremeno rodičom. Tím 

odborníkov spolu s rodičmi by mal predvídať túto situáciu už pred uzavretím 

povinnej školskej dochádzky a smerovať k ďalšiemu vzdelávaniu a podľa 

zdravotných možností a mentálnych schopností týchto detí rozšíriť možnosti 

reálneho plánovania budúcnosti svojich detí. Priame služby, ktoré môžu byť 

nápomocné, zahŕňajú individuálne poradenstvo, výcvik sociálnych zručností  

a podobných skúseností v oblasti sociálnych aktivít, rodičovské podporné skupiny 

a iné sociálne služby, ktoré sú zakotvené v našej legislatíve.  

Charakteristika dospievajúceho autistu  

Osoby s autizmom predstavujú špecifickú kategóriu ľudí, kde sa prelínajú 

záujmy pedagogiky mentálne postihnutých, viacnásobne postihnutých, telesne 

postihnutých, chorých, zdravotne oslabených a detí s poruchami správania. Keďže 

ide o populáciu so špecifickým postihnutím výchovno-vzdelávací proces sa nedá 

ovplyvňovať bežnými pedagogickými postupmi. Obsah a ciele vzdelávania 

vychádzajú zo špeciálno-pedagogickej diagnostiky hlavne v oblastiach vývinu reči, 

komunikácie, v oblasti sociálnych interakcií, v kognitívnej úrovni, v správaní, 

v záujmoch a využívaní voľného času, v špecifikách senzorického vnímania, 

v sebaobsluhe, samostatnosti, v stravovaní. (Marková, 2013. S. 33). Dôsledkom je 

skutočnosť, že dieťa nerozumie tomu čo vidí, čo počuje a prežíva. Keďže autizmus 

sprevádzajú špecifické vzorce správania, symptómy porúch psychického vývinu, 

ktoré postihujú kvalitu komunikácie, sociálnych interakcií, či integráciu do 

spoločnosti, je proces pokračovania hlavne v oblasti ďalšieho sociálneho 

vzdelávania veľmi potrebný.  

Deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím v jednotlivých regiónoch Slovenska, vzhľadom na svoje 

špecifické postihnutie nemali možnosť posledný ročník povinnej desaťročnej 

dochádzky absolvovať, resp. po jej ukončení pokračovať vo vzdelávaní v žiadnom 

z tých typov škôl, ktoré sú zriaďované pre deti s inými druhmi postihnutí alebo 

intaktnú populáciu (Vladová a kol. 2012). Lenže jedinci s autizmom vyrastú  

a následne sa u nich vyvinú potreby nad rámec edukačného systému. Pre 

množstvo osôb s autizmom, tento prechod zo školského sveta do sveta dospelých je 

často mätúcim labyrintom dezinformácií, obmedzených príležitostí, nedostatočných 

zdrojov a nevhodných alebo časovo obmedzených služieb. Napriek týmto bariéram, 

jeden fakt zostáva nemenný a to, že počas ich dospievania pokračujú v raste, 

v individuálnom vývoji, a keď sú im poskytnuté adekvátne príležitosti a potrebná 

podpora, získajú zvyšujúci sa repertoár nových zručností a schopností, čo je práve 

hlavným cieľom zriadenia Praktickej školy v Žiline.  

Mnohí ľudia s autizmom s pribúdajúcim vekom urobia veľké pokroky, ale 

charakteristické deficity tejto poruchy zostávajú hlboké a výrazne ovplyvňujú ich 

ďalší život. Je potrebné spomenúť ako uvádza Howlin (2005, s.38), že ani 

prítomnosť dobrých komunikačných a kognitívnych schopností ešte nie je zárukou 

úspechu v neskoršom veku. Vysoko funkční autisti a ľudia s aspergerovým 
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syndrómom aj keď si uvedomujú svoju odlišnosť a svoje obmedzenia, základné 

postihnutie však ovplyvniť nevedia. Aj napriek tomu, že ich schopnosti a vedomosti 

sú v určitej oblasti mimoriadne vysoké v praxi ich nevedia využiť. Nie sú schopní 

nájsť si zamestnanie, priateľov, či vytvoriť s iným človekom bližší vzťah. Ich 

emocionálna frustrácia, vedomie opakovaného zlyhania prinášajú veľké ťažkosti. 

Jediní, ktorí ich vedia pochopiť a vcítiť sa do ich situácie, sú ich rodičia a blízka 

rodina.  

Vzdelávanie osôb s autizmom v praktickej škole 

Vhodnou perspektívou na dokončenie povinnej školskej dochádzky 

a absolvovanie profesijnej prípravy je navštevovanie tried s individuálnym 

vzdelávacím programom pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím, čo výrazne pomôže riešiť zložitosť 

situácie v týchto rodinách. 

Vo všeobecnosti je praktická škola typ školy, v ktorej vzdelávacie programy 

podľa zákona 245/2008 Z. z. poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon 

jednoduchých pracovných činností detí s mentálnym postihnutím alebo detí 

s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým 

stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej 

škole. Vzdelávací program praktickej školy má za cieľ pripraviť deti na život 

v rodine, vrátane prác v domácnosti, pričom sa tieto deti zacvičujú na vykonávanie 

jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom. V praktickej škole 

bude neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy hlavne praktické 

vyučovanie.  

Vzdelávanie v triedach s individuálnym vzdelávacím programom v praktickej 

škole z hľadiska organizácie práce nadväzuje na využívanie overených metód 

a foriem práce s deťmi s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami s mentálnym postihnutím v základnej škole pre deti s autizmom, ktoré 

sa výrazne odlišujú od metód a foriem práce, ktoré pedagógovia využívajú 

v triedach praktickej školy deti so zdravotným postihnutím bez autizmu.  

Cieľom vzdelávania detí v triedach s individuálnym vzdelávacím programom 

v praktickej škole je poskytnúť deťom s uvedenou diagnózou efektívne vzdelávanie 

s možnosťou kvalitatívneho pozitívneho ovplyvnenia života týchto detí aj ich rodín. 

Tieto deti, ktoré by ukončili svoju školskú dochádzku v 16. roku svojho života 

jednak nie sú schopné byť zárobkovo činné, ani viesť samostatný život, no najmä 

prerušenie ich vzdelávania v dôležitej fáze vývinu, akou je dospievanie, by viedlo 

k ich rýchlemu regresu čo si uvedomujú ich rodičia, ktorí hľadajú nové možnosti 

riešenia svojej neľahkej situácie v rodine.  

V Žilinskom kraji od septembra 2014 začne pôsobiť prvá praktická škola pre 

deti s autizmom na Slovensku. V prvom ročníku sa bude v dvoch triedach 

vzdelávať desať žiakov a pri výchovno-vzdelávacom procese budú pomáhať asistenti 

učiteľa. Deti budú mať vypracované individuálne vzdelávacie programy, ktoré budú 

„šité“ na mieru každému jednému dieťaťu individuálne. Pri vyučovaní odborno-

praktických a profilujúcich predmetov sa deti budú deliť na skupiny. Praktická 

príprava zameraná na výkon jednoduchých pracovných činností detí sa bude 

vykonávať činnosťou na pracovisku praktickej školy s prihliadnutím na obsah 

vzdelávania.  
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Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v praktickej škole bude aj 

systematické hodnotenie detí. Predmetom hodnotenia bude úroveň dosiahnutých 

vedomostí a zručností podľa platných učebných osnov a vzdelávacích programov 

a podľa schopností a možností samotných detí. Hodnotenie detí je nevyhnutná 

súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má pre deti aj rodičov informatívnu, 

korekčnú a motivačnú funkciu. Dieťa by malo vedieť čo sa bude hodnotiť a akým 

spôsobom, musí vedieť výsledok každého hodnotenia a hodnotenie musí byť 

objektívne. Vyučovacie predmety, v ktorých predmetom hodnotenia sú dosahované 

výsledky dieťaťa sú rozdelené na všeobecno-vzdelávacie, odborno-praktické 

a voliteľné predmety.  

Príprava v praktickej škole trvá najviac tri roky a vzdelávací program sa 

ukončuje celkovým zhodnotením manuálnych zručností detí v rozsahu učiva 

určeného príslušným vzdelávacím programom. Dokladom o získanom vzdelaní je 

záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činnosti, ktoré je dieťa schopné 

vykonávať. Praktická škola môže vzdelávať aj osoby s autizmom, ktoré sú staršie 

ako 18 rokov a neabsolvovali výchovu a vzdelávanie v odbornom učilišti alebo 

praktickej škole.  

Národná akadémia pre vedu (The National Academy of Sciences) vo svojej správe 

z roku 2001 s názvom „Vzdelávanie detí s autizmom“ uvádza, že sociálne 

vzdelávanie je nevyhnutnosťou pre ich začlenenie sa do spoločnosti. Ďalšou 

dôležitou súčasťou sociálneho vzdelávania je príprava na povolanie s prepojením na 

chránené dielne alebo iné pracoviská s vytvorenými pracovnými a sociálnymi 

podmienkami (Marková, 2013, s. 34).  

Záver  

V rámci multidisciplinárneho pôsobenia dvoch odborov (špeciálnej pedagogiky  

a sociálnej práce) je v príspevku predstavená konkrétna pomoc rodinám a ich 

deťom s autizmom cez projekt praktickej školy. Ide o poskytnutie efektívneho 

hlavne sociálneho vzdelávania, ktoré môže kvalitatívne a hlavne pozitívne ovplyvniť 

ďalší život týchto detí.  

Tieto deti, nemusia hneď po skončení povinnej školskej dochádzky ako to bolo 

doteraz zostávať v domácej starostlivosti, či využiť inú formu sociálnych služieb, ale 

môžu minimálne ešte tri roky rozvíjať svoje schopnosti a upevňovať svoje zručnosti 

prostredníctvom praktických nácvikov rôzneho charakteru v rámci výchovno-

vzdelávacieho procesu v rámci už spomenutej praktickej školy.  

Je veľmi potrebné posilniť porozumenie základných deficitov, ktoré sprevádzajú 

autizmus a vysvetliť, aký dopad majú spomínané deficity na životy tých, ktorý 

s diagnózou autizmus musia žiť. Ak týmto deficitom porozumieme, môžeme 

postihnutým či už priamo alebo sprostredkovane pomôcť. Je nevyhnutné rozvíjať 

ďalšie zručnosti, schopnosti a záujmy, ktoré by uľahčili integráciu ľudí s autizmom 

do spoločnosti.  

Sociálne učenie je pre deti s autizmom nevyhnutnosťou nielen pre ich ďalšie 

začlenenie sa do spoločnosti, ale aj pre ich vlastnú maximálne možnú vnútornú 

vyrovnanosť. Všeobecným cieľom vzdelávania každého dieťaťa je ovplyvňovať vývin 

tak, aby dospelo na úroveň maximálnej nezávislosti. V prípade detí s autizmom ide 

aj o rozšírenie siete špecializovaných zariadení od predškolských zariadení cez 

jednotlivé typy škôl až po vyriešenie problému, kde s dieťaťom po skončení školskej 

dochádzky, t.j. rozšíriť siete zariadení s celoživotnou realizáciou dospelých jedincov 
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s autizmom s mentálnym postihnutím aj bez mentálneho postihnutia. Zároveň by 

sa tým naplnilo uznesenie vlády SR č. 389/1996 o systémovom riešení potrieb 

rodín postihnutých autizmom.  

Dovoľte mi na záver konštatovanie, že ak ľudia s autizmom príjmu adekvátne 

špeciálno-pedagogické služby a sociálne služby, potom prechod do obdobia 

dospelosti môže byť menej problémový a partnerstvo rodič – autista – odborník 

(multidisciplnárny tím) bude naďalej produktívnym a prospešným.  
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RODINA A MISIJNÝ DOBROVOĽNÍK  
 

Ferdinand KUBÍK, Mária DECKÁ 

ABSTRAKT 

Biela kniha Európskej komisie Nový impulz pre európsku mládež kladie dobrovoľnícku službu 
medzi mladými ľuďmi ako jednu zo štyroch špecifických oblastí koordinácie mládeže. Misijné 
dobrovoľníctvo je konkrétnou formou dobrovoľníctva, ktorá má bohatú tradíciu na našej škole, 
ale aj u Saleziánov dona Bosca. Rodina je silno poznačená rozhodnutím svojho člena, ktorý sa 
rozhoduje ísť na misie ako dobrovoľník. V príspevku si vnímam aj rodinu, ktorá je do procesu 
rozhodovania, realizácie a aj po návrate svojho člena z misií priamo zapojená. Pravé misijné 
povolanie sa rodí už v rodine, keď je dieťa vedené k nezištnosti a obete. Keď syn či dcéra 
predstaví svoju túžbu odísť na misie, reakcie rodiny môžu byť rôzne. Rôzne sú aj ďalšie vzťahy 
počas pobytu člena na misiách. Po návrate z misií človek ostane rokom dobrovoľníctva 
poznačený na celý život. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVA  

misijný dobrovoľník, rodina, saleziánske misijne dobrovoľníctvo, dôvody pre misijné 
dobrovoľníctvo 

Family and the missionary volunteer  

 

ABSTRACT 

European Commission white paper A new impetus for European youth puts voluntary service 
among the young people as one of the four main areas of coordinating the youth. Missionary 
volunteering is a specific form of the volunteering which has the rich tradition in our school but 
also among Salesians of don Bosco. Family is strongly affected by the decision of its member 
who decides to go for a mission as a volunteer. In this report I see the family which actively 
participates in the decision making process and the realization also after the return of its 
member from the mission. The real missionary vocation is born in the family when the child is 
taught the selflessness and sacrifice. There can be different reaction when a son or a daughter 
shows their desire for going to the mission. Also the relations during the mission are different. 
After the return from the mission one stays affected by the year spent on the mission for his 
whole life. 

 

KEY WORDS 

Missionary volunteer. Family. Salesian missionary volunteering. Reasons for missionary 
volunteering. 

 

Úvod 

Narodením prvého dieťaťa sa z manželov stáva rodina. Rodina ako základná 

bunka spoločnosti a ako spoločenstvo lásky založené na manželstve má 

rozhodujúcu zodpovednosť, a jej poslaním je chrániť a zveľaďovať lásku. Ide tu 

o záležitosť lásky samotného Boha, pre ktorého sú manželia a rodičia partnermi, 

spolupracovníkmi a tlmočníkmi jeho plánov. Sú predpoklady, že v rodine je každý 

člen náležite prijímaný, rešpektovaný a oceňovaný, pretože je človekom. Rodičia 

majú viesť svoje deti k autentickej slobode, ktorá smeruje k úprimnému 

sebadarovaniu. Vychovávajú ich k úcte, k zmyslu pre spravodlivosť, k otvorenosti 

srdca, k dialógu, k veľkorysej službe, k solidarite a k ďalším takým hodnotám, 

ktoré pomáhajú ľuďom žiť život ako dar. Rodina formuje ľudí v láske a vnáša lásku 

do všetkých vzťahov, takže už nežije sama pre seba, ale zostáva otvorenou pre 
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širšie spoločenstvo vedená zmyslom pre spravodlivosť a starostlivosťou o druhých, 

ako aj vedomím zodpovednosti za celú spoločnosť. 

V Božom pláne rodina spoznáva nielen svoju totožnosť, ale i svoje povolanie. 

Druhý vatikánsky koncil v deklarácií o výchove Gravissimum educationis  hovorí, že 

odovzdaním života deťom viaže rodičov veľmi vážna povinnosť poskytnúť svojmu 

potomstvu aj výchovu. Rodičia sú prvými a hlavnými vychovávateľmi svojich detí a 

táto ich výchova je taká dôležitá, že ju len ťažko možno nahradiť. Len rodinné 

ovzdušie, preniknuté láskou a úctou k Bohu i ľuďom poskytuje úplnú osobnú 

a spoločenskú výchovu detí. Rodina je prvou školou spoločenských čností, ktoré sú 

potrebné každému spoločenstvu.1 Blahoslavený Ján Pavol II. v apoštolskej 

exhortácií Familiaris consortio pripomína, že rodiny sa môžu a majú venovať 

rôznym sociálnym službám v prospech chudobných, starých, chorých.2  

V exhortácii vyzdvihuje aj štyri základné úlohy rodiny:  

- vytváranie osobného spoločenstva,  

- služba životu,  

- účasť na rozvoji spoločnosti,  

- účasť na živote a poslaní Cirkvi.3 

Každá rodina žije svojim vlastným životom, ale ten nemožno považovať za 

súkromnú záležitosť. Rodina je povolaná slúžiť aj budovaniu Božieho kráľovstva. 

Kresťanskí manželia a rodičia mocou sviatosti manželstva majú zvláštny dar pre 

svoj životný stav. Nielen prijímajú Kristovu lásku, keď sa stávajú „spasným 

spoločenstvom“, ale sú povolaní tú istú Kristovu lásku odovzdávať druhým a tak sa 

stať „spoločenstvom prinášajúcim spásu.“4 Jednou z foriem, ako odovzdávať 

druhým svetlo viery, je aj misijné dobrovoľníctvo. 

Misijný dobrovoľník 

Dobrovoľník (lat. voluntarius – ochotný, naklonený) je človek, ktorý ponúka 

druhým svoje vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti za dohodnutých 

podmienok a nie je za túto činnosť finančne odmenený formou platu.  

Na Slovensku sa dlho čakalo na Zákon o dobrovoľníctve. Národná rada 

Slovenskej republiky schválila tento zákon až v októbri 2011.5 Uvedený zákon v § 2 

definuje dobrovoľníka: 

Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného 

rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu a s jej súhlasom v jej 

prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej 

schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto 

zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť: 

                                                           

1 Porov. DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: Gravissimum educationis 3. In: Dokumenty II. Rím: 

SÚSCM 1970, s. 291. 

2 Porov: JÁN PAVOL II.: Familiaris consortio 44. [on line] [cit. 2014-02-15] Dostupné na 

internete: <http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h /dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-
papezov/c/familiaris-consortio> 

3 Tamže 17. 

4 Tamže 49. 

5 Zákon 406/2011 o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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a) vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností  

a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo 

služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre 

neho záväzného dokumentu, 

b) nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je 

členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom, 

c) vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej 

činnosti.6 

Dobrovoľníctvo je jednou zo štyroch priorít, ktoré odporúča aj Európska komisia 

v Bielej knihe Nový impulz pre európsku mládež: „V nasledujúcich rokoch by sa 

malo vyvinúť úsilie s použitím otvorenej metódy koordinácie, smerujúce 

k významnému rozvoju dobrovoľníckej služby  na národnej, regionálnej a miestnej 

úrovni. V tomto kontexte sa vynára potreba porozmýšľať nad situáciou mladých 

dobrovoľníkov z hľadiska právnej a sociálnej ochrany.“7 

Misijné dobrovoľníctvo má svoje špecifiká. Na internetových stránkach 

saleziánskych dobrovoľníkov nájdeme definíciu misijného dobrovoľníka: „Misijný 

dobrovoľník je človek otvorený do nového sveta, do rôznych kultúr a má hlboký 

rešpekt k dôstojnosti ľudskej osoby. Snaží sa žiť podľa týchto základných hodnôt  

a postojov, ktoré prispievajú k jeho spôsobu konania.“8 

Dlhoročný misionár don Jozef Pravda SDB., ktorý stál pri zrode saleziánskych 

misijných dobrovoľníkov na Slovensku, ich definuje ako „mladých dospelých laikov, 

chlapcov a dievčatá, ktorí naplnení a motivovaní vierou po vhodnej a predbežnej 

príprave nezištne, t.j. bezplatne ponúkajú svoje služby iným mladým, najmä 

chudobným v krajinách misií aspoň v priebehu jedného roka v súvislom časovom 

období, žijú v spoločenstve života a apoštolátu s inými mladými dobrovoľníkmi  

a spolu so saleziánmi zdieľajú svoj apoštolát a niektoré udalostí bežného života, ako 

napr. modlitbu, stravovanie, zábavu... a to všetko v saleziánskom duchu.“9  

Podľa J. Štempelovej, ktorá niekoľko rokov života prežila na misiách na Sibíri 

ako dobrovoľníčka, misijná činnosť u väčšiny ľudí, aj u laikov – dobrovoľníkov je 

prvoradým rozhodnutím, nezriedka povolaním, ktoré pre nich pripravil Boh.10 

Rodina a misijný dobrovoľník 

„Choďte, do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“11 je 

evanjeliová výzva, ktorá je stále aktuálna. Táto výzva, alebo niečo iné oslovuje 

                                                           

6 ZÁKON 406/2011 o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

7 Biela kniha Európskej komisie: Nový impulz pre európsku mládež. Bratislava: IUVENTA 
2002. s. 25. 

8 Who is a Salesian Volunteer? [on line] [cit. 2014-02-15] Dostupné na internete: 
<http://www.donboscowest.org/volunteers/become-volunteer>. 

9 PRAVDA, J.: Misijní dobrovoľníci. In: Don Bosco dnes, ročník 36, číslo 5/2005, s. 6. 

10 Porov. ŠTEMPELOVÁ, J.: Hľadanie zmyslu v misijnej práci. In: HĽA, TU SOM, POŠLI MŇA!, 
Rozprávanie laikov o 20-ročnom pôsobení v saleziánskych misiách, Bratoslava: OZ UJUT 

2013. s. 8  

11 Mk 16,15. 
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mladých ľudí odísť do misijnej krajiny ako laik? Možností je viacero. Niektorí to 

vyjadrujú nasledovne: „Mnoho sme dostali, potrebujeme dávať.“ Je tu aj sociálny 

rozmer – na Slovensku sa máme celkom dobre a pri pohľade na chudobné krajiny 

máme túžbu pomôcť. Iných možno láka cestovanie. Počas prípravy na misie 

pochopia, že tu nejde iba o cestovanie. Misijné dobrovoľníctvo môže začať aj 

v rodine, niekedy, keď ešte ani netušíme, že niekam pôjdeme. Mnoho 

dobrovoľníkov hovorí, že ako deti mali predstavu ísť do Afriky. A čo sa vtedy zdalo 

nemožné, teraz sa stáva reálnym. 

Saleziánske misijné dobrovoľníctvo je na Slovensku už vyše 20 rokov. Na ročné 

pôsobenie odchádza dobrovoľník po ročnej príprave. Počas mojej prípravy  

 (M. Decká) sme sa na každom stretnutí modlili sa svoje rodiny. Každý z nás je iný, 

každý to prežíva ináč, niekto povedal o svojom rozhodnutí ísť na misie hneď na 

začiatku prípravy, iný čakal, pokiaľ bude všetko isté a oznámil to až keď vedel, že 

odchádza. 

Pravdepodobne v každej veriacej rodine sa nájde nejaký článok o misiách. 

Väčšinou je to zaujímavé dobrodružné čítanie. Doma sme posielali známky na 

misie. Od pani, ktorej sme tieto známky posielali, prišla výzva modliť sa za misie 

každý deň Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu. Vôbec by mi vtedy nebolo napadlo, 

že raz moji rodičia budú posielať na misie balíky svojej dcére a modliť sa takou 

formou za ňu. Poznala som mladých, ktorí chodili na misie na leto. Zrazu prišlo 

rozhodnutie začať sa pripravovať na misie na Sibír, ale bola možnosť ísť iba na celý 

rok. V našej rodine aj napriek našej introvertnosti, sme sa často rozprávali a preto 

o svojom rozhodnutí som im povedala hneď na začiatku prípravy, ani som si 

nevedela predstaviť, čo by som im každý mesiac hovorila, kam idem na celý víkend. 

Na začiatku prípravy nikto z nás nevedel, kto nakoniec na misie odíde a preto 

o tomto mojom pláne vedela iba najbližšia rodina a blízki priatelia. Môj brat 

reagoval pragmaticky, že nedávno boli v Moskve hokejisti a dostali 40 stupňové 

teploty. Bál sa o mňa? Samozrejme vždy najhoršie takúto situáciu znášajú mamy. 

Veď sú to ich deti a predstava, že dieťa je niekde veľmi ďaleko, v nehostinnej 

krajine je asi pre väčšinu mám ťažká. Otec bol realista. „Prídeš o prácu a kde sa 

potom zamestnáš?“ Túto otázku mi tesne pred odchodom v rámci rôznych vyšetrení 

dala aj jedna lekárka: „Nebojíte sa, že sa nezamestnáte, keď sa vrátite ?“ Vôbec som 

na to vtedy nemyslela. Ale keďže my sme boli doma praktizujúci veriaci nikto mi 

nebránil a podporovali ma. Jednej dobrovoľníčke, ktorú som poznala, zomrel otec 

keď bola na Sibíri a nemala možnosť včas sa vrátiť na pohreb. Môj otec bol dlhé 

roky chorý na srdce. Vedela som, že keby sa niečo také stalo, nebudem môcť prísť 

na pohreb. Podpora rodiny je veľmi dôležitá. Ak sa niekto rozhodne odísť na misie, 

lebo má problém v rodine a chce ho vyriešiť takým spôsobom, problém sa nevyrieši, 

ale iba prenesie.  

Mňa moja rodina podporovala. Vedela som to a mohla som na tom stavať. 

Modlili sa za mňa a posielali mi balíky. Otec mi povedal, že v utorok svoje bolesti 

a modlitby obetuje za mňa. Keďže bol už dlho chorý, mal dni rozdelené, každý deň 

za niečo, alebo niekoho obetoval. Najstarší brat mi dal krásny teplý sveter, veď som 

išla do zimy. Mama plakala, ale aj my všetci sme plakali, keď ma boli odprevadiť na 

autobus, ktorým som cestovala do Bratislavy. Som presvedčená, že za slzy sa 

netreba hanbiť. A keďže možno moje misijné povolanie začínalo posielaním 

známok, aj do Ruska mi zohnala krásne albumy slovenských známok. Aj keď sme 

boli od seba ďaleko, boli sme si veľmi blízki. Telefonovali mi, písali listy a posielali 
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balíky. Otec mi v jednom liste opísal pohreb Matky Terezy, ktorý sledoval doma 

v televízii. Každý list bol krásny. Vzájomne sme sa za seba modlili. Samozrejme, 

keď som sa vrátila nenašla som hneď prácu a žila som doma, tak ma znova 

podporovali. Keď som išla na Sibír druhýkrát, otec už nežil. Tak to možno pre 

mamu bolo ešte ťažšie. Každý návrat bol spojený s vrelým privítaním, dokonca 

moja neter už poznala repliky pri niektorých fotografiách, čo som hovorila. 

Iná misijná dobrovoľníčka (J.G.) mala svoju prvú misijnú skúsenosť na Ukrajine 

ešte v roku 1989, kde pôsobil kňaz, pochádzajúci z ich farnosti. Pôvodne tam 

chcela ísť iba na prázdniny, ale práca ju tak nadchla, že tam zostala pol roka. 

Nebolo to vždy ľahké. Mentalita ľudí bola odlišná. Ľudia si tam síce postavili dom, 

ale už nemali potrebu ho dokončiť. V obchode bol každý deň len jeden druh 

potravín. Na chlieb bolo treba stáť v rade aj dve hodiny. Zažila tam aj veľa krásnych 

chvíľ: obrátenie muža, ktorý bol neveriaci a veľmi zle sa správal k manželke, krst 

mladých, ktorí sa sami pre to rozhodli, hoci vyrastali v ateistickom prostredí,..... 

Jej druhá misijná výprava trvala dlhšie (2 roky, 6 mesiacov). Po skúsenostiach 

z Ukrajiny ešte viac pociťovala potrebu slúžiť v misiách. „Ani neviem prečo, ale vždy 

ma priťahovalo Rusko. Nemala som rada letné horúčavy a tak som Afriku 

jednoznačne vylúčila. Sneh, ľad, zima – tie ma vždy vedeli naladiť. Keď som sa 

dopočula, že sa pripravuje skupina dobrovoľníkov na Sibír, hneď sa mi srdce 

rozbúšilo. Ten pocit sa nedá opísať. Proste viete, že toto je to vaše miesto, kde vás 

chce mať Pán.“ Mala však problém: skupina dobrovoľníkov odlietala v deň, keď 

mala poslednú skúšku bakalárskeho štúdia. Ráno išla na skúšku ako prvá. Rýchlo 

sa vrátila domov. Hneď zavolala do Bratislavy, že poobede ide s nimi na Sibír. 

Zavolala domov, že odchádza. Mama si myslela, že žartuje a  položila telefón. Ani 

brat tomu nechcel veriť. Keď bola už na letisku, bolo jej do plaču. No náhle sa 

zjavilo auto a hoci len za bránami letiska bola mama. Stihla to. „Mama mi podala 

obrázky od mojich krstných detí. Bolo to super.“ 

Mnohí misijní dobrovoľníci mali ešte starých rodičov. Jeden dobrovoľník sa 

vyjadril, že staré mamy to prijímali najťažšie, potom mamy a najľahšie rovesníci, 

takže by sa dalo povedať, čím starší, tým to ťažšie znáša. Možno je to dané odvahou 

mladých, alebo je to strach starších ľudí, že ich už neuvidia?  

Kamarátka, s ktorou som bola na misiách, konštatovala, že jej babka mala 

motiváciu žiť. Ešte musela počkať, kým sa vnučka vráti z misií. A je to už 15 rokov 

a babka žije. Medzitým odišla aj jej sestra do Južnej Ameriky. Počas nášho 

pôsobenia táto jej najmladšia sestra mala 18 rokov. Celý večer sme sa o nej 

rozprávali a bolo cítiť rodinné puto, vyrovnanosť, ale hlavne bolo cítiť lásku 

a dojatie. Keď som jej to teraz pripomenula, tak to skonštatovala: pokiaľ sú 

psychické, emočné väzby naplnené, je to ten dar rodiny, ktorý sme mali. Viac sme 

si to uvedomovali na tú diaľku. 

Ten problém, keď dieťa odchádza z domu a rodina sa s tým nevie vyrovnať je 

syndróm prázdneho hniezda. Myslím, že ale v našich prípadoch sa to nestalo. Skôr 

sme cítili tú duchovnú podporu rodiny, duchovné puto. Podľa tejto mojej 

kamarátky opäť bolo cítiť, že mama pozná svoje dieťa. Samozrejme bol to šok, keď 

im povedala svoje rozhodnutie. Keď odchádzala na misie, povedala jej: „Keď si sa 

už rozhodla, čo ja môžem.“ Bola tam dôvera zo strany rodiny. Ale tak isto, prijatie, 

nezanevrenie. Pekné puto, ktoré sa v rodine vytvorilo, sa ďalej rozvíja. Z ich mesta 

je ďalší misijný dobrovoľník a ona sa stretávala s jeho mamou. Keď sú aj nejaké 

prekážky, Boh to naplánuje a nakoniec je to tak, ako On chce. Strach je 
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prirodzený. Vyberú moje dieťa? Obstojí tam, neobstojí? Rozoberali sme aj otázku 

ako to znášajú otcovia. Je tam určitá otcovská hrdosť.  

Ďalšia dobrovoľníčka hovorila, že pre jej rodičov to bol šok, ale podporili ju, 

posielali balíky, modlili sa za ňu. Ona bola na misiách z nás najviac, vrátila sa tam 

viackrát a keď rodičia videli, že ju to napĺňa, robí ju to šťastnou, tak ju 

podporovali. 

A teraz vyjadrenie od ďalšej dobrovoľníčky: 

V mojom prípade to nebola rodina, ktorá pôsobila na moje rozhodnutie ísť na 

misie, ale jeden kňaz, ktorý sa rozhodol stať misionárom na Sibíri. Rodine som to 

povedala až vtedy, keď som si bola istá, že idem. Rodina to prijala pozitívne, mama 

sa dokonca chválila o tom priateľkám. Keď som bola na Sibíri, celá rodina mi 

pomáhala, posielali balíčky, písali listy... Keď som sa vrátila, pomáhali mi aj 

finančne, kým som sa opäť dokázala zaradiť do pracovného procesu. Pomáhali mi 

postaviť sa znova na nohy – kúpou šatstva, obuvi, vecí bežnej spotreby... ktoré sa 

mi počas doby misií zničili či obnosili.  

Nebyť podpory rodiny, nemohla by som si dovoliť ísť na misie. 

Dva pohľady rodičov na odchody svojich detí na misie: 

V rodine s dnes už dospelými piatimi deťmi chodia na misie ako dobrovoľníci 

traja. Rodičia uviedli, že s nadšením prijali informáciu, keď im deti postupne 

ohlasovali, že chcú ísť pomáhať ako misijní dobrovoľníci, lebo to bola niekedy 

v mladosti aj ich túžba, ktorá sa v minulosti nedala naplniť. Stredný syn po 

skončení vysokej školy išiel na rok na misie v Južnom Sudáne ako misijný 

dobrovoľník. „Boli sme z toho nadšení, keď sme videli, ako sa on na to tešil a všetko 

robil preto, aby sa tam dostal, lebo končil školu (diplomovka, štátnice, jazykový 

kurz)“. My v rodine pomáhame misám modlitbou, keď sa dá aj finančnou podporou. 

Chcela by som, aby sa viac mladých ľudí nadchlo a vedelo sa obetovať pre dobro 

druhých. 

Lucia mala od malička pozorovacie schopnosti. Všímala si prírodu, vtáctvo, 

kvety, rada chodila na jahody, huby. Je vášnivá hubárka a aj rybárka. Čo sa týka 

povahy v dobe dospievania, tzv. puberťáčky, tak tá sa s ňou poriadne zahrávala. 

A keď u nej rástol záujem o chlapcov, u nás rodičov rástol strach o ňu, aby niečo 

nevyviedla. Nastalo dohováranie, tresty (zaracha) modlitby, obety, sv. omše, strelné 

modlitby, zdieľanie na stretkách. Učite tam boli aj modlitby a obety 

v spoločenstvách, aj u kňazov saleziánov. Keď ukončila strednú školu, bolo to 

búrlivé obdobie. Odišla pracovať do Prahy, neskôr do Anglicka. Potom ju jej bratia 

(naši synovia) Patrik a Martin stiahli do Írska. Nastalo trochu uľahčenie, že 

súrodenci dajú na ňu pozor. Raz jedného večera, bolo to pred Vianocami, nám 

zavolala, že príde domov a že už sa nevráti do Anglicka, že sa rozhodla začať nový 

život. Nechápali sme, čo má na mysli. Postupne nás do toho uviedla. Nastalo u nej 

úplné obrátenie, začala sa pripravovať na letný misiný pobyt na Ukrajinu. 

Keď nám raz oznámila, že chce ísť na misie do Afriky, v prvom rade to bol šok a 

to viac, že počas dospievania sme mali s ňou veľa problémov. Keď sme sa z toho 

šoku spamätali, nastúpil aj strach o svoje dieťa. Keď tie počiatočné pocity 

prehrmeli, nakoniec prišla aj radosť, že sa takto rozhodla a oveľa viac nám to 

imponovalo, ako jej predošlý spôsob života. Po mnohých modlitbách jej dal Pán 

milosť obrátenia. Boli sme Bohu vďační, že takto zasiahol do života našej dcéry 

a možno aj táto práca v misiách bola pre ňu prípravou na jej povolanie, ak je to 
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v Božom pláne možno aj rehoľné, lebo momentálne je v základnej formácii 

u misionárok lásky. 

Záver 

Už to znie možno ako klišé, ale skoro všetci hovoríme, že na misie sme išli 

s tým, že chceme dávať a omnoho viac sme dostali. Ľudia, ktorí nás srdečne prijali, 

sa stali našimi priateľmi, blízkymi osobami. Keď som bola v Nerijungrii, tak mi 

bývala kolegyňa napísala vianočnú pohľadnicu, kde pridala, že oni sú teraz mojou 

rodinou a ja som im to hrdo čítala. Po príchode na Slovensko sa naša misia 

nekončí. U niekoho je potreba stretávať sa ďalej. Keďže misijných dobrovoľníkov je 

za 20 rokov veľa je samozrejme niekoľko možností. V roku 2003 vzniklo Občianske 

združenie Ujut. Stretávame sa dvakrát ročne v Terchovej. Mnohí majú svoje rodiny, 

niektorí manželia sa zoznámili na misiách, takže na stretnutiach je aj veľa malých 

i väčších detí, ktorí potrebu pomáhať misiám vnímajú od narodenia. Robia rôzne 

aktivity na pomoc misiám. V tomto združení vznikli pekné aktivity ako misijná 

ruža, misijné púte, kde sa môžeme stretnúť viacerí misijní dobrovoľníci, tí, ktorí 

boli na misiách v začiatkoch, ale i tí, ktorí misijne pôsobia teraz. V rámci rôznych 

misijných formačných stretnutí vznikli milé priateľstvá. Ďalšou veľkou skupinou sú 

post misijní dobrovoľníci. S niektorými sa stretneme sporadicky, ale sme si 

vzájomne blízki, dá sa povedať veľká misijná rodina. A tak, ako sa naše misijné 

povolanie rodilo v rodine, aj naďalej silno cítime potrebu budovať naše rodiny 

a sme vďasční, že aj taktým spôsobom môžeme ozdravovať dnešné rodiny. 
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AKTIVITY SALEZIÁNOV DON BOSCA PRE RODINY Z PERSPEKTÍVY 

SOCIÁLNEJ PRÁCE  
 

Anna BARILLOVÁ 

ABSTRAKT 
Súčasná sociálna krehkosť inštitúcie rodiny a závažnosť problémov, v ktorých sa dnešné rodiny 
nachádzajú sú aj pre Saleziánov dona Bosca výzvou hľadať možnosti pomoci a kreovať aktivity 
a programy, akými možno predchádzať negatívnym javom. Príspevok analyzuje prácu 
Saleziánov dona Bosca s rodinami, popisuje ich aktivity s rodinami z hľadiska sociálnej práce. 
Valorizuje prínos saleziánskej práce pre podporu rodín a poukazuje na ďalšie možnosti v oblasti 
sociálnej práce s rodinou v rámci saleziánskych štruktúr. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 

preventívne aktivity, preventívna sociálna práca, rodina, Saleziáni dona Bosca, sociálna práca 
s rodinou. 

Activities of the Salesians of Don Bosco for families from the perspective of 
social work 

ABSTRACT 

The current social fragility of the institution of family and the seriousness of problems faced by 
today's families is a challenge for the Salesians of Don Bosco to look for the means to help and 
create activities and programs which can prevent negative phenomena. The contribution 
analyzes the work of the Salesians of Don Bosco with families, describes their activities with 
families from the perspective of social work. It valorises the contribution of the Salesian effort to 
support families and indicates other opportunities in the field of the social work with a family in 
the framework of Salesian structures.  

 

KEY WORDS 

family, preventive activities, preventive social work, Salesians of Don Bosco, social work with 
family.  

Úvod  

V živote a poslaní Saleziánov dona Bosca1 téma rodiny nie je cudzia. Ako 

vychovávatelia si veľmi dobre uvedomujú dôležitosť rodinného prostredia vo 

výchove detí, dospievajúcich aj mládeže. Obidve tieto skutočnosti – mladí a ich 

výchova – nemožno oddeliť od rodiny. Na dosiahnutie toho je potrebný vzor rodiny: 

skúsenosť domova, kde sa city, postoje, ideály a hodnoty živo komunikujú aj bez 

slov a spontánne – avšak veľmi účinne a trvalo. Prvotným poslaním saleziánov je 

mať spoluúčasť s rodinami na výchove a evanjelizovaní detí a mladých, ktorých im 

rodičia zverujú. Rodina – aj keď nepriamo – patrí do saleziánskeho poslania a je 

svojou prirodzenosťou predovšetkým spoločenskou inštitúciou, ktorej členovia sú 

zjednotení medziľudskými vzťahmi rôzneho druhu. Snaha o autentické a vyzreté 

spoločenstvo osôb v rodine sa stáva prvou a nenahraditeľnou školou spoločenských 

vzťahov. (Pascual Chávez, 2006, s. 17 – 18, 33 – 35).  

                                                           

1 Saleziáni don Bosca – mužská rehoľa, členovia ktorej sa podľa vízie sv. Jána Bosca, ich 
zakladateľa, venujú mladým, pričom dávajú prednosť ohrozenej mládeži, mládeži na okraji 

spoločnosti. Pracujú najmä v prostrediach, kde je chudobná mládež po všetkých stránkach 
ľudského bytia. Počet mladých, ktorým sa saleziáni na Slovensku v súčasnosti vo svojich 
dielach venujú sa odhaduje na 10.000 v 20 mestách na Slovensku. 
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Charakterizácia rodín prijímajúcich saleziánske aktivity 

V ostatnom období saleziáni konštatujú, že z ich „post-totalitných“ odchovancov 

vznikajú mladé rodiny, ktoré zotrvávajú v kontakte s nimi, prichádzajú do stredísk 

a vyjadrujú veľké očakávania a potrebu sprevádzania a opory. V dobe, kedy 

chýbajú pozitívne vzory rodín a problémy vyplývajúce zo sociálnej krehkosti 

inštitúcie rodiny sú závažné, je pre prácu saleziánov veľkou výzvou hľadať 

kreatívne spôsoby, akými možno predchádzať týmto negatívnym dopadom, t. j. ako 

pomôcť rodinám zorientovať sa v náročných životných situáciách a pomáhať im 

riešiť problémy. Pretože bez opory fungujúcej rodiny je saleziánske výchovné 

snaženie veľmi limitované. (Saleziánsky výchovno-pastoračný projekt na obdobie 

2011 – 2014, s. 8 – 10). 

Rodiny, ktorým sa saleziáni a ich spolupracovníci venujú v rámci saleziánskych 

diel, môžeme rozdeliť do troch skupín:  

 prvú skupinu tvoria rodiny zo Združenia saleziánov spolupracovníkov (ASC)2, 

 druhú skupinu predstavujú rodiny, ktoré nie sú saleziánmi spolupracovníkmi, 

ale navštevujú saleziánske strediská a sú prijímateľmi saleziánskych aktivít, 

 treťou skupinou sú rodiny, ktorým sa saleziáni venujú mimo saleziánskych 

inštitúcií. 

Saleziáni spolupracovníci sú pomocníkmi pri rôznych aktivitách saleziánov pre 

mladých, ale aj pre samotné rodiny3, a súčasne sú aj prijímateľmi aktivít 

zameraných na ich rodiny. Na Slovensku je aktívne pôsobiacich vyše 1000 členov  

v 28 strediskách situovaných v jednotlivých mestách. Ďalšou skupinou sú rodiny, 

ktoré navštevujú saleziánske strediská a hlásia sa k saleziánskej spiritualite. 

Saleziáni sa venujú týmto rodinám vo všetkých mestách na Slovensku, kde 

pôsobia. Predovšetkým ide o mladé rodiny, rodiny saleziánskych odchovancov, ale 

ich aktivity sú otvorené pre všetky vekové kategórie. Rodiny sa zúčastňujú rôznych 

saleziánskych ponúk pravidelne alebo príležitostne. Tretiu skupinu tvoria rodiny, 

ktorým sa saleziáni venujú mimo vlastných prostredí. Ide o rodiny prijímajúce 

rôzne aktivity napr. v rámci Občianskeho združenia Manželské stretnutia4, kde 

                                                           

2 Združenie založil svätý Ján Bosco v Turíne 9. mája 1876. Saleziáni spolupracovníci sú 
treťou vetvou saleziánskej rodiny. Je to verejné zhromaždenie veriacich katolíkov – laikov  
i diecéznych kňazov, ktoré sa venuje širokému mládežníckemu hnutiu a ľudovému 
apoštolátu. Saleziáni spolupracovníci sa snažia podľa svojich možností pôsobiť v rozličných 

štruktúrach – kultúrnych, spoločenských, ekonomických i politických, najmä ak zasahujú 
do výchovy mládeže a do života rodín. 

3 Napr. v januári 2014 vzniklo nové saleziánske poradenské centrum pre rodiny v Bratislave – 

FAMILY GARDEN. Zodpovednosť za projekt je zverená saleziánom spolupracovníkom zo 
strediska BA-Miletičova. Hlavným cieľom FAMILY GARDEN je pomáhať riešiť životné 
problémy mladých, snúbencov, manželov a rodín saleziánskym štýlom. Ponúkajú 
svedectvá manželov, stretnutia pre snúbencov, poradenstvo pre manželov a rodičov, 

podporu pri riešení aktuálnych problémov formou prednášok, vzdelávacích programov, 
terapií a poradní. Pomocnú ruku projektu sa rozhodli podať: lekári, kňazi, manželské páry, 
psychológovia, učitelia, právnici a iní odborní spolupracovníci. Porov. FAMILY GARDEN: 
Family Garden [online]. Bratislava [cit. 2014-02-20]. Dostupné na internete: 

<http://mileticka.sk/asc/family-garden/>. 

4 Občianske združenie Manželské stretnutia je dobrovoľné občianske združenie, ktoré sa 
usiluje o obnovu a ozdravenie rodiny. Kladie dôraz na pevný a zdravý manželský zväzok a 
zdravú rodinu považuje za nutný predpoklad zdravej a prosperujúcej spoločnosti. Od roku 

1994 sa letných kurzov manželských stretnutí zúčastnilo spolu 4172 párov. Porov. 
Manželské stretnutia: Poslanie a činnosť [online]. Bratislava: Mstretnutia [cit. 2014-02-15]. 
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duchovný patronát pri týždenných letných kurzoch pre manželské páry majú 

saleziáni. Ďalej v rámci Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy je službou 

riaditeľa poverený salezián Marian Valábek, ktorý sprostredkúva rôzne formy 

pastorácie rodín a venuje sa rodinám v rámci tohto centra. Saleziáni sú prizývaní aj 

do ďalších akcií určených pre manželov a rodiny. Ide o rôzne duchovné akcie alebo 

prednášky týkajúce sa saleziánskeho preventívneho systému výchovy. 

Ciele saleziánskej práce s rodinami 

Cieľom práce saleziánov s rodinami je poskytovať pomoc pri jej formovaní, 

rozvoji a zodpovednom plnení všetkých svojich úloh, podporovať rodiny a rozvíjať 

rodinný život, prispievať k ozdraveniu rodiny a obnove rodinného života a tradícii, 

ako aj pomáhať rodinám prekonávať problémy a ťažkosti, v ktorých sa ocitli. 

Rodina je rizikový druh, ktorý si vyžaduje kolektívne vedomé úsilie pre jej záchranu 

a uzdravenie ako súčasť našej sociálnej ekológie. Práve tí, ktorí sa inšpirujú don 

Boscom, saleziáni a ich spolupracovníci, cítia apel súčasnej situácie, aby pomohli 

rodine v plnení všetkých jej nezastupiteľných funkcií, aby ju uznali za prostredie 

pre prípravu mladých na lásku a prijímanie života, za prvú školu solidárnosti 

medzi osobami, miesto humanizácie a rozvoja spoločnosti (LG 11). Preto  

v ostatných rokoch saleziáni na Slovensku postupne rozširujú svoje pôsobenie na, 

predovšetkým, mladé rodiny a integrujú rodiny do výchovno-pastoračného 

pôsobenia v jednotlivých dielach.  

Charakteristika saleziánskej práce s rodinami 

Starostlivosť o rodiny v rámci saleziánskych stredísk zahŕňa sprevádzanie  

a podporu rodín, pomoc pri prekonávaní problémov a ťažkostí, v ktorých sa ocitli 

ako aj dimenziu združovania rodín. Saleziáni don Bosca v kooperácii so svojimi 

spolupracovníkmi (odborníkmi v rôznych oblastiach – psychológovia, lekári, 

pedagógovia, sociálni pracovníci a pod.), ako aj so staršími manželskými pármi  

a príkladnými kresťanskými rodinami sa v rámci sprevádzania a podpory rodín 

zameriavajú na jednotlivcov (manžela, manželku), manželské páry, ako aj celé 

rodiny. Ide predovšetkým o systematický ľudský a kresťanský rast, snaha klásť do 

stredu ľudskú osobu, ktorej dôstojnosť je treba chrániť a podporovať vo všetkých 

jej výrazoch, prebudenie a zmobilizovanie všetkých kapacít, ktoré sú v danom 

človekovi, spoluzodpovednosť pri utváraní najvyššej možnej kvality života, 

prežívanie „života v plnosti“, intervencia pri oslobodzovaní od každej formy otroctva 

a pod. Cez osobné sprevádzanie, rozhovory, bežnú intervenciu a pomoc pri riešení 

osobných, partnerských či rodinných problémov, s celou duchovnou ponukou 

saleziánov (prijímanie sviatosti, duchovné obnovy, duchovné cvičenia) a formačné, 

ale aj zábavné stretnutia dostávajú potrebné svetlo a silu na prežívanie vlastného 

povolania a nachádzajú svoje miesto v rodine a v spoločnosti. Aktivity zamerané na 

manželské páry sú orientované na kvalitnú prípravu snúbencov na manželstvo, 

výchovu k manželstvu a rodičovstvu, poradenskú činnosť pre manželov, pomoc pri 

riešení manželských problémov, problémov vo výchove detí, ďalej sú to poradne pre 

bezdetné manželské páry, školenia prirodzenej metódy plánovania rodičovstva pre 

manželov a snúbencov, kurzy v rôznych oblastiach súvisiacich s manželským  

                                                           

Dostupné na internete: <http://www.mstretnutia.sk/uvod/poslanie-cinnost.html>. 
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a rodinným životom, pomoc pri riešení krízových situácií v rodine (týrané ženy, deti, 

budúce mamičky, pomoc pri riešení závislostí), aktivity na rozvoj komunikačných 

zručností a nácvikov správania a pod. Preventívne programy zamerané na celé 

rodiny predstavujú aktivity, kde sa budujú vzájomné vzťahy jednotlivých členov 

rodiny. Významným prvkom je dimenzia združovania rodín, teda ponuka 

spoločných formačno-zábavných stretnutí a kurzov pre celé rodiny, tradičné „Dni 

rodiny“, formačno-zábavné rodinné výlety, víkendové pobyty pre celé rodiny, 

rodinné tábory, večierky (fašiangové, Mikulášske, vianočné, plesy, majálesy), púte, 

modlitbové večery, krížové cesty, adventné popoludnia a ďalšie programy  

a podujatia. Saleziáni a ich spolupracovníci sa usilujú venovať pozornosť otázkam 

a potrebám predovšetkým mladých rodín prichádzajúcich do saleziánskych 

stredísk a pomáhať im objavovať a rozvíjať ich vnútorné možnosti. Vychádzajú z ich 

priameho a dlhodobého počúvania, usilujú sa pochopiť ich realitu, dnes obzvlášť 

protirečivú a konfliktnú, aby ich sprevádzali a pomáhali im. 

Aktivity Saleziánov don Bosca a ich spolupracovníkov pre rodiny z hľadiska 

sociálnej práce: 

 integrálny rozvoj rodín v duchu preventívneho systému – podpora 

duchovného, psychického, sociálneho, kultúrneho i fyzického rozvoja, 

 duchovná ponuka pre manželov a celé rodiny (prijímanie sviatosti, duchovné 

obnovy, modlitbové večery, manželské rekolekcie, púte, krížové cesty a pod.), 

 osobné sprevádzanie manželov, rozhovory (jednotlivo aj spoločne), 

systematický ľudský a kresťanský rast,  

 duchovné, rodinné a sociálne poradenstvo na základe kresťanského 

východiska, 

 bežná intervencia a pomoc pri riešení osobných, manželských či rodinných 

problémov,  

 pomoc pri riešení krízových situácií v rodine (týrané ženy, deti, pomoc pri 

riešení závislostí),  

 sociálno-výchovné pôsobenie (sanácia rodín, rodinné terapie a pod.), 

 poskytovanie pomoci a opory jednotlivcom, ktorí žijú v dysfunkčných vzťahoch 

a v sociálne znevýhodnenom prostredí, zmierňovanie už vzniknutých sociálne 

negatívnych stavov, 

 mediácia v oblasti rodiny, 

 formačné stretnutia zvlášť pre jednotlivých partnerov, ako aj spoločné 

manželské formačné stretnutia (manželské večery, týždenný letný kurz pre 

manželské páry a pod.), sociálno-kultúrna animácia rodín, rodinné skupinové 

konferencie, 

 odborná poradenská a prednášková činnosť pre manželov, kurzy v rôznych 

oblastiach súvisiacich s manželským a rodinným životom, aktivity na rozvoj 

komunikačných zručností a nácvikov správania a pod., 

 aktivity na povznesenie jednotlivcov a rodín pre uvedomovanie si vlastnej 

situácie, svojich potrieb a schopností, riešenie problémov, adaptovanie sa na 

nároky, pomoc pri hľadaní zmyslu života, 

 prebudenie a zmobilizovanie všetkých kapacít, ktoré sú v človekovi, 

manželskom vzťahu a rodine, pomoc pri objavovaní a rozvíjaní vnútorných 

možností manželov a rodiny, spoluzodpovednosť pri utváraní najvyššej možnej 

kvality života, 
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 pomoc pri prekonávaní životných ťažkostí súvisiacich s výchovou detí, 

 poradne pre bezdetné manželské páry, školenia prirodzenej metódy plánovania 

rodičovstva pre manželov a snúbencov,  

 kvalitná príprava snúbencov na manželstvo, výchova k manželstvu 

a rodičovstvu, 

 formačno-zábavné stretnutia a kurzy pre celé rodiny a voľnočasové aktivity pre 

celé rodiny, 

 vytváranie možností na stretávanie sa viacerých rodín, poskytnutie priestorov 

(detské ihriská, klubovne a pod.), saleziánskej asistencie a spolupráce,  

 združovanie rodín a svojpomocné skupiny: podpora spoluúčasti a priateľských 

vzťahov, komunitný spôsob ľudského a kresťanského rastu, vzájomnej pomoci 

a podpory, výmeny skúseností, vytváranie zázemia, vzájomného zdieľania 

hodnôt, a tiež podpora protagonizmu samotných rodín v úsilí o ozdravenie 

rodiny a obnovu rodinného života a tradícií, 

 podpora občianskeho angažovania, kultúrneho vyžitia, snaha o mravnú 

poctivosť tak v súkromnej, ako aj vo verejnej sfére, aktívne zúčastňovanie sa 

na živote spoločnosti, 

 otvorenosť rodín navonok, k potrebám iných, k potrebám okolitého prostredia, 

spoločná snaha poslúžiť tým, ktorí to potrebujú a pod., skupiny sociálnej 

akcie, 

 v rámci sídelnej komunity, kde pôsobia (sídlisko, mestská časť a pod.) – 

vytváranie určitého povedomie súdržnosti v komunite sídliska, najmä 

prostredníctvom duchovných a príležitostných akcií a osvetou ohľadom 

saleziánskeho preventívneho systému výchovy, a tiež pozývanie k zapájaniu sa 

do aktivít pre povznesenie mládeže a rodín a pod. 

Zhrnutie činnosti z perspektívy sociálnej práce 

Súčasná sociálna práca s rodinou sa uskutočňuje v celej škále možných 

intervencií, od preventívnych aktivít až po prípadovú sociálnu prácu s konkrétnou 

rodinou (Levická, 2004, s. 51; Matoušek, 2003, s. 195 – 198). Rodina je adresátom 

rôznych sociálnych služieb. Sociálny pracovník pracujúci s rodinou vykonáva 

nasledovné metódy sociálnej práce: 

 prevencia (sociálne strediská, osvetová činnosť), 

 depistáž (vedomé, cielené, včasné vyhľadávanie rodín so sociálno-

patologickými sklonmi), 

 sociálna diagnostika rodín v kríze (sociálny prieskum, agenda), 

 krízová intervencia, 

 sociálno-výchovné pôsobenie (sanácia rodín, rodinné terapie, sociálna 

asistencia), 

 sociálna práca s rodinou v kontexte náhradného rodičovstva, 

 sociálne poradenstvo (odborné rodinné poradenstvo), 

 sociálno-právna ochrana detí, 

 mediácia v oblasti rodiny, 

 sociálna rehabilitácia, 

 analytická, metodická a koncepčná činnosť v sociálnej oblasti, 

 rodinné skupinové konferencie, 

 vyplácanie dávok vecných a finančných, 



100 

 špecifické intervenčné podporné programy – práca so ženami zažívajúcimi 

násilie v partnerských vzťahoch, preventívne programy podpory rizikových 

rodín, programy poskytované v domácom prostredí (Mátel, 2013, s. 96). 

Sociálna práca integruje poznatky o rodine z iných vedných disciplín a profesií  

a aplikuje ich vo svojej teórii a praxi (Hudecová, Brozmanová-Grogorová, 2008,  

s. 32). 

Na základe induktívnej analýzy uvedených aktivít a metód práce saleziánov 

s rodinami a ich komparáciou so základnými atribútmi sociálnej práce môžeme 

posúdiť, že práca saleziánov s rodinami má charakter preventívnej sociálnej práce 

a je zameraná predovšetkým na primárnu prevenciu. Metódy, techniky, intervencie, 

činnosti, postupy a formy práce saleziánov a ich spolupracovníkov s rodinami 

korešpondujú s preventívne orientovanou sociálnou prácou s kresťansky 

orientovaným prístupom, pretože sú zamerané na predchádzanie nežiaducim, 

negatívnym, prípadne sociálne-patologickým javom, ktoré by mohli narušiť 

harmonický vývin jednotlivca a rodiny (Žilová, 2005, s. 63). Medzi preventívne 

činnosti sociálna práca radí výchovu, vzdelávanie, osvetu, poradenské služby, 

depistáž, ale aj tréningy, výcviky a iné formy pozitívneho ovplyvňovania 

jednotlivcov, rodín, skupín, komunít, ich hodnôt, názorov, vzorov správania, ale aj 

ich tolerancie voči konkrétnym nežiaducim sociálnym javom (Strieženec, 1996,  

s. 163). Pri preventívne orientovanej sociálnej práci sú jej činnosťami odstraňované 

predpoklady, tendencie a skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť vznik spoločensky 

nežiaducich sociálnych javov, čo svojimi aktivitami saleziáni napĺňajú.  

M. Macháčová (Žilová, 2005, s. 63) považuje zameranie na prevenciu za najvyšší 

princíp sociálnej práce. 

Preventívne aktivity sú zamerané aj na selektívnu (je zameraná na subpopuláciu 

v podmienkach vysokého rizika) a indikovanú prevenciu (je zameraná na 

jednotlivcov alebo skupiny s jasne pomenovanými, existujúcimi problémami). Teda 

saleziáni poskytujú pomoc aj pri rôznych problémoch rodín a pri výskyte porúch 

psychického, fyzického a sociálneho vývinu. Môžeme tiež konštatovať, že svojou 

činnosťou uskutočňujú sociálnu starostlivosť o rodiny, pričom vychádzajú zo 

systému poznatkov viacerých spoločenských vied (pedagogiky, psychológie, 

filozofie, etiky, teológie a pod.) a aplikuje tieto poznatky do praktickej činnosti 

(Strieženec, 1996, s. 161). 

Výzvy sociálnej práce s rodinou v rámci saleziánskych štruktúr 

So zreteľom na kvalifikačné predpoklady na výkon sociálnej práce, zakotvenú 

v Zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, § 84 ods. 7, erudovanú sociálnu 

prácu vykonáva sociálny pracovník, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. 

stupňa v študijnom odbore sociálna práca. V súčasnom období si viacerí saleziáni 

doplnili vzdelanie v oblasti sociálnej práce: aktuálne sú na Slovensku dvaja 

docenti, dvaja magistri a traja bakalári sociálnej práce. Ďalší šiesti sú poslucháči 

bakalárskeho študijného programu a jeden magisterského študijného programu 

Sociálna práca s deťmi a mládežou. Čo sa týka spolupracovníkov v ich dielach, 

podľa prieskumu vykonanému v jednotlivých saleziánskych dielach (jún – 

september 2013) je 13 pracovníkov, ktorí majú ukončený I. stupeň 

vysokoškolského vzdelania v odbore sociálna práca a 15 s ukončeným II. stupňom. 

Vzhľadom na počet rodín, ktorým sa saleziáni a ich spolupracovníci v jednotlivých 

dielach venujú, je to stále nízky počet erudovaných odborníkov.  
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Aktuálnymi sa tiež ukazujú výzvy zvyšovať profesionalitu vykonávanej sociálnej 

práce s rodinami špecializovaným akreditovaným ďalším vzdelávaním sociálnych 

pracovníkov, zameraným na sociálnu prácu s rodinou, náhradnú rodinnú 

starostlivosť, psychoterapiu, špeciálne poradenstvo, supervíziu, mediáciu pre 

oblasť sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, terapeutické techniky  

v sociálnej práci a ďalšie. 

Naliehavou sa ukazuje aj úloha vypracovať materiály (itineráre) a metodiky pre 

prácu s rodinami, ktoré navštevujú saleziánske strediská, ako aj na prípravu 

mladých párov na manželstvo. Vhodnými by boli pracovné skupiny tvorené 

saleziánmi, laickými odborníkmi, ktorí sú zaangažovaní v saleziánskej práci 

s rodinami, ako aj manželskými pármi, aby bola zabezpečená súčinnosť 

jednotlivých zložiek. 

Záver 

Z pôvodne represívne orientovanej sociálnej práce na Slovensku, zameranej na 

odstraňovanie a nápravu nežiaducich tendencií, je v posledných desaťročiach 

snaha o preorientovanie sa viac na preventívne činnosti, ktorých cieľom je 

predchádzať nežiaducim vývojom u jednotlivcov, rodín, skupín, komunít či celej 

spoločnosti. Lepšie je negatívnym sociálnym javom predchádzať kvalitnými 

preventívnymi programami, ako riešiť ich negatívny dopad na spoločnosť. 

Vzhľadom na charakter a množstvo sociálnych problémov v spoločnosti je 

z viacerých aspektov podstatne výhodnejšie ťažisko sociálnej práce presunúť 

z roviny následnej pomoci (pomoci poskytovanej po identifikácii sociálneho 

problému) do roviny prevencie (Levická, 2004, s. 13). Preventívna sociálna práca je 

najefektívnejším, najmenej náročným „liečením“ sociálnych problémov. Stupeň 

preventívnej sociálnej práce zodpovedá všeobecnej kultúrnosti spoločnosti a patrí 

k najefektívnejším investíciám (Žilová, 2005, s. 63). Práve pre tento prístup sú 

saleziáni veľkým prínosom pre sociálnu prácu na Slovensku, ako aj pre celú 

spoločnosť. Špecifickú úlohu „dať dôstojnosť a stálosť rodine“ (Vecchi, 2000. s.7) 

môžu dosiahnuť prostredníctvom pripravených kňazov, laických odborníkov a 

príkladných kresťanských rodín, ako aj vytvorením pracovných skupín pre 

prípravu formačného programu, zameranému na rodiny a snúbencov, ktorí 

navštevujú saleziánske strediská. 
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VÝZNAM MULTIPROFESIONÁLNEJ INTERVENCIE RODINÁM OHROZENÝM 

SOCIÁLNOU PATOLÓGIOU  
 

Dagmar KOPČANOVÁ 

ABSTRAKT  

Príspevok úvodom krátko reflektuje postavenie rodiny v Medzinárodnom roku rodiny ( IYF 1994) 
a následne analyzuje situáciu v rodinách dnes - po dvadsiatich rokoch. Dotýka sa najmä 
problémov rodín ohrozených sociálnou patológiou a diskutuje o možnostiach poskytnutia 
efektívnych odborných služieb rodinám predovšetkým z hľadiska sociálnoprávnej 
a psychologickej ochrany najmladších členov, t.j. detí po rozvode (rozchode) ich rodičov. 
Príspevok nastoľuje aj otázku, či dokážu odborníci v oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately a psychologicko - poradenskej starostlivosti o rodinu vzájomne spolupracovať tak, aby 
sa postupne eliminovali fenomény vytvárajúce prekážky pri korektnom využívaní inštitútu 
striedavej starostlivosti o dieťa. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  

inštitút striedavej osobnej starostlivosti rodičov o dieťa, psychologická poradenská starostlivosť, 
rodina, rozvod, sociálnoprávna ochrana 

Importance of multiprofessional intervention to families endangered by social 
pathology  

ABSTRACT  

The contribution reflects the position of family in the UN International Year of Family (IYF 1994) 
and consequently analyzes the situation of contemporary families, twenty years after. It covers 
especially some problems of families endangered by social pathology and discusses some 
possibilites of providing special services to families, namely from the point of view of social, 
juridical and psychological protection of the youngest members of the family, i.e. children after 
their parents separated (divorced). 

The contribution raises a question, if specialists in the area of social-juridical protection and 
curatorial services and psychological counselling care about family could cooperate more 
together in order to eliminate the phenomena making obstacles in respectable pursuance of the 
parents´shared care about children. 

 

KEY WORDS 

shared care , shared custody, psychological and counselling care, divorce, family, social and 
juridical protection 

Úvod  

Úvodom si dovoľujem z pohľadu pamätníka a najmä vlastnej empírie aspoň 

krátko reflektovať niektoré politické, ekonomické, sociálne a psychologické 

ukazovatele vytvárajúce pozadie, na ktorom sa odohrávali prvé pokusy budovania 

demokracie v našej mladej slovenskej republike a najmä pripomenúť význam Roku 

rodiny nielen pre SR ale i pre svetové spoločenstvo.  

Autorkou loga Medzinárodného roku rodiny je Katherine Litassy- Rollierová, 

švajčiarska výtvarníčka žijúca vo Viedni. Logo predstavuje srdce obkolesené ďalším 

srdcom, symbolizujúcim život a lásku v dome, kde sa nachádza teplo, starostlivosť, 

istota, bezpečie vzájomnosť tolerancia a akceptovateľnosť. Ťahy štetca a znak 

strechy naznačujú kontinuitu s náznakom premenlivosti uzatvorená časť strechy 

má charakterizovať ďalší symbol rodiny -jej komplexnosť. Jeho neukončenosť 

reprezentuje proces...“ budovania najmenšej demokracie v srdci spoločnosti “ - čo 



104 

bolo tiež jedným z ústredných hesiel Medzinárodného roku rodiny, za ktorý 

Organizácia spojených národov vyhlásila rok 1994. 

Obr. 1: Symbol IYF 1994 - predstavujúci 

najmenšiu demokraciu v srdci spoločnosti  

Rok 1994 bol druhým rokom 

existencie samostatného Slovenska po 

prevratných politických zmenách 1989  

a aj rokom mnohých pozitívnych krokov 

v oblasti prijatia dôležitých zákonov 

dotýkajúcich sa rodiny. Takým bol 

napríklad zákon 193/1994 Z.z. 

o prídavkoch na deti a o príplatku 

k prídavkom na deti . Z množstva aktivít 

ktoré usporiadalo Medzinárodné 

stredisko pre štúdium rodiny - MSŠR * 

(ustanovené na počesť roka rodiny  

a s ašpiráciou stať sa afiliovaným 

strediskom OSN) a ktoré veľmi pozitívne ovplyvnili verejnú mienku to boli desiatky 

významných konferencií, seminárov, workshopov a tréningov s poprednými 

zahraničnými i domácimi lektormi. Z najznámejších to bolo sympózium Rodina ako 

predmet vedy, celoslovenská anketa „ Slovenská rodina - aká si?“, konferencia 

Etika v rodine a spoločnosti, alebo konferencia Rodina v nových spoločensko-

ekonomických podmienkach.  

Vernisáž výstavy detských kresieb na ktorej sa uskutočnilo aj vyhlásenie 

víťaznej práce- námetu na známku bola veľmi adekvátnym rámcom osláv prvého 

Medzinárodného dňa rodín, za ktorý OSN vyhlásila 15. máj a ktorý by si po rokoch 

určite zaslúžil dôstojnú renesanciu svojho pôvodného poslania. Doba v ktorej žili 

naše rodiny bola hektická, ale plná entuziazmu, nových nápadov a smelých plánov. 

Nie, nedá sa povedať, že by sa jej sociálna patológia vyhýbala. Aj vtedy sme 

poukazovali na mnohé sociálno-patologické javy (najmä nezamestnanosť, vysokú 

rozvodovosť atď.) obklopujúce naše rodiny. Oproti súčasnosti bola však situácia 

v rodinách na Slovensku podstatne odlišná. Bola napríklad charakteristická 

jedným z najnižších sobášnych rokov v Európe (u žien 21- 22 rokov, u mužov 23-

24 rokov, vysoký podiel tehotných neviest až 45%, ďalej veľmi skoré a rýchle po 

sebe nasledujúce pôrody atď. Ekonomická a bytová situácia naznačovala, že viac 

ako polovicu zo všetkých nezamestnaných (52%) tvorili mladí ľudia do 29 rokov, 

nezamestnaní do 24 rokov až 37 %. 85 % žien a 83% mladých mužov žili do 

uzatvorenia sobáša u rodičov. (Kopčanová, 1994). Z hľadiska typických sociálnych 

znakov rodiny to boli podľa P. Guráňa (1993) univerzalita ( až 80% ľudí žilo v istej 

forme rodiny), tradicionalita a konzervativitzmus (silná historická zakotvenosť, silná 

preferencia manželskej rodiny - spolužitie bez uzavretia manželstva a v tom čase 

vyskytovalo skôr ojedinele)) a sakralita ( silná zakotvenosť v systéme kresťanskej 

morálky, s presne vymedzenými pravidlami a vzormi rodinného správania 

uľahčujúcimi jednoznačnosť životnej orientácie).  

Vráťme sa však späť do súčasnosti. Doba v ktorej žijeme teraz, je tiež náročná 

z mnohých uhlov pohľadu: politického, ekonomického, sociálneho  

i psychologického. Počas ostatného štvrťstoročia sa naša spoločnosť neobyčajne 

rýchlo integrovala do procesu demokratizácie. Zbavili sme sa ťaživých ideológií 
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a prešli všetkými typickými znakmi postmodernity: uvoľnili sa inštitucionálne 

zábrany, ktoré človeka zväzovali a bránili jeho emancipácii, čím sa vytvoril priestor 

pre vyjadrenie osobných prianí a túžob, sebarealizáciu i sebaúctu. No nastúpil 

konzumný, ba až hyperkonzumný spôsob života, ktorý vyústil do narcisistického 

hedonizmu, štruktúrujúceho sa skôr na základe individuálnych cieľov, princípov 

slasti a citovej rozkoše. Slovami Gillesa Lipovetskeho, významného sociálneho 

filozofa a analytika súčasnosti - „dnes už žijeme dobu hypermodernity, ktorá je 

charakterizovaná neustálymi premenami, prchavosťou a flexibilitou, kedy pôvodné 

pôžitkárstvo a nadobudnutú slobodu nahradila úzkosť a strach“. (Lipovetsky, 

2013, s. 26). Potvrdzuje to aj situácia v mnohých slovenských rodinách, kde sa 

život vyznačuje obrovskými rozpormi. Na jednej strane spoločnosť propaguje 

zodpovedné správanie, ktoré je však často konfrontované s veľkou 

nezodpovednosťou jej členov. Artikulovanie etiky vo všetkých oblastiach života – či 

už je to výroba, životné prostredie, priemysel, doprava, domácnosť, výchova  

a vzdelávanie detí, je trpkom rozpore s pravidlami marketingu a krédom 

hypermodernej spoločnosti. „Hypermoderní jednotlivci sú čoraz informovanejší, ale 

sú zároveň aj menej štrukturovaní, sú dospelejší, no i nestabilnejší, otvorenejší, ale 

i ovplyvniteľnejší, kritickejší i povrchnejší, skeptickejší i naivnejší súčasne“. 

(Ibidem, s. 28).  

Bauman nazýva súčasnú dobu výstižným označením „tekutá moderná doba“ 

(2011), v ktorej sa ľudia obávajú pripútania a vytvárania trvalých väzieb, ktoré by 

človeku umožnili prestať opakovane usilovať o sebadefinovanie a sebapresadenie. 

Ľudia vytvárajú skôr nezáväzné, voľné vzťahy, z ktorých môžu v prípade okolností 

kedykoľvek uniknúť a čo najľahšie sa odviazať. „Konzumný spôsob života má rád 

ľahkosť a rýchlosť: a tiež novosť a rozmanitosť, ktoré by ľahkosť a rýchlosť mohli 

prenášať“. (Bauman, 2013, s. 58). Byť vo vzťahu prináša neistotu, lebo človek si 

nikdy nemôže byť istý, či konal správne. A ak je človek neistý, koná 

nekonštruktívne. Z toho vyplývajú hádky, strata pocitu istoty a vzájomnej 

partnerskej dôvery. Žiaľ, aj potrebu mať dieťa vnímajú mnohí mladí ľudia pod 

vplyvom konzumnej spoločnosti skôr ako predmet „citovej spotreby“. ( Ibidem,  

s. 51).  

Do úvahy však treba vziať aj množstvo sociálno-patologických vplyvov ktorými je 

súčasná rodina v Európe a na Slovensku konfrontovaná (strata zamestnania, 

zvyšovanie cien, rastúca kriminalita, nedostatok času, stresy, zvyšujúca sa 

rozvodovosť, atď.) Je pochopiteľné, že nie každá rodina dokáže týmto ohrozeniam 

úspešne čeliť, a tak často dochádza k jej dezintegrácii.  

V nasledujúcich dvoch grafoch si môžeme všimnúť aký bol trend vývoja 

rozvodovosti a sobášnosti v rozpätí rokov 1996 - 2011 a tiež ako prudko narástol 

počet detí narodených mimo manželstva, počas tohto istého obdobia. Pochopiteľne 

že tieto trendy majú svoje vážne implikácie do prežívania kvality života všetkých 

členov rodiny. 

Z grafu č. 1. je evidentné, že počet rozvodov oproti roku 1996 narástol o 28%  

z 9 402 na 12 015 a v posledných rokoch začal mierne klesať. Počet uzavretých 

manželstiev v rokoch 2009-2011 tiež klesol. No ak si na ďalšom sumárnom grafe 

(Graf č.2) všimneme červenú čiaru zistíme, že na počet uzavretých manželstiev 

pripadá ročne 43% rozvodov v roku 2011 a tento ukazovateľ má dlhodobo rastúci 

charakter. Zelená čiara popisuje klesajúci podiel umelých potratov (interrupcií) na 

celkový počet narodených detí. Z hľadiska predmetu našej skúmanej témy nás 
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však mimoriadne zaujíma modrá čiara, ktorá ukazuje drastický nárast počtu detí 

narodených mimo manželstva !  

 

Graf č.1. Vývoj rozvodovosti a sobášnosti  

 
(Zdroj: údaje v grafe sú prevzaté z www.statistics.sk, databáza Slovstat, 

Štatistický úrad SR) 

 

 

Graf č.2 Podiel rozvodov na počet uzavretých manželstiev  

 
(Zdroj: údaje v grafe sú prevzaté z www.statistics.sk, databáza Slovstat, Štatistický 

úrad SR) 

 

Zlyhanie vzťahu je väčšinou zlyhaním komunikácie. Disharmonická rodina sa 

prejavuje neschopnosťou konštruktívnej komunikácie (Walker, J. 1995, 
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Kopčanová, 2006), slabou súdržnosťou, nedostatkom pozitívnych sociálnych 

väzieb, nefunkčnosťou rodinného systému, hádkami, zvyšujúcim sa 

násilím, agresivitou, ba až týraním jednotlivých členov rodiny, čo skôr alebo neskôr 

rezultuje v podaní žiadosti o rozvod partnerov. Narušenie harmónie v rodine má 

žiaľ, za následok narušenie- okrem iných, najmä jej dvoch významných funkcií: 

sociálnej podpory (predovšetkým uspokojovanie sociálno-psychologických 

a kultúrnych potrieb) a sociálnej kontroly (výchova, socializácia dieťaťa), ktoré sa 

uskutočňujú v procese vzájomnej interakcie a kooperácie všetkých členov rodiny. 

V dezintegrovanej, dysfunkčnej rodine rodičia nedokážu uplatniť pozitívne 

výchovné zásahy ktoré by mali prispieť k blahu dieťaťa a tak mu škodia, frustrujú 

ho, porušujú jeho základné práva. Odborníci, ktorí skúmajú príčiny deviantného 

správania, objavujú množstvo ovplyvňujúcich faktorov práve v dysfunkčných 

rodinách. Jestvuje teória aj o tzv. „transgeneračnom prenose násilia“, podľa ktorej 

sa násilné vzorce správania opakujú v ďalších pokoleniach. (Tóthová, 2008). 

Situácia začne byť ešte kritickejšia, keď dieťa nemôže byť (kvalitne) vychovávané 

oboma rodičmi súčasne ale po ich rozvode (rozchode) sa rieši jeho zverenie do 

osobnej starostlivosti jedného z nich, resp. striedavej osobnej starostlivosti. Najmä 

druhá spomínaná alternatíva, hoci u nás funguje ešte relatívne krátku dobu, 

prináša celý rad ťažkostí a stupňujúcich sa konfliktov, v dôsledku ktorých trpia 

najviac deti. V takej chvíli svojim odborným zásahom do rodiny vstupujú rôzni 

profesionáli - sociálni pracovníci, kurátori, psychológovia, mediátori. 
Je nesporné, že situácia konfliktných rodín a rodín ohrozených rôznym typom 

sociálnej patológie zvyšuje náročnosť na kvalitu výkonu všetkých vymenovaných 

odborníkov tzv. pomáhajúcich profesií. A tá môže byť iba vtedy vyššia  

a efektívnejšia, ak odborníci svoje sily spoja a budú k problémovým rodinám 

pristupovať z pozície tímovej spolupráce. 

Rozvodová a porozvodová mediácia 

Mediácia je moderný a účinný spôsob riešenia sporov, pri ktorom mediátor ako 

tretia, na spore nezúčastnená osoba, pomáha stránkam sporu nájsť také riešenie, 

ktoré by uspokojilo obidve strany. Mediáciou sa môžu riešiť rôzne spory, ktoré 

vznikajú vo všetkých oblastiach života. Výhodou je, že obe strany sú v tomto 

procese aktívne, mediátor má za úlohu len usmerňovať spôsob ich komunikácie. 

Mediácia nerozhoduje o tom, na ktorej strane je pravda, ale vedie sporové stránky 

k dohode, ktorá je uspokojivá pre obidve mediované stránky. Dohoda prináša aj do 

budúcnosti medzi stránkami nádej na budúce pokojné spolužitie, čo sa súdnym 

procesom často dosiahnuť nedá. Ak spor obsahuje problém, ktorý treba riešiť na 

základe civilného práva. Princípmi mediácie sú predovšetkým neutralita mediátora, 

ktorý nesmie pridŕžať žiadnej zo zúčastnených strán. Neoddeliteľnou 

charakteristikou práce je najmä diskrétnosť, ktorou je mediátor viazaný, čo 

znamená, že do tohto procesu sú zainteresovaní len jej účastníci, pričom sa 

preberané problémy nesmú dostať na verejnosť, dobrovoľnosť všetkých 

zúčastnených strán, atmosféra dôvery, ktorú mediácia prináša.  

Slovenská republika tak ako všetky ďalšie štáty na svete prijala Deklaráciu práv 

dieťaťa, ktorú ratifikovala a zaviazala sa náležite používať. No napriek snahám 

zabezpečiť ochranu práv detí zaznamenala zo strany Výboru OSN pre práva dieťaťa 

v Ženeve aj určitú kritiku za nedostatočnú implementáciu niektorých zásad. Išlo 

konkrétne o tieto oblasti:  
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 chýba komplexná politika vzťahujúca sa k deťom, činnosť ministerstiev  

v oblasti ochrany detí je nedostatočne koordinovaná, nie je dostatočne 

rešpektovaná zásada „najlepšieho záujmu dieťaťa,  

 prevencia zameraná na zníženie počtu detí vyňatých z rodinného prostredia a 

na skrátenie pobytu detí v rezidenciálnych zariadeniach je nedostatočná,  

 kroky k riešeniu a prevencii syndrómu CAN nie sú dostatočne účinné  

 vykonávanie potrebnej sociálnej práce je nedostatočné a to i s ohľadom na zlé 

pracovné podmienky, ktoré majú sociálne pracovníčky a pracovníci  

k dispozícii (preťaženosť, nízke ohodnotenie, byrokratizácia práce a pod.).  

Na uvedenú kritiku zareagovalo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky prijatím viacerých zákonných noriem. Predovšetkým ide  

o novelu zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele  

a prijatím nového zákona č 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V § 11 Zákona 

z r. 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov sa v čl. 3 hovorí: 

„(3) Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri vykonávaní 

opatrení podľa tohto zákona zistí, že dieťa, rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará 

o dieťa, potrebujú pomoc z dôvodu, že nie sú schopní riešiť problémy v rodine, 

konflikty v rodine, prispôsobiť sa novej situácii v rodine, alebo ak ide o rodinu so 

špecifickým problémom a nemožno vykonať opatrenia podľa odseku 1 alebo podľa § 

10, navrhne ako súčasť vykonávaných opatrení vykonanie alebo zabezpečenie 

vykonania  

a) mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia konfliktných situácií  

v rodine,  

b) odborných metód práce na prispôsobenie sa novej situácii v prostredí podľa  

§ 4 ods. 2 a 3,  

c) odborných metód na pomoc deťom alebo plnoletým fyzickým osobám, ktoré 

boli obeťami obchodovania, alebo  

d) poradensko-psychologickej pomoci rodinám so špecifickým problémom a pri 

krízových situáciách. 

Multiprofesionálna tímová intervencia 

Ako upozorňujú vo svojej práci M. Schavel a M. Oláh, „významnú úlohu pri 

sociálnoporadenskej intervencii pre rodinu zohráva tímová spolupráca odborníkov“ 

(Schavel, Oláh, 2010, s.47).Autori pripúšťajú, že zloženie pracovného tímu je 

podmienené charakterom daného sociálneho problému, alebo dominantným 

akútnym, prípadne preferujúcim problémom, ktorý ovplyvňuje celkovú atmosféru 

v rodine. Vyzdvihujú však vzájomnú súčinnosť pracovného tímu¸ ktorá môže „veľmi 

efektívne prispieť aj k riešeniu špecifických a zložitých problémov súčasnej rodiny“ 

(ibidem, s.47).  

V zahraničnej literatúre sa otázkami multiprofesionálneho prístupu pri riešení 

zložitých sociálno- psychologických problémov zaoberali autori: Lowe, J.L. & 

Heranen, M (1989), Marshall, M. Person-Shoot M. & Winnicott, E. (1979), Brill N.I. 

(1976 ). Veľmi pozitívny príklad tímovej spolupráce a úspešnej koordinácie štúdie 

prípadu prostredníctvom aktivít sociálneho pracovníka sme mali možnosť 
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pozorovať aj pri návšteve Centra pre dieťa a rodinu v americkom Forth Worth 

(Kopčanová, 1996). 

Záver 

Tímovej spolupráci odborníkov pri riešení závažných sociálnych problémov sa 

však budeme zrejme musieť na Slovensku ešte dlho učiť. Najprv by bolo treba začať 

vyšpecifikovaním kompetencií, ktoré sú jednotlivým odborníkom v príslušnom 

profesionálnom poste uložené a v záujme dôstojného rešpektovania tej - ktorej 

odbornosti, by ich hranice nemali byť presahované. Ďalej zintenzívniť spoločné 

pracovné stretnutia a diskusie, ktoré sa však môžu zabezpečiť z časových dôvodov 

prípadne aj online komunikáciou. Dôležitú rolu zohráva spoločná a kontinuitná 

komunikácia a včasná informovanosť. Máme za to , že osobitne dôležitú rolu 

v multiprofesionálnom tíme zohráva práve osobnosť sociálneho pracovníka, ktorý by 

mal prevziať úlohu hlavného koordinátora interdisciplinárnej spolupráce. Z tých 

dôvodov by sme odporúčali, aby sa pri prijímacích pohovoroch na štúdium 

sociálnej práce brali u adepta na toto štúdium do úvahy aj také faktory akými sú 

jeho/jej motivácia pre výkon budúceho povolania, osobná zaangažovanosť do vecí 

verejných, schopnosť jasnej a otvorenej komunikácie, asertívne správanie, 

schopnosť odolávať záťaži, ale aj určité manažérske schopnosti. 
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ZÁVISLOSŤ A RODINA  
 

Michaela FEDOROVÁ, Mária HARDY 

ABSTRAKT 

V príspevku sa zaoberáme teoretickými súvislosťami medzi závislosťou a rodinným systémom. 
Objektom nášho záujmu je etiopatogenéza závislosti, pri ktorej popisujeme endogénne 
a exogénne faktory vplývajúce na vznik a udržovanie závislosti. Prepájame terapiu závislosti 
a rodinnú terapiu. Príspevok obsahuje aj bližšiu charakteristiku následnej (doliečovacej) 
starostlivosti o klienta vo fáze abstinencie. V závere príspevku uvádzame prehľad jednotlivých 
nelátkových závislostí a ich špecifikáciu.  

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Doliečovacia starostlivosť, Etiopatogenéza závislosti, Nelátkové závislosti, Rodinná terapia 
a terapia závislosti, Závislosť. 

Addiction and Family 

ABSTRACT 

In the article we deal with theoretical connection between the addiction and family system. 
Object of our interest is etiopathogenesis of addiction and we describe endogenous and 
exogenous factors which have the influence on genesis and sustentation of addiction. We 
connect the therapy of addiction with family therapy. The article contains detailed characteristic 
of subsequent care for client in the stage of abstinence. Finally we assert overall summary and 
specification of non-substance addictions.  

 
KEY WORDS  

Subsequent Care, Etiopathogenesis of Addiction, Non-substance Addiction, Family Therapy and 
Therapy of Addiction, The Addiction. 

 

Úvod 

Súčasné poznatky v oblasti problematiky závislostí sa opierajú o poznatky 

z viacerých vedných disciplín v rámci interdisciplinárneho prístupu (psychológia, 

medicína, sociálna práca, sociálna pedagogika).  

Sociálna práca ako multidisciplinárny vedný odbor prepája túto oblasť aj so 

sociálnym prostredím závislého klienta. Sociálny pracovník sa zameriava na 

prevenciu vzniku závislosti a v prípade vzniku závislosti využíva špecifické 

intervenčné metódy v procese resocializácie závislého, aby eliminoval nepriaznivé 

dopady na jeho osobnosť, rodinu, ale aj spoločnosť. V neposlednom rade je úlohou 

sociálneho pracovníka aj plánovanie doliečovacieho programu, ktorý je prevenciou 

recidívy. Celkovým cieľom je udržanie prijateľnej sociálnej klímy v spoločnosti, 

ktorej súčasťou je jednotlivec a jeho rodina (subsystém celkovej sociálnej 

štruktúry). Sociálne prostredie klienta ako významný faktor v procese zmeny 

v živote jednotlivca a jeho rodiny zdôrazňujú systemické a systémové teórie.  

Závislé správanie a syndróm závislosti 

Závislé správanie špecifikujeme ako nezrelú formu riešenia psychických aj 

sociálnych problémov. Negatívne emócie a udalosti sú eliminované prenesením 

pozornosti na náhradný objekt (droga, proces). Tento únik od reality pôsobí  

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2Fetiopathogenesis&ei=7-n5Uoz-CMSw7QbA4YGQBg&usg=AFQjCNFf8PotvklWiZWm34GXU27FiY4mng&bvm=bv.61190604,d.ZGU
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v preafilačnom období vzniku závislosti ako stabilizátor negatívnych emocionálnych 

prípadne i somatických stavov. 

Juhnke, Hagedorn (2006) opisujú závislosť ako abnormálny vzťah medzi osobou 

a objektom respektíve udalosťou (alkohol, jedlo, proces), pričom ľudia tento 

objekt/udalosť milujú a veria, že napĺňa ich potreby. Závislosť je podobná vírusu, 

ktorý nakazí a negatívne rozvíja všetky oblasti ľudského života (psychickú, 

rodinnú, sociálnu aj spirituálnu). 

Dlhodobé sebadeštruktívne tendencie v podobe závislého správania pôsobia 

negatívne na vývin osobnosti človeka a na jeho prirodzenú integráciu v sociálnom 

prostredí.  

Nábělek, Vongrej (2010) popisujú „syndróm závislosti“ ako súbor príznakov, 

ktoré sa vyvinú po opakovanom „užívaní psychoaktívnej látky“. 

Syndróm závislosti („Dependence Syndrome“) spôsobuje patologizáciu 

rodinného i sociálneho prostredia závislého. Dôsledkom je transgeneračný prenos 

týchto patologických sebadeštruktívnych tendencií z rodičov na deti, ktoré 

ponímajú závislé správanie ako normalitu (adaptívne správanie). Tolerancia 

závislosti stúpa a predispozícia vzniku závislosti sa zvyšuje.  

Saffer a jeho spolupracovníci vyvinuli „model syndrómu závislosti“ („Syndrome 

Model of Addiction“). Stotožňujú sa s tým, že patogenéza závislosti je do značnej 

miery ovplyvnená neurobiologickými ako aj psychosociálnymi faktormi. (In Kuss, 

2012).  

Vedný odbor zaoberajúci sa prevenciou, etiopatogenézou, liečbou, ako aj 

výskumom v oblasti závislostí sa nazýva „adiktológia“ („Addictology“). Adiktológia 

využíva viacero špecifických metód pri práci so závislými klientmi a ich rodinami. 

Sprvoti sa zaoberala závislosťami na návykových látkach, neskôr sa pôsobnosť 

odborníkov v tejto oblasti rozšírila aj o nelátkové závislosti.  

Závislé správanie sa dá poňať ako zámerné sebapoškodzovane 

(sebadeštruktívne závislé správanie). Jedinec si uvedomuje dôsledky svojho 

nežiaduceho správania a aj napriek tomu k nemu inklinuje a udržiava tieto 

sebadeštruktívne tendencie.  

Etiopatogenéza závislosti 

Proces vzniku závislosti je determinovaný interakciou viacerých faktorov, ktoré 

majú vplyv na osobnosť a poruchu jedinca. Na vzniku závislosti sa podieľajú 

kultúrne, environmentálne a interpersonálne faktory. (Miller, 2011).  

Bushfield, Deford (2010) opisujú závislosť ako chorobu rodiny („Addict´s 

Family“). Autori rozlišujú nasledovné psychosociálne faktory, ktoré sa podieľajú na 

udržovaní závislosti: vnútorné (psychická závislosť) a vonkajšie (sociálne 

prostredie). 

Vznik závislosti je dôsledkom nenaplnenia vnútorných pohnútok, potrieb 

a cieľov. V nasledujúcej časti sa zameriavame na popis endogénnych (biologické, 

psychologické) a exogénnych (sociálne, environmentálne) patologických činiteľov, 

ktoré majú priamy aj nepriamy vplyv na vznik a rozvoj závislosti.  

Biologické faktory - genetická (vrodená) predispozícia, poškodenie CNS 

(centrálnej nervovej sústavy), chronické choroby, zmyslové defekty, porucha 

kontroly impulzu (pri návykových a impulzívnych poruchách), narušené 

neurobiologické korelátky súvisiace so systémom odmeňovania mozgu pri závislosti 

(pozmenená dopaminergná funkcia), chronické ochorenia. 
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Psychologické faktory - poruchy osobnosti, negatívne deštruktívne emócie  

a afektívne poruchy, trauma, postraumatická stresová porucha, noogénna neuróza 

a existenciálne vaakum (pocit bezzmyselnosti), vulnerabilita, špecifické osobnostné 

a temperamentové črty osobnosti (nízka sebakontrola, nízka emocionálna 

inteligencia, nízke sebavedomie, syndróm hyperaktivity, impulzívnosť, nestálosť, 

labilita, psychopatické – sociopatické prejavy), alexithýmia (neschopnosť popísať 

vlastné prežívanie), nízka sebaúcta, sexuálne dysfunkcie, suicidálne prejavy. 

Sociálne (environmenálne) faktory - dysfunkčnosť rodinného systému, neúplný 

rodinný systém, nežiaduci rodičovský prístup (hyperprotektivita, odmietanie, 

ambivalencia), narušená vzťahová väzba (úzkostná, odmietavá, dezorganizovaná), 

transgeneračne narušené rodinné vzorce, porucha funkcií rodiny, sociálno-

patologické javy v rodine (chudoba, závislosť rodiča, deprivačná skúsenosť, 

asociálne až antisociálne prejavy), neefektívne využívanie voľného času, 

nedostatočné morálne vštepenie spoločensky adaptívnych noriem, komunikačný 

blok v rodinnom systéme, rozvod rodičov, chronicky invalidizujúce prostredie 

(vštepený pocit bezvýznamnosti vlastnej existencie), chýbajúce sociálne zručnosti, 

neschopnosť zvládať záťažové situácie, nedostatočná sociálna opora, narušená 

socializácia – proces učenia, patologické referenčné skupiny (subkultúry mládeže), 

pripísaný status „sociálnej siroty“ (zaneprázdnení rodičia), celospoločenská klíma, 

dlhodobo neuspokojivý partnerský vzťah, paralelný mimomanželský vzťah, 

nezvládnutie psychosociálnej krízy v špecifickom vývojovom období („Epigenetický 

diagram“ - Erikson).  

V obecnom modely vulnerability (predispozícia k závislosti) je možné 31% 

premenných priradiť ku genetickým faktorom, 25% tvorí vplyv rodiny a 44% sú 

faktory prostredia a iné ako rodina. (Kaplan, Sadock in Praško a kol., 2007).  

Špecifické faktory systému rodinných vzťahov vplývajúce na vznik 
a udržovanie závislosti 

Závislosť sa v niektorých systémoch rodinných vzťahov stáva normalita – 

životný štýl, súčasť rodinnej „kultúry“. Závislosť a rodina tvoria proces interakcií, 

ktoré sa navzájom posilňujú („cirkulárna kauzalita“). (Hajný in Kalina a kol., 2008). 

Schäfer (2011) vo svojej kvalitatívnej štúdii potvrdil významný vzťah medzi 

rozvrátenými (dysfunkčnými) rodinnými vzťahmi a látkovou závislosťou. Ako 

dôsledok závislosti boli preukázané: traumatické detstvo, rozvod rodičov, závislosť 

v orientačnej rodine. 

Rotgers (in Kalina a kol., 2008) popisuje „model choroby rodiny“, ktorý súvisí aj 

s patologickými rodinnými vzorcami upevňujúcimi závislosť.  

Patologické správanie rodinných členov je rizikový faktor vzniku závislosti 

dieťaťa v jeho neskoršom veku. Výskumy zamerané na skúmanie rizikových 

faktorov v rodine pre vznik závislosti potvrdili, že predispozičné sú nasledovné: 

alkoholová aj drogová závislosť u rodičov; disociálna výchova; neprimeraná 

rodičovská výchova (ambivalentné a nekonzistentné vedenie) a narušená vzťahová 

väzba. (Frouzová, Kalina in Kalina a kol., 2008).  

V nasledujúcej tabuľke uvádzame štyri typy závislosti, ktorým zodpovedajú 

určité znaky rodín, v ktorých vyrastali závislí jedinci.  
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Klasifikácia vzniku a povahy závislosti v súvislosti s rodinným prostredím 

Závislosť 

traumatického 

typu 

Trauma, zneužívanie, nespracované úmrtie, psychická porucha 

v rodine. Môže ísť o reakciu vo forme závislého chovania, ktorá 

spracovávaním traumatizácie odznie.  

Neurotická 

závislosť 

Najčastejšie príčiny pre rozvoj závislosti sú: nahromadené napätie, 

nejasné vzťahy plné viny a krivdy, partnerské problémy rodičov.  

Prechodná 

závislosť 

Vážna duševná porucha v rodine, bizardné vzťahy, tabuizácia, 

manipulatívna komunikácia v rodine. Môže ísť priamo aj 

o komborbiditu – súbežnú hraničnú poruchu osobnosti alebo hraničné 

rysy závislého.  

Sociopatická 

závislosť 

Ľahostajnosť, kriminalita, fyzické násilie a asocialita v rodine. 

Závislosť nie je priamym problémom, tvorí súčasť životného štýlu 

a zapadá organicky do osobnosti závislého.  

Zdroj: Cancrini in Kalina a kol., 2008, s. 46 (vlastná tabuľka) 

Terapia závislosti a rodinná terapia  

Pri výskyte závislosti člena rodiny je narušená rodinná dynamika a kohézia. 

Cieľom terapeutického pôsobenia je resocializácia závislého, ako aj obnovenie 

funkčnosti rodiny. Funkčný rodinný systém je tak protektívnym faktorom vzniku 

závislosti a prispieva k reziliencii každého jej člena.  

Rodinnou terapiou v spojení s terapiou závislosti sa zaoberajú nasledovné 

smery: Štrukturálna rodinná terapia (Minuchin); Viacgeneračná kontextuálna 

terapia (Boszormenyi-Nagy; Stierlin; Murray; Bowen); Humanistická (zážitkovo 

orientovaná) a komunikačná rodinná terapia (Satirová; Rogers; Berne; Steiner); 

Strategická rodinná terapia (Haley); Systemicko-kybernetická rodinná terapia 

(Selviny, Palazoli – Milánska škola). (Gjuričová, Kubička in Kalina a kol., 2008).  

Sklenář (2013) uvádza nasledovné intervenčné metódy zamerané na závislého 

a jeho rodinu: individuálna a skupinová adiktologická terapia, ako aj adiktologická 

rodinná terapia.  

Kooyman považuje za efektívnu formu korekcie rodinnej kohézie intervenciu vo 

forme skupinového rodinného poradenstva – „skupiny s blízkymi závislými“.  

 (In Kalina a kol., 2008). 

Mnoho autorov referuje o „šokujúcom dopade“ zistenia, že vysoké percento 

závislých si do liečby prináša traumu z detstva. V tomto prípade môžu tvrdé 

direktívne behaviorálne postupy poškodiť ich zraniteľnosť. (Mikota; Keller; Yates, 

Wilson in Kalina a kol., 2008).  

Na základe týchto zistení sa kognitívno-behaviorálne metódy v procese liečby 

závislého rozšírili aj o iné metódy z iných terapeutických nedirektívnych smerov 

(metódy humanistických a existenciálnych smerov, systémových a systemických 

smerov – rodinná terapia a iné). 

Rodinná terapia závislého sa vyvíjala postupne cez tri nasledujúce vývojové 

obdobia:  

 "patologické správanie rodinných členov“ – zvedomovanie komplementárneho 

správania ďalších členov rodiny, ktoré môže vytvárať vhodné prostredie pre 

vznik závislosti („rodina je vinná za minulosť“); 

 „patologický rodinný závislý systém“ – pohľad na rodinu ako na funkčný 

systém, ktorý svojimi pravidlami a funkciami udržuje závislosť („rodina je 

zodpovedná za súčasnosť“); 
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 „využitie sily rodinného systému k uzdraveniu“ – pohľad na interakcie jedinca 

s ostatnými členmi rodiny ako na možnosť dlhodobého uzdravenia („rodinný 

členovia sú spoluzodpovední za budúcnosť“). (Frouzová, Kalina in Kalina a kol., 

2008).  

Praško a kol. (2007) popisujú pozitívne (spevňujúce) faktory v procese liečby 

prostredníctvom „kognitívno-behaviorálnej terapie závislostí“, ktoré považujú za 

zdroj reziliencie voči opätovnému vzniku závislosti. Za významné považujú vplyv 

sociálneho učenia a podmieňovania v systéme rodinných vzťahov. Poukazujú aj na 

psychodynamické faktory (role, funkcie rodiny, štruktúra osobnosti), ktoré 

významne ovplyvňujú efektivitu intervenčného procesu.  

Súčasťou intervenčného procesu liečby závislosti a jej dopadu na rodinný 

a sociálny život závislého je aj „socioterapia“. Jej využitie je mnohostranné 

vzhľadom na jej multidimenzionálny charakter. Využívaná je v liečebnej 

a doliečovacej fáze starostlivosti o závislého klienta. 

Kohoutek potvrdzuje, že cieľom socioterapie môže byť resocializácia 

a readaptácia psychicky sociálne dezintegrovaných a maladaptívne sa správajúcich 

osôb do normálneho života. (In Lozsi a kol, 2013). 

V procese liečby závislého sa terapia zameriava aj na jednotlivých členov rodiny 

závislého. Terapeutické prístupy k jednotlivým rodinným príslušníkom využívané 

v procese liečby závislého člena rodiny sú nasledovné:  

 „pri rodičoch“ – vytváranie pozitívnej atmosféry; eliminácia nepríjemností 

v súvislosti s procesom; pomoc pri ujasňovaní vlastnej hodnoty; učenie sa 

konštruktívnym postojom a efektívnym postupom riešenia problémov; tréning 

špecifických zručností týkajúcich sa kvality a dynamiky vzťahu: motivácia 

(hodnoty, ciele, normy), kvalita vzťahu (dôvera, bezpečie, angažovanosť), 

manažment správania (riešenie problémov, zadávanie limitov, pozitívne 

posilňovanie), rodičovský monitoring (pozornosť, nasledovanie, štruktúrovanie 

kontextov); ošetrovanie prípadných narcistických zranení z faktu, že rodič má 

problémové dieťa (závislé) a jeho pocity viny; 

 „pri partnerovi“ – snaha o pochopenie závislosti; odlíšenie choroby od 

neschopnosti spolupracovať v liečbe; snaha o uvedomenie si kvality svojho 

vzťahu k závislým členom rodiny, k vlastným deťom; úsilie o rozpoznanie 

zaujatosti partnerovým správaním a jeho vplyvu na jeho vlastné správanie 

k deťom (zneužívanie, zanedbávanie); pochopenie paralizujúceho strachu 

z ďalšieho vývoja; formulácia prianí a vízií do budúcna; analýza vlastných 

možností zlepšiť svoj život; obnovenie partnerského spolužitia; pomenovanie 

problémov v interpersonálnych vzťahoch; možnosti pomoci z partnerovej 

strany; 

 „pri súrodencovi“ – pozorovanie, či pozornosť venovaná závislému nie je na 

úkor pozornosti druhého súrodenca; starostlivosť o zdravie súrodenca; 

odporúčanie vhodného intervenčného postupu v rodinnej terapii; 

informovanosť o možnom nevedomom, nepriamom ohrozovaní súrodenca; 

pomoc pri upevňovaní postoja súrodenca k závislému a v problémových 

situáciách; 

 „pri deťoch závislých rodičov“ – ponuka špeciálneho programu (rekreačné, 

zážitkové) v rámci širšej starostlivosti o rodinu; ošetrenie prípadných tráum 

vzniknutých v dôsledku správania závislého rodiča; snaha o obnovenie 

funkčnosti rodinného systému; podpora a sprevádzanie pri prijímaní reality; 



116 

monitorovanie situácie v rodine; sanácia rodiny v prípade ohrozenia detí. 

(Frouzová, Kalina in Kalina a kol., 2008). 

Doliečovacia starostlivosť 

O doliečovacej (následnej) starostlivosti („Aftercare“; „Postcare“; „Re-entry“) 

hovoríme až po ukončení liečebného procesu. Cieľom je monitoring, posilňovanie 

abstinencie, prevencia relapsu, ale predovšetkým recidívy. Klient po skončení 

terapeutického liečebného procesu môže pociťovať prázdnotu, pocit nedostatku 

pozornosti až nezáujmu. Následná starostlivosť mu túto pozornosť v podobe 

monitoringu jeho situácie, či životného štýlu ponúka. Z nášho pohľadu by sme ju 

mohli nazvať i fázou záverečných korekcií v procese stabilizácie adaptívnej zmeny.  

Doliečovanie sa týka predovšetkým podpory a udržania abstinencie po 

absolvovaní liečby. V širšom poňatí, ktoré vychádza z bio-psycho-sociálného 

modelu, je možné doliečovanie definovať ako súbor všetkých služieb, ktoré 

nasledujú po ukončení základného liečebného programu (psychiatrická liečebňa, 

terapeutická komunita), a ktoré v konečnom dôsledku pomáhajú vytvárať 

podmienky pre abstinenciu klienta v živote po liečbe. (Kalina a kol., 2008).  

Kuda podotýka, že programy zamerané na následnú starostlivosť musia mať 

jasné kritériá pre indikáciu vstupu klienta do programu a zreteľne vymedzené 

miesto v systéme starostlivosti o závislých. Obecným princípom tejto liečby je 

plnohodnotný návrat (reintegrácia, readaptácia) závislého do podmienok 

normálneho života bez závislosti, čo je doména aj sociálnej rehabilitácie. (In Kalina 

a kol., 2008) 

Niekedy je návrat preliečeného závislého do reálneho života problematický, 

pretože sa stretáva s množstvom prekážok, ktorých riešenie má dlhodobý 

charakter. Závislosť člena rodiny je dôsledkom rozvratu a následného rozpadu 

mnohých orientačných, ale aj prokreakčných rodín. Jedinec sa tak neraz ocitá 

v zložitej životnej situácii, kedy je nutné riešiť základné existenčné problémy ako je 

bývanie, zamestnanie a iné. Integrácia preliečeného závislého do pracovného 

procesu je náročná vzhľadom na chýbajúcu motiváciu. V tomto prípade sa 

využívajú metódy „persuázie“ a „motivačné rozhovory“, tak ako to bolo na začiatku 

intervenčného procesu (motivovanie k začatiu liečby). V tomto prípade 

ide o motivovanie udržať abstinenciu (prevencia recidívy). 

Okruhy problémov preliečeného závislého súvisiace so sociálnou rehabilitáciou 

sú nasledovné: narušená respektíve neexistujúca sociálna sieť – sieť blízkych 

vzťahov; dlhodobá, závislá alebo naopak zablokovaná schopnosť blízke vzťahy 

vytvárať, udržať a rozvíjať; nedostatočné sociálne zručnosti v oblasti komunikácie, 

vyjadrovania emócií a asertívneho správania; strata kompetencií, zníženie 

intelektuálnej úrovne, narušenie zručností a návykov súvisiacich s pracovným 

procesom; právne a finančné problémy a nízky socioekonomický status; životný štýl 

poskytujúci nedostatok príležitosti k pozitívnemu sebahodnoteniu a sociálnemu 

uznaniu. (Dvořák in Kalina a kol., 2008).  

Následná starostlivosť a sociálna rehabilitácia sa vyznačuje jednotlivými 

potrebnými zložkami, kvôli rôznorodej symptomatológii preliečených závislých 

klientov (traumatické zážitky z detstva a obdobia závislosti; poruchy osobnosti; 

stiesňujúce pocity viny; psychosomatické problémy; žiadne kompetencie potrebné 

pre život a iné). (Kuda in Kalina a kol., 2008).  
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Zložky programu následnej starostlivosti o preliečeného závislého sú: podporná 

terapia (sociálna stabilizácia); prevencia relapsu (práca s „cravingom“ – silnou 

túžbou „užiť drogu“); praktická sociálna práca (sociálno-právne záležitosti, riešenie 

problémov, reintegrácia do rodiny a spoločnosti); zapojenie do pracovného procesu 

(rekvalifikácia); chránené bývanie („dom na pol ceste“ – pre klientov bez stabilného 

rodinného zázemia, pri závažnej sociálnej situácii); lekárska starostlivosť 

(zachovanie psychického a fyzického zdravia klienta); rodinná terapia (korekcia 

rodinných vzorcov, eliminácia rizikových faktorov v rodine) a ponuka 

voľnočasových aktivít (Kuda in Kalina a kol., 2008).  

Nelátkové závislosti a ich typológia 

Nelátkové závislosti sú špecifické závislosti, ktorých podstatou nie je 

„psychoaktívna látka“, ale „proces“.  

Typológia nelátkových závislostí 

TECHNOLOGICKÉ       BEHAVIORÁLNE 

 ZÁVISLOSTI       ZÁVISLOSTI 

 

 

Závislosť od komunikačných médií 

a procesov:  

VIRTUÁLNA REALITA (závislosť od):  

 virtuálnych vzťahov,   

 písania si cez internet („chatovania“), 

 sociálnych sietí (úpravy, vytvárania 

profilov a identít),  

  internetových videohovorov 

(„cybercalling“),  

 kybersexu.  
INTERNETOVÉ KOMPULZIE (závislosť 

od): 

 internetového nakupovania 
(„virtuálny shopoholizmus“),  

 internetbankingu („bankoholizmus“),  

 nadmerného sťahovania súborov, 
informácií, fotiek, filmov (ich výmena, 

úprava, zhromažďovanie),  

 elektronickej pošty (email, rýchla 
pošta),  

 nadmerné vyhľadávanie informácií. 

INÉ TECHNOLOGICKÉ ZÁVISLOSTI 

(závislosť od):  

 počítača, mobilu,  

 mobilného telefonovania a sms-
kovania („mobilománia“),  

 televízie, rádia, hudby. 
ZÁVISLOSŤ NA PROCESOCH:  

 patologické hráčstvo („gambling“), 

 stávkovanie. 

 

  

Maladaptívne deštruktívne správanie:  

 závislosť od kultov a siekt,  

 oniománia (shopoholizmus),  

 závislosť na práci (workoholizmus),  

 poruchy príjmu potravy (bulímia, 
anorexia, orthorexia („Orthorexia 
Nervosa“), chorobné prejedanie sa),  

 chorobné hromadenie vecí 

(„škrečkovanie“),  

 prokrastinácia („procrastination“),  

 závislosť od vzťahov (závislá 
porucha osobnosti, dependentná 
psychopatia), 

 trichotillománia (chorobné 
vytrhávanie vlasov),  

 dromománia (nutkavé tuláctvo, 

chorobná neposednosť), 

 kleptománia,  

 tanorexia (závislosť od solárií),  

 závislosť od sexu (hypersexualita - 

promiskuita).  

 

Obrázok: Typológia nelátkových závislostí 

Zdroj: autorky príspevku 
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Benkovič (2007) spája genetické predispozície s poruchami dopamínovej, 

serotonínovej a adrenergnej neurotransmisie. Kľúčovým faktorom je 

pravdepodobne „dopamínový systém“, na ktorý upozorňujú aj výskumy v oblasti 

takzvaných „odmeňovacích dráh“ v mozgu. Práve táto oblasť spôsobuje poruchu 

vedúcu k nelátkovej závislosti.  

Nelátkové závislosti delíme na technologické a behaviorálne. Technologické 

závislosti sú označované aj ako závislosti na procesoch a komunikačných médiách. 

Behaviorálne závislosti súvisia s kompulzívnym, nutkavým správaním so 

sebadeštruktívnym zameraním.  

Individuálna terapia nelátkovej závislosti je zameraná na: motiváciu závislého 

k liečbe a následne súhlas na zaradenie do „psychoterapie nelátkových závislostí“; 

dôslednú edukáciu jedinca o problematike nelátkových závislostí; analýzu 

spúšťačov a ich elimináciu; analýzu správania a dôsledkov nelátkovej závislosti; 

stabilizáciu stavu; prácu na zmene postojov, kritickosti a získavanie náhľadu nad 

vlastnou situáciou; prácu na zmene životných cieľov, hodnotového rebríčka 

a zvládaní „cravingu“; analýzu životného štýlu a denného režimu a následnú prácu 

na adaptívnej zmene; snahu o dosiahnutie kontroly nad situáciou; zapojenie 

rodinných príslušníkov a blízkych osôb do intervenčného procesu; zostavenie 

podrobného plánu doliečovacích aktivít; pomoc abstinenčných klubov 

a abstinujúcich od nelátkovej závislosti. (Benkovič, 2007).  

V nasledujúcej časti uvádzame typológiu nelátkových závislostí. Jednotlivé 

nelátkové závislosti a ich typ sa navzájom prelínajú, preto ich priradenie je možné 

k viacerým druhom. Niektoré nelátkové závislosti sú diagnostikované ako 

„návykové a impulzívne poruchy“. 

Záver 

V príspevku sme sa pokúsili prepojiť závislosť a rodinu prostredníctvom 

intervenčných postupov a metód. Poukázali sme na jednotlivca ako na súčasť 

určitej sociálnej štruktúry. Intervenčné postupy zamerané aj na rodinný systém 

jednotlivca sú efektívnejšie ako len individuálne zamerané metódy. V príspevku 

sme načrtli tému týkajúcu sa „novodobých nelátkových závislosti“ a poskytli sme 

ich typológiu.  
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RODINA A KRIMINALITA MLÁDEŽE  
 

Miroslav ŠULÍK 

ABSTRAKT 

Rodina je základnou bunkou spoločnosti. Rodinu v súčasnosti chápeme ako malú skupinu osôb, 
medzi ktorými existujú manželské, rodičovské a príbuzenské väzby. Okrem iných funkcií rodina 
plní aj socializačno-výchovnú funkciu, a to hlavne v pôsobení rodiny na jej členov v oblasti 
ekonomickej, sociálnej, kultúrnej, estetickej, mravnostnej a pod. Na jednej strane má mať rodina 
na jednotlivca pozitívny vplyv, ale na druhej strane môže mať na jednotlivca aj negatívny vplyv 
a prenášať tak na jeho osobu rôzne kriminogénne vplyvy. Rodina udáva kľúčovú úlohu 
v procese socializácie, a teda môžeme povedať, že je najvýznamnejším faktorom kriminality 
mládeže. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Delikvencia, kriminalita mládeže, mládež, prevencia kriminality, rodina 

Family and juvenile deliquency  

ABSTRACT 

Family is the basic societal unit. We understand the term “family” as a small group of people, 
among whom there are marital, parental, and family ties. Beside other functions, it also has a 
socio-educational function mainly in the way family shapes its members in economic, social, 
cultural, aesthetic, and other areas. On one hand, family should have a positive impact on 
individuals, but on the other hand, it can have a negative impact and transfer various 
criminogenic influences onto an individual. Family plays a key role in the socialization process 
and therefore we can say that it is the most important factor in juvenile delinquency. 

 

KEY WORDS 

Delinquency, youth crime, youth, crime prevention, family 

Úvod 

Kriminalita je pálčivým spoločenským problémom, ktorý sa týka nielen nášho 

štátu, ale aj celého sveta. Nedá sa pochybovať o tom, že ide o bezpečnostnú hrozbu 

výrazného rozsahu. Závažným druhom kriminality je kriminalita mládeže. Rodina 

môže pri páchaní trestnej činnosti vo výraznej miere ovplyvniť mládež. Môžeme 

povedať, že rodina má vplyv na to, či sa jedinec učí kriminálnemu alebo 

nekriminálnemu správaniu. Rodina je najzákladnejším zoskupením ľudí, ktorí 

majú spoločnú históriu, žijú spolu prítomnosťou, riešia spoločné problémy a často 

spolu smerujú k rovnakej budúcnosti. Osobnosť každého človeka sa formuje práve 

v rodine, ktorá má teda najväčší vplyv na naše správanie, vnímanie sveta, jednanie 

s ostatnými ľuďmi a na náš celkový prejav. Je zrejmé, že správanie mladej 

generácie závisí predovšetkým od výchovy v rodine a od pochopenia dospelých. 

Nestačí sa teda zamerať iba na hmotné zabezpečenie, ale dôležitú úlohu zohráva aj 

rodinné zázemie, porozumenie a láska, pretože výchova je ako brúsenie diamantu. 

Hlavným cieľom rodiny je to, aby si dieťa osvojilo vzorové pravidlá správania sa  

a naučilo sa žiť v spoločnosti. Ak by sme chceli hlbšie vniknúť do podstaty príčin 

páchania trestných činov, je potrebné si všímať práve mladú generáciu. 
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Vymedzenie základnej terminológie 

Kriminalita (z lat. crimen – zločin) je zločinnosť, spoločenský jav, ktorým sa 

rozumie súhrn trestnej činnosti v určitej oblasti za určité obdobie. Kriminalita je 

súhrn trestných činov, ktoré spáchali, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti, 

trestnoprávne zodpovední jedinci na istom mieste a za isté obdobie (v štáte 

spravidla za rok) (Dianiška, G. a kol., 2009, s.13). 

Kriminológia je osobitná vedná disciplína, ktorá sa zaoberá kriminalitou ako 

sociálnym javom, vrátane jej príčin, kriminogenézy, spôsobov ako možno 

kriminalite predchádzať (prevencia kriminality) a otázkami skúmania obetí 

trestných činov (viktimológia). Kriminológia je vedný odbor o kriminalite. Je to veda 

o osobnosti páchateľa a o zločinnosti, jej stave, štruktúre, dynamike a úrovni, o jej 

príčinách a podmienkach, ktoré zločinnosť spôsobujú, o jej prognózovaní, ako aj 

o spôsoboch a prostriedkoch predchádzania zločinnosti (Madliak, J., 1998). 

Z uvedeného môžeme povedať, že kriminológia je vedou o kriminalite, pričom 

kriminalitu by sme mohli rozdeliť podľa názorov na obsah a rozsah do dvoch 

skupín: 

 kriminalitou sa rozumie trestná činnosť (tzv. legálne chápanie kriminality), 

 kriminalitou sa rozumie aj také konanie a správanie, ktoré síce nie je 

trestnoprávne sankcionované, ale je spoločensky patologické (tzv. 

sociologizujúce chápanie kriminality) (Holcr, K. a kol, 2008, s.17). 

Je potrebné zmieniť sa aj o pojme delikvencia, lebo delikvencia predstavuje širší 

pojem ako kriminalita. Delikvencia zahŕňa aj trestné činy spáchané osobami, ktoré 

nie sú trestne zodpovedné (osoby mladšie ako 14 rokov a osoby nepríčetné). Pod 

pojem delikvencia patria aj činy hrubo porušujúce ustanovenia občianskeho, 

rodinného práva a iných noriem. Pozadie delikventných činov veľmi často tvoria 

negatívne spoločenské javy, ktoré sa nedajú či nemôžu posudzovať a postihovať 

ako porušenie zákona, ale sú z rôznych dôvodov spoločensky nežiaduce 

(alkoholizmus a iné toxikománie, prostitúcia, samovražednosť, rozvodovosť, 

rasizmus a pod.). 

Kriminologická literatúra zahŕňa pod pojem mládež tri vekové skupiny:  

 maloletí, 

 mladiství, 

 blízki veku mladistvých. 

Maloletým je osoba mladšia ako štrnásť rokov, ktorá nie je trestne zodpovedná 

a ani trestne postihnuteľná, ale aj takéto osoby sa dopúšťajú činov inak trestných, 

kde je im možné uložiť ochrannú výchovu v občianskoprávnom konaní na základe 

podmienok stanovených Trestným zákonom. 

Mladistvým je podľa Trestného zákona § 94 osoba, ktorá v čase spáchania 

trestného činu dovŕšila štrnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku. 

Takáto osoba je už trestne zodpovedná. 

Osobou blízkou veku mladistvých je podľa § 127 ods.2 Trestného zákona osoba, 

ktorá dovŕšila osemnásty rok svojho veku a neprekročila dvadsiaty prvý rok svojho 

veku. Ak trestný čin spáchala takáto osoba , tak sa pri výmere trestu môže 

prihliadať na túto skutočnosť ako na poľahčujúcu okolnosť. 

Pre mladistvých páchateľov sú charakteristické tieto typy kriminality: 

 majetková (najmä krádeže, poškodzovanie cudzej veci, vandalizmus), 

 násilná (lúpeže, rasovo motivované trestné činy, šikanovanie), 
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 mravnostná (znásilnenie, pohlavné zneužitie), 

 drogová (nedovolená držba, výroba a obchodovanie s narkotikami), 

 extrémizmus (podpora a propagácia skupín smerujúcich k potláčaniu 

základných práv a slobôd, hanobenie národa, rasy a presvedčenia, 

podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej neznášanlivosti). 

Ak je páchateľom trestného činu mladistvý, jeho správanie môže mať za 

následok nasledovné formy trestu: 

 trest povinnej práce,  

 peňažný trest (ak je už zárobkovo činný), 

 trest prepadnutia veci, 

 trest zákazu činnosti, 

 trest vyhostenia, 

 trest odňatia slobody. 

K narastajúcej miere kriminality mládeže prispieva mnoho faktorov, medzi 

najvýznamnejšie ale patria negatívne vplyvy rodinného prostredia, napríklad keď 

mladý človek vyrastá v neúplnej alebo dysfunkčnej rodine, je zanedbávaný atď. 

Kriminálnemu správaniu u mladých taktiež veľmi často predchádza užívanie 

alkoholu alebo iných návykových látok a závislosť na nich. 

Vplyv rodiny na kriminalitu mládeže 

Na rast kriminality mladistvých má nesporne vplyv celospoločenská klíma, 

funkčnosť rodiny, vedenie detí v škole, naplnenie ich voľného času záujmovými 

aktivitami atď. Príčiny kriminality detí a mladistvých hľadajú špecialisti mnoho 

rokov. Zhodujú sa na tom, že príčin je mnoho a v jednotlivých prípadoch ich nie je 

možné stanoviť úplne presne. Delikventné správanie mladistvého môže byť len 

ojedinelou epizódou, avšak môže byť aj počiatkom jeho zločineckej kariéry. Rodina, 

okrem iného, je jedným z najvýznamnejších sociálnych faktorov ovplyvňujúcich 

delikventné správanie mladistvých, nakoľko práve v nej sú vytvárané vzory 

správania.  

Rizikové faktory rodiny vplývajúce na páchanie trestnej činnosti mládeže by sme 

mohli rozdeliť do nasledujúcich oblastí: 

 veľkosť rodiny (mnohopočetná rodina) a typ rodiny (mladí a nepripravení 

rodičia) – ide o mladých ľudí, ktorí sa stávajú rodičmi v relatívne nízkom veku, 

veľmi často po neplánovanom tehotenstve a po krátkej známosti, nie sú 

pripravení na výchovu dieťaťa. Už vývoj nechceného dieťaťa býva ovplyvnený 

stresujúcou matkou v dobe tehotenstva, dieťa po pôrode vyrastá v nestabilnom 

a nepokojnom prostredí, dieťa býva často rodičmi považované za príčinu 

problémov v rodine. 

 neúplná alebo rozpadnutá rodina – dieťa je vychovávané iba jedným rodičom, 

a to väčšinou matkou. V dôsledku rozvodu rodičov deťom chýba jeden 

rodičovský vzor. Ani príchodom nového partnera do rodiny sa to nemusí 

zmeniť, ak nový partner nevie nadviazať vhodné väzby s dieťaťom. 

 nefunkčná rodina na základe sociálno-patologických javov – deti často nemajú 

zaistené ani najzákladnejšie životné potreby (oblečenie, dostatok jedla). Vidíme 

tu vplyv zlých vzorov, keď sa v takýchto rodinách objavujú osoby s kriminálnou 

minulosťou, osoby s negatívnym postojom k práci, osoby s príživníckym 

spôsobom života. 
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 spôsob výchovy – rodičia pre veľké pracovné vyťaženie nemajú na dieťa čas 

a často to kompenzujú hmotnými darmi, dieťa trpí nedostatkom rodičovskej 

lásky. Po materiálnej stránke je dieťa zabezpečené, ale chýba mu emocionálna 

stránka zo strany rodičov. Rodičia často zlyhávajú pri uplatňovaní disciplíny 

pri výchove dieťaťa – raz je trest veľmi tvrdý, inokedy za rovnaký priestupok 

trest nie je vôbec. S delikvenciou detí veľmi úzko súvisí aj miera dohľadu 

rodičov nad deťmi. Rodičia často nevedia, čo ich deti vo voľnom čase robia, kde 

a s kým trávia voľný čas, kedy sa vracajú domov a pod. 

 zlá ekonomická situácia rodiny – rodičia sú bez zamestnania, poberajú rôzne 

formy sociálnych dávok, nemajú záujem hľadať si prácu, využívajú sociálny 

systém štátu. V malom priestore žije veľa členov rodiny rôznych generácií, čo 

môže byť zdrojom vzájomných konfliktov. V takýchto rodinách stúpa riziko 

k majetkovej trestnej činnosti. 

 rodiny s ekonomickým nadbytkom – mládež má nadbytok finančných 

prostriedkov, preto začne páchať trestnú činnosť, a to buď z pocitu nudy, alebo 

sa chce ukázať pred kamarátmi, hľadá rozptýlenie, môže mať falošný pocit 

nedotknuteľnosti a pod. 

 nízka úroveň vzdelania rodičov – rodičia majú často iba základné vzdelanie, 

niekedy ani nedokončené, a preto v takýchto rodinách býva vzdelanie 

podceňované aj u detí, ktoré si v budúcnosti ťažko nájdu uplatnenie na trhu 

práce, nemajú finančné prostriedky, a z tohto dôvodu páchajú trestnú činnosť. 

Niet teda pochýb o tom, že absencia nefunkčného rodinného prostredia vplýva 

na páchanie trestnej činnosti detí a mládeže. 

Prevencia kriminality a úloha rodiny pri prevencii kriminality mládeže 

Pojem prevencia predstavuje určitý cielený súbor aktivít, ktorý predchádza 

rizikám protispoločenského správania. Prevencia kriminality nie je módnou 

záležitosťou, ale nevyhnutnosťou. Za jej výhodu sa zvyčajne považuje to, že vo 

všeobecnosti sa každému zlu väčšmi vyplatí predchádzať, ako neskôr naprávať 

chyby. Okrem toho je prevencia ekonomicky výhodnejšia, aj keď si samozrejme 

vyžaduje určité finančné prostriedky (Holcr, J. a kol., 2008, s.195). Základnou 

úlohou prevencie právneho štátu je predchádzanie trestnej činnosti a zabezpečenie 

verejného poriadku. Ak hovoríme o prevencii kriminality mládeže, hovoríme  

o predchádzaní trestnej činnosti páchanej mládežou. 

Prevenciu môžeme rozdeliť podľa obsahového zamerania na sociálnu, situačnú 

a viktimologickú a podľa okruhu adresátov preventívnych aktivít na primárnu, 

sekundárnu a terciálnu prevenciu (Dianiška, G. a kol., 2009, s.105). 

Sociálna prevencia je odborná činnosť, pri ktorej sa využívajú špeciálne metódy 

a postupy v záujme zlepšenia kvality sociálneho života (sociálne väzby, ekonomická 

stabilita, integrácia, zamestnanosť, voľný čas, resocializácia, optimálna socializácia, 

humanizácia, duchovný rozvoj) jednotlivca, rodiny, skupiny alebo komunity. 

Cieľom sociálnej prevencie je predchádzať stavom sociálnej a hmotnej núdze  

a nepriaznivým sociálnym udalostiam, eliminovať a zabraňovať vzniku a šíreniu 

sociálno-patologických javov, poskytovať účinnú pomoc pri výskyte porúch 

psychického, fyzického alebo sociálneho vývinu, zabraňovať zhoršovaniu, 

recidívam, odstraňovať dôsledky sociálno-patologického vývinu a pristúpiť  
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k poradenskému, nápravnému, výchovnému, resocializačnému pôsobeniu na 

sociálne skupiny a jednotlivcov. 

Situačná prevencia kriminality je pôsobenie na situácie alebo javy vznikajúce  

v spoločnosti. Je primárne orientovaná na kriminalitu, na ochranu verejného 

poriadku, zdravia, života a majetku občanov alebo iných objektov prostredníctvom 

klasickej, technickej, fyzickej a režimovej ochrany. Prínosom situačnej prevencie je 

to, že sťažuje potenciálnemu páchateľovi na jednej strane spáchať trestný čin alebo 

iný delikt, na druhej strane zvyšuje pravdepodobnosť odhalenia reálneho 

páchateľa. 

Viktimačná prevencia je druhom špecificky orientovanej prevencie kriminality, 

ktorej cieľom je to, aby sa človek nestal obeťou trestného činu (Holcr, J. a kol., 

2008, s.205). 

Primárna prevencia je určená všetkým občanom a zameriava sa samozrejme aj 

na deti a mládež. Predstavuje preventívne pôsobenie na najširšiu verejnosť, hlavne 

na mládež, ktorá ešte neprišla do kontaktu s kriminalitou. 

Sekundárna prevencia je orientovaná predovšetkým na skupiny rizikových osôb 

alebo jednotlivcov, u ktorých sa predpokladá, že sa stanú páchateľmi alebo obeťami 

trestnej činnosti, ako aj na elimináciu kriminogénnych faktorov a situácií. 

Terciálna prevencia sa zameriava na skupiny a jednotlivcov, ktorí sa už trestnej 

činnosti dopustili, alebo sa stali jej obeťami. Pri terciálnej prevencii ide v podstate 

o prevenciu recidívy. 

Najväčší vplyv na prevenciu kriminality mládeže má rodina, ktorá svoje dieťa 

socializuje. Možno to bude znieť až veľmi jednoducho, ale tou najdôležitejšou 

úlohou v oblasti prevencie kriminality detí a mládeže je komunikácia v rodine, a to 

nielen verbálna, vizuálna a citová, ale aj komunikácia , ktorá spočíva v prejavovaní 

primeraného záujmu o čas a problémy dieťaťa alebo dospievajúceho mladého 

človeka. Rodičia by sa mali viac zaujímať o voľnočasové aktivity svojich detí, 

zaujímať sa s kým a ako trávia voľný čas, venovať pozornosť správaniu, výsledkom 

v škole, úzko spolupracovať so školskými zariadeniami a pod. Najdôležitejšou 

funkciou rodiny je výchovná funkcia, ktorá vedie k utváraniu charakterových 

a citových vlastností jej členov (spolu so vzdelávacím procesom). Je potrebné naučiť 

mladých ľudí pracovať a rozumne využívať voľný čas.  

Trestný čin býva vyvrcholením predchádzajúcej nepriaznivo formovanej životnej 

dráhy mladého človeka. Taká dráha býva poznamenaná nedostatočnou 

spoločenskou adaptáciou, nízkou úrovňou morálneho a právneho vedomia. 

Záver 

Rodina je najtypickejší príklad primárnej skupiny. V živote človeka sa spája 

s bezpečím a istotou. V minulosti boli rodiny zakladané ako nutné vyvrcholenie 

života jednotlivca, často bez ohľadu na jeho priania alebo rozhodnutia. Deti boli 

automatickým cieľom partnerského vzťahu. Historicky bola spoločnosť vždy 

štruktúrovaná v silných rodových väzbách a výrazne determinovala možnosti 

jedinca. V priebehu storočí sa v spoločnosti udiala výrazná zmena v sociálnom 

stereotype rodiny. Dnes sa už rodiny nezakladajú s cieľom mať deti, ale s cieľom 

uspokojovať citové potreby partnerov. Stabilita týchto rodín preto stojí a padá na 

citovej bilancii partnerského vzťahu (Matoušek, 2003).  

Pre každé dieťa je však rodina životne dôležitá. Celou svojou ľudskou silou sa 

väčšinou podvedome zameria na to, aby prežilo, a teda na to, aby dospelo 
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v samostatnú bytosť. Tento mechanizmus je fundamentom prežitia ľudstva. 

Správanie dieťaťa je teda primárne odrazom jeho úsilia o prežitie. Sekundárne sa 

toto správanie rôznorodo prejavuje pod vplyvom štruktúry osobnosti dieťaťa, 

intelektu a pod vplyvom množstva, kvality a sily sociálnych faktorov pôsobiacich 

v blízkosti dieťaťa. Akékoľvek správanie, ktoré sa vymyká zaužívaným štandardom 

a je pre spoločnosť neakceptovateľné, je označované ako „poruchy správania“ 

a môže to predznamenávať kriminálnu kariéru jednotlivca.  
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PROBLÉM GENERAČNEJ CHUDOBY NA SLOVENSKU  
 

Zdenka MASÁROVÁ 

ABSTRAKT 

Autorka sa vo svojej práci zaoberá chudobou ako novodobým fenoménom našej spoločnosti a jej 
generačným prenosom. Rodina na Slovensku sa ocitá v hlbokej kríze. Poukazuje na faktory 
ktoré majú vplyv na vývoj chudoby a priamo ovplyvňujú nefunkčnosť mnohých rodín v našej 
spoločnosti. Zdôrazňuje potrebu funkčnej rodiny a vzdelania ako základ dobrého spoločenského 
statusu v spoločnosti a predchádzaniu chudoby. Upriamuje pozornosť na sociálnu politiku a 
pomoc štátu v boji s chudobou a poukazuje na nezastupiteľné miesto tretieho sektoru v riešení 
tejto závažnej sociálnej udalosti. Zaoberá sa aj sociálnou prácou ako pomáhajúcou profesiou v 
riešení otázok generačnej chudoby rodiny na Slovensku. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Človek ohrozený chudobou, generačná chudoba, chudoba, nezamestnanosť, pomoc. 

The problem of the generational poverty in Slovakia 

ABSTRACT 

In her work, the author is dealing with the poverty, as the modern phenomenon in our society 
and its generational transmission. The family in Slovakia is in the deep crisis. She indicates the 
factors that affect the evolution of poverty, and directly influence the non-functionality in many 
families in our society. It emphasizes the need of a functional family and education, as the 
basis for a good social status in the society and poverty prevention. It draws attention to social 
policy and help of state in fighting poverty and points to an irreplaceable role of a third sector in 
addressing this important social reality. It also deals with social work, as a profession helping 
in solving these issues of generation poverty of the family in Slovakia. 

 

KEYWORDS 

Poverty, generational poverty, person in danger of poverty, unemployment, help. 

Úvod 

Problematika chudoby ako sociálneho javu a jej prenos na ďalšie generácie sa 

stáva jednou z najpálčivejších otázok v našej spoločnosti. Chudoba detí je zvlášť 

znepokojujúca. Predstava, že ďalšia generácia bude zasiahnutá chudobou, je len 

ťažko prijateľná a nevyhnutne potrebuje veľké zásahy zo strany štátu. Riešenie 

tejto problematiky, kde sprievodným javom chudoby je hlad, sociálne nerovnosti, 

sociálna izolácia a marginalizácia určitých skupín spoločnosti, neznesie žiaden 

odklad, lebo pre veľkú časť rodín sa chudoba stáva stavom trvalým. Časť 

slovenskej spoločnosti pozerá na chudobu ako výlučný problém prameniaci 

z negatívnych vlastností chudobných ľudí bez práce. No prevládajú názory, že na 

vznik chudoby majú vplyv aj iné faktory a v dnešnej spoločnosti zavinenú chudobu 

prevyšuje chudoba nezavinená, ktorú chudobné rodiny vnímajú ako veľmi ťažkú 

skúsenosť, porušenie práv a obmedzenia v ich živote. 

Mnohí odborníci dnes tvrdia, že práca je najlepším preventívnym opatrením 

spoločnosti a nezamestnanosť, hlavne dlhodobá patrí k faktorom podmieňujúcim 

chudobu, ale hrozbou rizika sa stáva aj práca s nízkym ohodnotením. V tejto 

súvislosti Gerbery-Lesay - Škobla (2007) uvádzajú, že nárast práce len na skrátený 

úväzok, právne nepodložené pracovné zmluvy a veľká platová nerovnosť vytvárajú 

skupiny tzv. pracujúcich chudobných, ktorých príjem nedosahuje spoločnosťou 

uznanú hranicu chudoby. upriamuje pozornosť na odborníkov, ktorí nehľadajú 
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príčiny chudoby v pasivite a neschopnosti jednotlivca, ale za primárnu príčinu 

chudoby považujú nezamestnanosť zvlášť dlhodobú a pretrvávajúci nedostatok 

pracovných príležitostí. Podľa ich názoru sa ľudia veľmi ťažko dostanú z chudoby 

bez aktívnych opatrení zo strany štátu. Generačnú chudoba je spravidla 

charakterizovaná ako chudoba viacerých generácií. 

Paynová - DeVol - Smith (2010) charakterizujú generačnú chudobu ako 

chudobu najmenej dvoch generácií rodiny. Najvýznamnejšiu úlohu v medzi 

generačnom prenose chudoby zohráva rodina. Gerbery (Gerbery - Lesay - Škobla, 

2007, s. 26) sa vyjadruje k problému generačnej chudoby nasledovne: „Ukazuje sa, 

že výskyt chudoby v rodičovskej rodine zvyšuje pravdepodobnosť jej výskytu 

v rodinách mladšej generácie. Znevýhodnenie v životných podmienkach v čase 

detstva závažným spôsobom ohrozuje neskoršiu plnohodnotnú participáciu týchto 

detí na živote spoločnosti.“ Dieťa vyrastajúce v dlhodobej chudobe nededí po svojich 

rodičoch len samotnú chudobu, ale aj ostatné sprievodné faktory, ktoré chudobu 

podmieňujú, ako aj generačnú kultúru chudobných ľudí.  

Medzigeneračný prenos chudoby je problémom generačným. Veľa rodín na 

Slovensku bojuje o holé prežitie a zabezpečenie toho najnutnejšieho pre život.  

Z nízkych príjmov nedokážu hospodáriť a každá nepredvídateľná platba stupňuje 

ich stres a napätie. Keller (2010) tvrdí, že takýto človek a celá jeho rodina sa stali 

vysoko zraniteľnými. Nie všetci majú to šťastie, že sa narodili do dobre fungujúcej 

rodiny, kde milujúci rodičia zabezpečujú svoje dieťa po ekonomickej, psychickej 

a sociálnej stránke. Krehkosť, zraniteľnosť týchto rodín nespočíva iba 

v ekonomickej núdzi, problémy sa okamžite prenášajú aj do vzťahovej roviny.  

Terajšia generačná chudoba na Slovensku má nový rozmer. Začala sa rozvíjať 

v období svetovej globalizácie, ktorá ovplyvnila našu spoločnosť veľmi pozitívne, ale 

aj negatívne. Spoločnosť už nereprezentuje tradičná rodina s pevne zakorenenými 

hodnotami. Hlavne mladí ľudia strácajú zmysel pre tradície. Rodinná solidarita 

prestáva fungovať. Spoločnosť je ohrozená kriminalitou, drogami, chorobami 

a chudobou, ktorú tvorí dlhodobá nezamestnanosť, zlé rodinné vzťahy 

a rozvodovosť, nízke príjmy, ekonomická situácia našej krajiny a hospodárska 

kríza. Všetky tieto faktory veľmi negatívne ovplyvňujú život celej spoločnosti 

a k chudobe sa pridružujú. Tento nový rozmer chudoby charakterizuje vlastne 

našu spoločnosť, ktorá preferuje zisk, peniaze a egoizmus k slabším jedincom.  

„Postupne sa stretávame čoraz častejšie i s tzv. zamestnaneckou chudobou, 

ktorej sú vystavení ľudia odmeňovaní pod hranicou alebo na hranici minimálnej 

mzdy.“ (Ondrejkovič et. al., 2009, s. 99) Toto je každodenný obraz života ľudí 

žijúcich v generačnej chudobe. Gerbery - Lesay - Škobla (2007, s. 25) hovoria, že: 

„Väčšina štúdií o chudobe a jej prenose medzi generáciami sa zhoduje v tom, že 

existuje niekoľko dôležitých faktorov, ktorých prítomnosť v rodine zvyšuje nielen 

riziko chudoby, ale aj možnosť jej pretrvania v ďalšej generácii. Radí sa k nim 

okrem zloženia rodinnej domácnosti vzdelania a zaradenia na trhu práce aj 

sociálny a ľudský kapitál rodiny a rodinné prostredie. V tejto súvislosti by sme 

chceli upriamiť pozornosť na mnohé deti vyrastajúce v chudobe. Ich rodičia nemajú 

vzdelanie a nezaujímajú ani vysoký spoločenský status v spoločnosti, ale dokážu 

svojim deťom vytvoriť rodinné zázemie plné lásky a pochopenia a z týchto detí 

vyrastú sebavedomí a spokojní ľudia. Takúto výchovu dávajú svojim deťom 

napríklad hlboko veriaci ľudia, ktorí vidia hodnoty života v inom ako v peniazoch, 

čím získavajú silu bojovať s chudobou dôstojným spôsobom. Podľa Ondrejkoviča 
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(2009, s. 80) „Po stáročia bola chudoba hodnotou, ktorá bola založená na 

myšlienke evanjelia. Materské šťastie a radosti detstva neboli spájané 

s bohatstvom. A práve tieto vzorce výchovy dokážu realizovať mnohé chudobné 

rodiny aj dnes. Stabilné rodinné prostredie, rodinné vzťahy a kvalita rodinného 

života zohráva dôležitú úlohu vo fungovaní ďalšej generácie.“  

Žilová (2005) tvrdí, že faktory podmieňujúce chudobu sú často vzájomne 

prepojené. Napr. v rodine nekvalifikovaného robotníka je väčší predpoklad, že bude 

mať viac nezaopatrených detí, bude nezamestnaný alebo bude vykonávať zle 

platenú prácu. Množstvo kombinácií a prepojení uvedených faktorov má silný vplyv 

na medzigeneračný prenos chudoby. S týmto názorom sa stotožňuje aj Gerbery  

 (In: Gerbery - Lesay - Škobla, 2007, s. 17) ktorý upozorňuje, že: „Pre mnohých 

obyvateľov Slovenska je realitou kumulácia ohrození či príčin chudoby: napríklad 

vyšší počet detí, jednorodičovstvo, nízke vzdelanie, nezamestnanosť a bydlisko 

v marginalizovanom regióne. V prípade kumulácie znevýhodnení hrozí, že chudoba 

prerastie do trvalého stavu s vysokou pravdepodobnosťou reprodukcie.“ Ak 

sledujeme skupiny ohrozené chudobou k najviac ohrozenej skupine chudobou 

patria v našej spoločnosti deti. Niektoré deti sú ohrozené chudobou iba prechodne 

z dôvodu určitého rodinného cyklu ako napríklad matka na materskej dovolenke, 

kúpa bytu, choroba. No niektoré deti žijú v chudobe dlhodobo a tento stav zostáva 

trvalý. Generačnú chudobu detí ovplyvňuje nezamestnanosť, zdravotné 

postihnutie, choroba a iné faktory ovplyvňujúce nezamestnanosť a chudobu 

rodičov. „Chudoba detí je úzko spojená s postavením ich rodiny, s jej veľkosťou a ich 

postavením vo vnútri rodiny.“ (Žilová, 2005, s. 47) Ústava a mnohé medzinárodné 

dokumenty zaručujú dieťaťu právo na všestranný harmonický vývoj, zdravotnú 

starostlivosť, vzdelanie, ktoré sú z dôvodu chudoby neustále porušované a maloleté 

dieťa ako súčasť rodiny nemá uspokojované ani najzákladnejšie potreby. Hlad, 

ktorý bol podľa objektívneho vymedzenia chudoby spájaný s krajinami tretieho 

sveta sa stáva dnes súčasťou aj našich detí. Dá sa tomu len veľmi ťažko uveriť, že 

aj deti v pomerne vyspelých krajinách Európy môžu hladovať. Žilová (2005, s. 48) 

uvádza že: „Problémy detí materiálne chudobných rodín majú často túto podobu: 

 nedostatočná alebo nevhodná výživa detí, 

 nedostatok oblečenia z pohľadu množstva a druhu, aj keď deti sú dostatočne 

oblečené, 

 problémy s platením poplatkov v materskej škole, 

 omeškanie vývoja reči alebo rečové poruchy, 

 niekedy omeškaný telesný vývoj alebo iné zdravotné problémy, obmedzenie 

sociálnych kontaktov, zvlášť z dôvodov nevhodnej bytovej situácie, poruchy 

v správaní detí, ktoré môžu mať svoj pôvod v rodinných problémoch 

vzniknutých po rozvode rodičov a iné.  

Od narodenia sú limitované vo svojich možnostiach a zdrojoch, ktoré by mu 

umožnili komplexný, harmonický vývoj. Tieto deti preberajú jazyk a správanie 

svojich rodičov. V čase puberty chýbajú týmto deťom ako uvádza Bodnárová et. 

al.(2005) zamestnanecké vzory rodičov. Dlhodobo nezamestnaní rodičia strácajú 

pracovné návyky a nedokážu k zodpovednosti a k práci viesť ani svoje deti. 

Uspokojenie nachádzajú v zábave. No jediným zdrojom ich zábavy je diskotéka 

a stretávanie sa s kamarátmi. Je to aj jediný druh kultúry, ktorý sa im dostáva. 

Podľa Bodnárovej et. al. (2005) chudobu a život detí ovplyvňuje aj marginalizovaný 

región s nedostatkom pracovných príležitostí, s nedostupnosťou sociálnych sietí. 
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Z takéhoto prostredia pochádzajú aj ich kamaráti taktiež hendikepovaní chudobou 

a nedostatkom. V týchto komunitách sa deti zaoberajú sexuálnymi témami 

a predčasne sexuálne dozrievajú. V tomto období si už dostatočne uvedomujú, že 

od svojich vrstovníkov sa líšia nielen oblečením a financiami, ale aj komunikáciou, 

ktorá je veľmi slabá, názormi, kultúrnym a spoločenským prehľadom. Z týchto 

dôvodov sa od ostatných detí odvracajú a zámerne ich spoločnosť odmietajú. Pocit 

hanby a závisti zastierajú vulgárnym, neprimeraným správaním, ku ktorému sa 

neskoršie pridružujú krádeže, drogy, agresivita.“ 

Chudoba žien osamelých matiek - zaujíma popri deťoch popredné miesto 

v rebríčku generačnej chudoby. 

Filadelfiová (In: Gerbery - Lesay - Škobla, 2007) upozorňuje na rozsiahle 

výskumy na Slovensku, podľa ktorých sú najviac ohrozené generačnou chudobou 

deti, ale neustále narastá chudoba v rodinách s jedným rodičom spravidla matkou, 

ktorá je vylúčená z trhu práce. Žilová (2005) tvrdí, že v sociológii chudoby prevláda 

názor, že je rozdiel medzi chudobou žien a mužov. Chudoba žien je rozsiahlejšia 

ako u mužov a má iný obsah daný nasledovnými faktormi: 

 vytláčanie žien z trhu práce, 

 smerovanie žien do slabo platených zamestnaní a ich malý počet v riadiacich 

funkciách, 

 mzdová diskriminácia žien v porovnaní s mužmi, 

 práca žien na čiastočný pracovný úväzok, 

 obmedzenie verejných služieb sociálneho zabezpečenia majú ťažší dopad na 

ženy ako mužov, lebo ako osamelé matky sú poberateľkami týchto dávok, 

poberanie ktorých je limitované. 

V prípade zamestnania žena - matka o túto formu pomoci prichádza. 

V súčasnosti diskutovanou témou v spoločnosti je feminizácia chudoby. 

Postavenie ženy v našej spoločnosti sa stáročia spájalo s postavením muža a ženy. 

Muž oproti žene vždy zaujímal popredné miesto živiteľa rodiny a z toho vyplýva aj 

jeho postavenie na trhu práce. V oblasti pracovného trhu zastáva stále nepísané 

pravidlo, že dôležité funkcie sú obsadzované mužmi, ktorí sú aj lepšie za svoju 

prácu platení. Piscová (In: Bahna et. al., 2006) uvádza, že priemerná mzda ženy je 

zhruba 76% celkovej mzdy muža. Tento stav je varovným signálom, že ženy 

osamelé matky sú diskriminované v oblasti platovej politiky. Princíp platovej 

nerovnosti je vypuklejší v súkromnom sektore. 

Osamelá matka má problém udržať sa na trhu práce. Pri výchove 

a starostlivosti o maloleté deti vykazuje žena častejšiu neprítomnosť v zamestnaní 

ako muž z dôvodu choroby detí. Toto je jeden zo závažných faktorov, prečo je žena 

preraďovaná na menej platené miesto a v období prepúšťania odchádza zo 

zamestnania medzi prvými. Ondrejkovič (2009, s. 92) upozorňuje na: „názory 

vychádzajúce z fenoménu feminizácie chudoby, podľa ktorých ženy žijúce bez 

manželov alebo partnerov, rozvedené a opustené ženy s deťmi tvoria najpočetnejšiu 

vrstvu chudobného obyvateľstva.“ Osamelá matka s deťmi má veľmi často problém 

s výživným pre deti. Aj tu zohráva nezamestnanosť závažný problém. 

Nezamestnaný muž platí len minimálne výživné, ktoré nespĺňa objektívne potreby 

detí na výživu a výchovu, na ktorej sa majú rodičia podieľať rovnako. Veľa mužov 

sa tejto povinnosti vyhýba aj zámerne. Vtedy je matka nútená poberať 

len minimálne štátom uznané výživné na deti. Na druhej strane sú to pravidelné 

platby, ktoré nedokáže z objektívnych príčin, ako je napr. náhla choroba v rodine, 
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pokazenie spotrebičov a pod. zaplatiť. Hrozí jej zadlženosť a exekúcie. Hranice na 

poberanie dávok v hmotnej núdzi sú nastavené tak tvrdo, že dnes už nepostačujú 

na prežitie. Podľa štatistických údajov sa od roku 1997 neskúmala skladba a cena 

koša tovarov a služieb potrebných na najúspornejšie prežitie. Na túto skutočnosť 

už dlhodobo upozorňujú odborníci. Ceny tovarov a služieb neúmerne k príjmom 

rastú. Osamelé matky dostávali potravinovú pomoc, ktorá sa rozdeľovala opäť 

plošne. Najväčším problémom osamelých matiek je bytová otázka. V blízkej 

budúcnosti nedokážu vyriešiť bytový problém ani formou ubytovne. Štát nevytvára 

žiadne podmienky a možnosti na prístup k slušnému bývaniu formou nízko 

nákladových sociálnych bytov. Z pohľadu každej osamelej matky, ktorá žije 

v chudobe je táto situácia neriešiteľná. Taký istý názor zdieľajú aj mnohí odborníci, 

no štát, v kompetencii ktorého je riešenie tejto závažnej sociálnej problematiky, 

koná len minimálne. Máme za to, že je to doslovne porušovanie ľudských práv, keď 

exekútor zablokuje osamelej matke účet a táto zostane bez peňazí. Ťažko tomu 

uveriť, ale je to tvrdá skutočnosť, s ktorou bojujú tieto matky denne. Na jednej 

strane splácajú dlhy a na druhej strane sa zadlžujú.  

Žijú v začarovanom kruhu, z ktorého by sa dalo vystúpiť len cielenou pomocou, 

urýchlenými zmenami v súvislosti s novým preskúmaním skladby a ceny koša 

tovarov a služieb, zmäkčením niektorých zákonov, ktoré sú voči osamelým matkám 

diskriminačné. Do popredia záujmu štátu by sa mala dostať výstavba sociálnych 

bytov. Bezodkladne by sa mal riešiť pre osamelú matku neprijateľný pracovný čas 

v niektorých firmách. Veríme, že v tomto smere by prišlo k zmene a ústretovosti zo 

strany zamestnávateľa, ale kompetentní by mali dať podnet k otvoreniu tejto 

otázky.  

V oblasti sociálnej práce so skupinami žijúcimi v extrémnej chudobe je potrebná 

metodika, sústavné vzdelávanie sociálnych pracovníkov a opakovaná supervízia.  

S problematikou chudoby sa budeme stretávať dlhodobo a je potrebné, aby 

budúci sociálni pracovníci už na školách oboznamovali s touto problematikou, aby 

v praxi dokázali pochopiť kultúru chudoby, správanie sa týchto ľudí, ktoré nie vždy 

musí zodpovedať predstavám mladého človeka. 

Záver 

Je paradoxom a zároveň tragédiou, že v rozvinutej spoločnosti žijú ľudia 

v extrémnej chudobe a nedostatku. Žijeme v období, kedy spoločenská smotánka 

zapĺňa stránky bulváru a bezdomovec si hľadá miesto, kde na noc skloní hlavu, 

aby nezamrzol. Dnešná konzumná spoločnosť veľmi ťažko chápe ľudí žijúcich 

v chudobe, ktorá sa pomaly prenáša na generáciu ich detí. Chudoba neodvratne 

zaujala v našej spoločnosti pevné miesto. Preto sa nesmieme tváriť, že tento 

problém nevidíme alebo sa vyrieši sám.  

Zložité životné situácie spojené s chudobou sa dajú čiastočne riešiť aj rodinnou 

solidaritou a pomocou tých najbližších, ale táto úroveň pomoci nepostačuje 

k tomu, aby sa chudoba prekonala. Riešenie tohto závažného a momentálne 

kľúčového problému našej spoločnosti je v rukách štátu, ktorého sociálna politika 

musí smerovať k zmierňovaniu a postupnému odstráneniu chudoby, aby rodina na 

Slovensku zastávala dôstojné miesto, o ktorom môžeme povedať to je môj domov.  
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RODINNÁ DYSFUNKCIA AKO JEDEN Z MOŽNÝCH DETERMINANTOV 

UMIESTNENIA DETÍ DO REEDUKAČNÝCH CENTIER NA SLOVENSKU  
 

Denisa ZEROLA, Adriana JURIŠOVÁ 

ABSTRAKT 

Primárnym subjektom osobnostného rozvoja každého dieťaťa je rodina. Každá rodina je 
špecifická sociálna skupina a platia v nej vlastné normy správania. Mnohé rodiny zlyhávajú 
v plnení úloh voči svojim členom i spoločnosti, v dôsledku čoho dochádza k tzv. „dysfunkčnosti“ 
rodiny. Dysfunkčnosť rodiny môže mať patologický pôvod v zmysle spoločenskom alebo 
biologickom, k spoločenským patologickým javom treba rátať ekonomickú situáciu v rodine, 
kriminalitu, alkoholizmus, narkomániu, prostitúciu a k biologickým faktorom patrí duševná 
zaostalosť, psychická choroba, nevyliečiteľná alebo ťažká fyzická choroba, ako aj ťažká telesná 
chyba. Takáto dysfunkčná rodina potrebuje sústavnú pomoc zo strany odborníkov, pretože 
nevytvára vhodné podmienky pre výchovu detí. V dysfunkčnej rodine je dieťa citovo instabilné, 
výsledkom čoho môžu byť poruchy správania. Medzi najčastejšie poruchy správania patrí 
klamstvo, túlanie sa, úteky a záškoláctvo. Deti a mládež s poruchami správania, ale 
i delikventne sa prejavujúci mladí ľudia sú umiestňovaní do reedukačných domovov. 
Najčastejším dôvodom situovania dieťaťa do reedukačného domova je záškoláctvo a krádež. 
Starostlivosť o dieťa však nevyhnutne musí byť spojená so sanáciou rodiny aj po pobyte dieťaťa 
v prevýchovnom zariadení.  

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

dieťa, dysfunkcia, porucha správania, prevýchova, reedukačný domov, rodina 

Family dysfunction as one of the possible determinants of placement of 
children in re-education centers 

ABSTRACT 

The primary subject of personal development of each child is family. Each family is a specific 
social group and applies it´s own standards of conduct. Many families are failing in the 
execution of the tasks to its members and society, with the result that there is a so called. the 
dysfunction of family. Dysfunction of family may have a pathological origin in terms of social or 
biological, social pathology includes economic situation in the family, criminality, alcoholism, 
drug abuse, prostitution and biological pathology includes mental retardation, mental illness or 
incurable disease. Dysfunctional family needs constant assistance from experts, because does 
not create the right conditions for raising children. In the dysfunctional family the child is 
emotionally unstable, which may result in behavioral problems. The most common behavioral 
problems are lying, running away and truancy. Children and youth with behavioral problems 
are placed in rehabilitation centres. The most common reason for placing the child in centre like 
this is truancy and stealing. Child care must be necessarily associated with rehabilitating the 
family also after their child´s stay in rehabilitation centre.  

 

KEY WORDS 

child, dysfunction, conduct disorder, rehabilitation, rehabilitation centre, family 

Úvod  

Primárnym subjektom osobnostného rozvoja každého dieťaťa je rodina. Každá 

rodina je špecifická sociálna skupina a platia v nej vlastné normy správania. 

Mnohé rodiny zlyhávajú v plnení úloh voči svojim členom i spoločnosti, v dôsledku 

čoho dochádza k tzv. „dysfunkčnosti“ rodiny. Takáto dysfunkčná rodina potrebuje 

sústavnú pomoc zo strany odborníkov, pretože nevytvára vhodné podmienky pre 

výchovu detí.  
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Rodinná dysfunkcia 

Rodina je najbližšie a najvplyvnejšie prostredie, ktoré už od narodenia, neskôr 

počas vývoja a dospievania utvára, formuje, resp. deformuje osobnosť a správanie 

človeka. Mnohé rodiny zlyhávajú v plnení úloh voči svojim členom i spoločnosti, 

v dôsledku čoho dochádza k tzv. ,,dysfunkčnosti´´ rodiny. Ak je rodina dysfunkčná, 

ovplyvňuje to správanie dieťaťa. Čím je dieťa menšie, tým je vplyv rodiny väčší. Je 

to z dôvodu, že dieťa nič iné nepozná. Dysfunkčnosť rodiny môže mať patologický 

pôvod v zmysle spoločenskom alebo biologickom, k spoločenským patologickým 

javom treba rátať ekonomickú situáciu v rodine, kriminalitu, alkoholizmus, 

narkomániu, prostitúciu a k biologickým faktorom patrí duševná zaostalosť, 

psychická choroba, nevyliečiteľná alebo ťažká fyzická choroba, ako aj ťažká telesná 

chyba (KASANOVÁ, 2008, s. 115). 

Takáto dysfunkčná rodina potrebuje sústavnú pomoc zo strany odborníkov, 

pretože nevytvára vhodné podmienky pre výchovu detí. V dysfunkčnej rodine je 

dieťa citovo instabilné, výsledkom čoho môžu byť poruchy správania (RUSNÁKOVÁ, 

2007, s. 41). 

Rodina je systém, ak systém zlyhá, dochádza k dysfunkcii. O. Matoušek 

(MATOUŠEK, 2003, s. 132) používa pojmy neklinická rodina, u ktorej sa 

nevyskytuje žiadna porucha a ochorenie, a klinická rodina, kde je evidentná 

prítomnosť nejakej poruchy. Walter Robert Beavers (1982, in Sobotková, 2004,  

s. 236) rozlišuje rodiny na optimálne, adekvátne, priemerné a dysfunkčné. Poruchy 

sa môžu viazať na jednu, niekoľko či na všetky štyri základné funkcie rodiny 

(Dunovský, 1986). Spomínaný autor rozlišuje štyri pásma funkčnosti rodiny: 

eufunkčné (funkčné) rodiny, problémové rodiny, dysfunkčné rodiny a afunkčné 

rodiny. Autorka J. Hroncová (2000, s. 87), z hľadiska plnenia funkcií rodiny, člení 

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

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

vyžadujú intervenčné zásahy spoločnosti, a to prostredníctvom špeciálnych 

zariadení výchovnej a psychologickej prevencie. 

Reedukačné detské domovy a reedukačné domovy pre mládeź 

Deti a mládež s poruchami správania, ale i delikventne sa prejavujúci mladí 

ľudia sú umiestňovaní do reedukačných domovov. Vágnerová (2001) rozdeľuje 

faktory zvyšujúce riziko rozvoja porúch osobnosti správania na osobnostné a na 

vplyv sociálneho prostredia. Medzi osobnostné faktory patrí genetická dispozícia 

k disharmonickému vývoju a agresívnemu spôsobu reagovania, oslabenie alebo 

porucha centrálneho nervového systému a úroveň inteligencie. Medzi najčastejšie 

poruchy správania patrí klamstvo, túlanie sa, úteky a záškoláctvo. Najčastejším 

dôvodom situovania dieťaťa do reedukačného domova je záškoláctvo a krádež. 

Väčšinu porúch správania detí a adolescentov môžeme zatriediť podľa Quaya 

a Werryho (1972, 29):  

 poruchy kontaktu 

 poruchy osobnosti 

 nezrelosť 

 sociálna delikvencia 

V reedukačných detských domovoch sa realizuje ústavná alebo ochranná 

výchova. Boli určené priamo pre deti v ústavnej alebo ochrannej výchove  
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s poruchami správania od začiatku predškolskej výchovy (3 roky) do konca plnenia 

povinnej školskej dochádzky. V súčasnosti však prechádzajú transformáciou na 

reedukačné detské domovy pre deti (12-15 rokov) a mládež (15-18 rokov),  

v niektorých sa však nachádzajú výchovné skupiny s deťmi s nižším vekom. 

Reedukačné centrum (RC) býva zriadené pre deti sociálne, mravne 

a emocionálne narušené, u ktorých boli zistené také nedostatky, ktoré v iných 

zariadeniach neviedli k náprave. Poskytuje výchovu a vzdelávanie zamerané na 

zlepšenie psychosociálneho stavu dieťaťa, odstránenie porúch správania a spätnú 

resocializáciu do spoločnosti. 

Reedukačné centrum má tri formy: 

 Reedukačné centrum pre deti so zvýšenou starostlivosťou ( k prvotnej poruche 

je priradené zdravotné oslabenie, deti u ktorých pobyt v RC neviedol k náprave, 

deti a mládež závislých na psychoaktívnych látkach, deti s psychiatrickou 

diagnózou). 

 Reedukačné centrum s ochranným režimom (deti s recidívou trestnej činnosti, 

deti so zvýšenou agresivitou). 

 Reedukačné centrum s otvoreným režimom (výchova sa približuje rodinnému 

prostrediu). 

V reedukačnom centre sú umiestnené ako deti z rodín, tak aj deti z ústavov. 

Reedukačné centrá v poslednom období prešli zmenami a plnia funkciu bývalých 

výchovných ústavov a polepšovní. Vo väčšine prípadov sa delia na dievčenské a 

chlapčenské. Okrem zmeny názvu prijímajú len cieľovú skupinu detí od 12 rokov  

 (pred 4 rokmi poskytovali starostlivosť deťom od 3 rokov). Riešia závažnejšie 

poruchy správania ako liečebno-výchovné sanatóriá. Na rozdiel od liečebno-

výchovného sanatória, kde sa predpokladá po skončení reedukačného pobytu 

návrat do bežného zariadenia, reedukačné centrá majú trvalejší charakter. 

V niektorých prípadoch vzdelávania počas celého druhého stupňa základnej školy, 

odborný výcvik a vzdelanie na úrovni strednej školy. 

Sanácia rodiny  

V súčasnosti vzrastá význam práce sociálnych pracovníkov a sociálnych 

pracovníčok, ktorých prvoradou povinnosťou je sanácia prirodzeného rodinného 

prostredia. Na dôležité súvislosti poukazuje Jana Levická (LEVICKÁ, 2004, s. 145) 

tvrdením, že „problémové rodiny vychovávajú problémových členov a tým 

prispievajú k znehodnocovaniu ich ľudskej podstaty, ktorá potom inklinuje  

k zločinu, duševným poruchám, alkoholizmu, drogovej závislosti, chudobe, 

terorizmu a k mnohým ďalším sociálnym problémom“. 

Starostlivosť o dieťa však nevyhnutne musí byť spojená so sanáciou rodiny aj po 

pobyte dieťaťa v prevýchovnom zariadení. V tejto etape sociálnej práce s rodinou 

pracovníci prostredníctvom posilňovania a upevňovania pozitívnych zmien v rodine, 

prostredníctvom individuálnych stretnutí v prirodzenom prostredí rodiny pomáhajú 

jednotlivým členom rodiny pri realizácií a napĺňaní čiastkových krokov plánu 

sociálnej práce s rodinou. V tejto etape je možné pripravovať členov rodiny na 

znovuspojenie detí s rodičmi (KÚTNIKOVÁ, 2012, s. 71 - 80). Je potrebné, aby 

kresťanské spoločenstvo venovalo celkom osobitnú pozornosť rodičom, treba im 

pomáhať vziať na seba dnes osobitne citlivú úlohu vychovávať vo viere svoje deti. 

Rodine, ktorá sa nachádza v hlbokej kríze, treba venovať zvláštnu pastoračnú 
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starostlivosť. Pod pojmom sanácia rodiny rozumieme obnovu, úpravu, dosiahnutie 

zmeny výchovného prostredia rodiny. „Z metodologického hľadiska sanáciu rodiny 

chápeme viac ako cieľ práce, ktorý si sociálny pracovník v práci s rodinou vytyčuje, 

než ako metódu“ (LEVICKÁ, 2004, s. 146). 

Ak vychádzame zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí  

a sociálnej kuratele, tak úpravu rodinného prostredia, resp. predchádzanie vzniku 

krízových situácií v rodine sa dosahuje najmä týmito opatreniami:  

 organizovaním alebo sprostredkovaním účasti na programoch, tréningoch  

a aktivitách 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,  

 organizovaním alebo sprostredkovaním účasti na programoch a aktivitách 

zameraných na predchádzanie sociálno-patologickým javom,  

 sprostredkovaním kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na 

podporu vhodného využívania voľného času detí. 

Sanácia rodiny je náročná z hľadiska množstva používaných metód. Sociálny 

pracovník, ktorý sa rozhodne pracovať v tejto oblasti, musí ovládať všetky potrebné 

metódy a techniky. 

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

 bežné metodické postupy:  

 rozhovor, pozorovanie, analýza prostredia, diagnostika,  

 špecifické spôsoby, metódy a techniky profesionálneho konania:  

 mediácia, facilitácia, negociácia, klarifikácia, interpretácia, konfrontácia, 

ventilácia,  

 reflexia, abreakcia, persuázia, 

 metódy orientované na podporu a povzbudzovanie,  

 komunikačný tréning, nácvik sociálnych zručností,  

 relaxačné techniky,  

 video-home training, rodinný monitoring,  

 techniku paradoxov, techniku ilúzií, modelovanie a hranie rolí 

Pojem sanácia rodiny / podpora rodiny (family preservation / family support) je 

v slovníku sociálnej práce (MATOUŠEK, 2003, s. 196) charakterizovaná ako 

postupy podporujúce fungovanie rodiny , ktoré sú opakom postupov vyčleňujúcich 

niektorého člena rodiny kvôli tomu, že niekoho ohrozuje , prípadne kvôli tomu, že 

je sám niekým z rodiny ohrozovaný . Pod pojmom sanácia vo všeobecnosti môžeme 

rozumieť obnovu, alebo úpravu niečoho. 

Záver 

Cieľom sociálnych pracovníkov by malo byť pozitívne pôsobenie na problémové 

rodiny, ktoré vychovávajú problémových členov a tým prispievajú 

k znehodnocovaniu ich ľudskej podstaty, ktorá potom inklinuje k zločinu, 

duševným poruchám, alkoholizmu, drogovej závislosti, chudobe, terorizmu 

a k mnohým ďalším sociálnym problémom. Podpora sanácie ohrozených rodín 

v praxi takmer neexistuje, čo je závažným nedostatkom v preventívnej sociálnej 

práci. V prípade neúspešnej sanácie, po umiestnení dieťaťa do zariadenia na výkon 

ústavnej výchovy, práca s rodinou nekončí. Je nevyhnutné i naďalej participovať 
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s ostatnými subjektmi a širšou rodinou na riešení problémov v rodine tak, aby jej 

členovia zmenili svoje správanie a pomery k umožneniu návratu dieťaťa späť do 

rodiny. Na sanácii a práci s rodinou sa musí podieľať aj zariadenie , v ktorom je 

dieťa umiestnené. Ide predovšetkým o priamu prácu sociálneho pracovníka 

zariadenia v teréne, v rodine , v úzkej spolupráci so sociálnym pracovníkom úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny (KASANOVÁ, 2008. s. 372 - 391). 
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GENDER IDEOLÓGIA A TRADIČNÁ RODINA  
 

František HANOBIK 

ABSTRAKT 

Rodová rovnosť a Gender mainstreaming (uplatňovanie rodového hľadiska) sú relatívne nové 
pojmy, ktoré sa pokúša pretlačiť ideológia gendra. Pri zrode tejto ideológie stál feminizmus 
alebo lepšie povedané jeho novšie formy rodiace sa v druhej polovici dvadsiateho storočia. Slovo 
gender sa používa na označenie kultúrne vytvorených rozdielov medzi mužmi a ženami, pričom 
do takejto roly ich vraj vnútila spoločnosť. Termín sa začal bežne používať v spoločenských 
vedách až v posledných desaťročiach 20. storočia. Podľa tejto ideológie kultúra a spoločnosť 
pôsobia dominantne až výlučne na mužov a ženy tak, že to vedie k sociálne konštruovaným 
rozdielom v ich správaní, očakávaniach, či v postojoch. Rozdiely nie sú univerzálne, ale líšia sa 
v rôznych spoločnostiach a v rôznych dobách. Gender teda podľa tejto ideológie nie je zrejmý v 
momente narodenia, ale vzniká v priebehu socializácie jedinca. Vplyv pohlavia sa považuje za 
vedľajší. Pohlavie predstavuje len biologické rozdiely. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Feminizmus, Gender mainstreaming, Rodina, Spoločnosť. 

Gender ideology and traditional family 

ABSTRACT 

Gender equality and gender mainstreaming (gender) are relatively new concepts that are trying 
to push ideology Gendre. The founders of this ideology was feminism or rather its newer forms 
nascent in the second half of the twentieth century. The word gender is used to indicate cultural 
differences created between men and women, and their roles in such supposedly impart  
a company. The term began to be commonly used in the social sciences and in the last decades 
of the 20th century. According to this ideology, culture and society to act dominantly exclusively 
for men and women so that it leads to socially constructed differences in their behaviors, 
expectations, and in attitudes. The differences are not universal, but differ in different societies 
and different times. Thus, according to this gender ideology is not clear at the moment of birth, 
but arises in the course of socialization of the individual. The influence of gender is considered  
a side. Sex is only biological differences. 

 

KEYWORDS 
Feminism, Gender mainstreaming, Family, Society. 

ÚVOD 

Teória gendra rozlišuje tzv. biologickú identitu, ktorá je daná biologickým 

pohlaví jedinca, gendrovú identitu (cítiť sa ako muž/žena) a napokon genderové 

roly (žiť ako muž/žena). Popiera akýkoľvek význam existencie prirodzene daných 

rozdielov medzi mužom a ženou. Akékoľvek rozdiely v ich správaní, myslení, 

záujmoch a podobne sú z pohľadu genderovej ideológie ovplyvnené iba prostredím, 

ktoré jedinca formuje, stimuluje, prípadne ním manipuluje. Tým, že táto ideológia 

nepripúšťa žiadne rozdiely, potrebujú jej zástancovia dokázať, že ženy sú úplne 

rovnaké ako muži, a to vo všetkých sférach. Rozdiely, prípadne odlišné postoje, 

záujmy a túžby na základe feminity alebo maskulinity vraj neexistujú, tzv. tradičné 

mužské a ženské roly sú iba stereotypmi, ktoré je potrebné odbúrať. Odstraňovanie 

pohľadu akceptujúceho rozdiely medzi mužmi a ženami sa má podľa gender 

ideológie diať vo všetkých sférach. Od zamestnania cez školu a vzdelávanie až po 

rodiny, domácnosti a výchovu detí. 
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Gender ideológia a tradičná rodina 

Slovo gender znamená v gréčtine rod. Z gréčtiny bol tento pojem prijatí do celej 

rady európskych jazykov, a stal sa tak ich nedeliteľnou súčasťou. Slovo rod 

označuje nielen pohlavie, sex, ale i rod a rodinu. V angličtine pojem gender 

zahrňuje predovšetkým sociálne a spoločensky podmienené kultúrne rozdiely, 

očakávania, predsudky a špecifické postavenia mužov a žien. Gender znamená 

sociálne bytie ženské a mužské. (Šiklová, 1999). 

Odlišnosti môžeme porovnávať z dvoch hľadísk:  

- biologické medzi mužmi a ženami, 

- sociálne a psychické medzi mužmi a ženami. 

História genderu je v porovnaní s inými rovnako významnými sociálnymi 

pojmami relatívne krátka. Potreba definovať podobný analytický nástroj nastala až 

v priebehu minulého storočia v súvislosti s aktivizáciou ženského hnutia, ktoré 

nastolilo tému systematickej nerovnosti medzi mužmi a ženami vo vyspelých 

západných štátoch, ale taktiež v súvislosti s rozvojom rady sociálnych disciplín 

(predovšetkým antropológia, sociológia a psychológia). Koncept Gender mal pomôcť 

pochopiť a vysvetliť genderovú rozdielnosť a genderovú dominanciu. Pritom 

pomerne rýchlo bolo jasné, že tieto otázky nie je ľahké zodpovedať s odkazom na 

biologické rozdiely medzi mužmi a ženami v štýle " Muži a ženy majú mať iné telá, 

preto sú rozdielni a v dôsledku tohto rozdielu zaujímajú nerovné postavenie  

v spoločnosti. Biologický determinizmus je v rozpore s antropologickými 

výskumami, ktoré presvedčivo dokladajú, že vnímanie genderových rozdielov  

a miera genderové dominancie sa v rôznych kultúrach dramaticky líšia. Zatiaľ čo 

predstavy o biologickom pohlaví sa naprieč kultúrami viac menej nemenia, rôznosť 

genderových konštrukcií je ohromujúci. V rámci každej spoločnosti, kde sa 

genderové konštrukcie líšia podľa triedy, rasy, veku, sexuálnej orientácie mali 

biologické rozdiely nutne viesť k mužskej nadvláde. Z tejto perspektívy možno 

konštatovať, že gender je vo svojej podstate vyjadrením predstavy, že sa ľudské 

bytosti delia na dve skupiny, ženy a muži, ktorí majú do značnej miery odlišné 

(maskulárne) a ženské (femininné), charakteristiky, vlastnosti a schopnosti. 

Genderové úlohy sa týkajú každého človeka. Každý jednotlivec sa narodí ako žena, 

alebo muž a postupne zisťuje, že väčšia časť sveta je rozdelená na ženské  

a mužské. Základy genderovej identity sa vytvárajú v rodine, kde má dieťa 

príležitosť vidieť reprezentantov genderových úloh, model muža a ženy a tak isto je 

vzhľadom k svojmu pohlaviu tak vychovávaný. Vymedzená úloha chlapca  

a dievčaťa si osvojí normy chovania, ktoré sú určené pre chlapcov a dievčatá 

(Vágnerová, 2005).  

V modernom svete sa úloha rodiny zvoľňuje v súvislosti s majetkoprávnymi 

vzťahmi. Žena v priebehu dvadsiateho storočia získala väčšiu samostatnosť 

osobnú, finančnú aj spoločenskú. Za dôležité dokonca nepovažuje za nutné 

udržiavať vzťah s mužom kvôli spoločnej výchove detí. Najväčším dôkazom tohto 

štýlu môžeme vidieť v USA od osemdesiatych rokov, kde sa dokonca stalo určitou 

prestížou žiť štýlom singles. U nás sa rodina v tradičnom pojatí rozpadá zhruba od 

sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia, kedy došlo k prekonaniu 

spoločenského predsudku rozvodu. Dôsledkom je generácia dnešných 

štyridsiatnikov a päťdesiatnikov, ktorí z rodinného prostredia nepoznajú určité 

vzorce chovania, pretože ich nemohli odpozorovať z interakcie a komunikácie 

vlastných rodičov. Nedokážu riešiť vlastné problémy, neboli vedení k úcte voči 
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partnerovi, k dôslednej a zodpovednej výchove detí a ani k úcte k vlastným 

predkom. Nemohli nič z toho posunúť ďalej a ich potomkovia sa tak isto 

rozvádzajú. V súčasnej dobe vyrastá štát tretej generácie, ktorá sa horšie orientuje 

v tradičných hodnotách, ale možno ich takýmto spôsobom aj hľadá. Situácia je 

zložitejšia vzhľadom vplyvu totalitného systému, kde sa rodina mala stať 

bezpečným územím, ale už v sebe niesla rozkladné prvky z vonku. V súčasnosti 

mnoho odborníkov pochybuje o schopnosti ďalšieho zotrvania "tradičnej rodiny", 

ale skúsenosti, ukazujú, že pokiaľ je pominutá hmotná stránka existencie ako 

prvoradá, potom sa stáva dôležitou starostlivosť o deti a ich výchova v tradičnom 

zmysle. Dieťa potrebuje poznať vzorce chovania, aké sa mimo úplnú rodinu, pokiaľ 

možno i so širším okruhom príbuzných nikdy neskôr nemôže doučiť. Oblasť 

partnerského života je neoddeliteľnou súčasťou genderového mocenského pola  

a určuje mocenskú rovnováhu vzťahov v oblasti verejnej. Niekedy sa domnievame, 

že veci súkromné, sú záležitosťou len súkromnej sféry a neprenikajú do oblasti 

verejnej. Rovnosť v súkromnej sfére je totižto dôležitá pre celkovú rovnosť pohlaví, 

avšak jej dosiahnutie je zložitejšie, keďže táto sféra sa nedá kontrolovať  

a sankciovať zvonka (Radimská, 2003). Ako však vidíme v skutočnej realite, nedá 

sa hovoriť o rovnosti vnútri inštitúcie manželstva. Tradičná rodina je chápaná ako 

celok s kolektívnymi záujmami, ktoré nie sú narušované tými individuálnymi,  

a ktorých poslaním je nielen reprodukovať sociálny poriadok a predávať majetok  

z generácie na generáciu, ale reprodukovať i patriarchálny systém, v ktorom je žena 

podriadená mužovi. Na strane druhej existuje moderná rodina, v ktorej ide v prvej 

fáze hlavne o individualizáciu mužských záujmov, neskôr (hlavne po skončení 

materskej dovolenky a nástupe ženy späť do pracovnej sféry) o usilovanie žien  

o naplnenie ich vlastných záujmov.  

V súčasnej modernej dobe vidíme trend individualizácie, ktorý znamená, že 

muži a ženy sú slobodní v podmienkam pracovného trhu a majú určitú obchodno-

pracovnú slobodu, ktorú však musia zlúčiť s rodinnými a rodičovskými 

povinnosťami. A to, čo sa často vnútri rodiny javí ako individuálne zlyhanie ženy, je 

v skutočnosti len zlyhaním rodinného modelu, ktorý môže spojiť iba jednu 

pracujúcu a jednu “domácu” osobu a nie dve pracujúce osoby. Vytvára sa tak 

rozpor na jednej strane medzi individuálnymi požiadavkami manžela a manželky 

na sebarealizáciu a teda rozpor medzi požiadavkami pracovného trhu  

a požiadavkami vzťahov (Beck a Beck-Gernsheim, 1995). Jedinci na jednej strane 

túžia po väčšej láske a pevnom intímnom vzťahu, na strane druhej po priestore na 

sebarealizáciu, avšak to sa javí ako nemožné, keďže existencia dvoch špičkových 

kariér v rámci jednej rodiny sa javí ako nefunkčný model (Radimská, 2003).  

Vzťahy v manželstve sú v zásadnej miere mocenskými vzťahmi s tým, že manžel 

má obvykle moc nad manželkou (Renzetii a Curran, 2005).  

Muži sú na strane vysokého, verejného, mocného, kým ženy na strane nízkeho, 

súkromného a slabého (Bourdie, 2000). Dôležitou otázkou v rámci rovnocenného 

postavenia v manželstve nie je len prerozdelenie domácich prác a podielu na moci  

a rozhodovacích procesoch ale aj prerozdelenie starostlivosti o deti.  

Biologické odlišnosti medzi mužmi a ženami sú rozdiely medzi genitáliami, 

stavbou tela a pod. Základným biologickým, t.j. fyziologickým rozdielom sa 

odvodzuje prirodzená deľba práce, rozdelenie práce na mužskú a ženskú. Podľa 

tohto prístupu existuje prirodzená tendencia založená na biologickej postave 

človeka, to znamená podriadenie sa žien mužom, čiže vláda mužov nad ženami.  
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Z tejto definície je úloha ženy spájaná výhradne so sférou rodiny. Žena je 

nenahraditeľná a nezastupiteľná vo svojej rodičovskej úlohe matky, má primárnu 

zodpovednosť za intímnu a nepretržitú starostlivosť o dieťa a domácnosť. V tomto 

prípade sa nepoužíva termín gender, ale biologické pohlavie (Maříková, 2000).  

Druhý spôsob výkladu termínu je gender je takzvané sociálne pohlavie. V tomto 

prípade ide o odlišnost medzi mužmi a ženami na sociálnej, subjektívnej a 

kultúrnej úrovni. Oakeleyová termínom gender označuje „sociálny konštrukt“, 

ktorý vyjadruje, že vlastnosti a chovanie spájané s obrazom muža a ženy je 

formované kultúrou a spoločnosťou. Na rozdiel od pohlavia, ktoré je univerzálnou 

kategóriou a nemení sa podľa času, miesta a pôsobenia genderu ukazuje, že 

určenie úlohy, chovania a noriem vzťahujúcich sa k ženám a mužom je v rôznych 

spoločnostiach, v rôznych obdobiach a v rôznych sociálnych skupinách rozdielne. 

Ich záväznosť, alebo determinácia nie je prirodzeným stavom, ale dočasným 

stupňom vývoja sociálnych vzťahov medzi mužmi a ženami. Žiadne usporiadanie 

vzťahov medzi mužmi a ženami v spoločnosti nie je prirodzené (dané, nutné, 

povinné a racionálne), ani v histórii a ani v budúcnosti a teda aj usporiadanie  

v ktorom dnes žijeme, je dočasným kontraktom medzi mužom a ženou a nič viac 

(Oakleyová, 2000).  

,,Gender je väčšinou definovaný sociálnou situáciou (manželka = žena = baník = 

muž), alebo je viditeľný ako suma vlastností vrátane chovania, spôsobu reči, 

oblečenia, výberu tém konverzácii“ (Oakleyová, 2000, str. 123). Podľa Oakleyové je 

teda gender sociány konštrukt. Je to určitá sociálna skutočnosť a každá sociálna 

skutočnosť, alebo sociálny konštrukt sa líši medzi spoločnosťami a je možné ho 

meniť. Je to sociálny konštrukt, ktorý rozdeľuje ľudí do „prirodzených“ kategórií 

mužov a žien, o ktorých sa predpokladá, že sú odvodené z ich fyziologických 

mužských a ženských tiel. Gender je popísaný na úrovni vlastností, správania a 

rolí, ktoré sa utvárajú, resp. modelujú sociálne, kultúrne a spoločensky, a silne 

asociujú s biologickými kategóriami muža a ženy (tzn. muži majú nejaké vlastnosti, 

schopnosti, lebo sa narodili ako muži, a ženy majú iné vlastnosti, schopnosti, lebo 

sa narodili ako ženy). Takto vnímaný rod odmieta individualitu jednotlivca, pretože 

vlastne tvrdí, že všetky ženy majú určité schopnosti, charakteristiky, všetci muži 

iné. Rod a s ním spojené vlastnosti, správanie a roly sú v rôznych spoločnostiach,  

v rôznych obdobiach, či v rôznych sociálnych skupinách rozdielne. Ich záväznosť 

nie je teda prirodzeným, nemenným stavom, ale dočasným stupňom vývoja 

sociálnych vzťahov v danej kultúre. Rodová identita je aj vnútorné pociťovanie seba 

(a ako osoba definuje seba samú) ako muža, ženy alebo iného v spektre mužskosti 

a ženskosti. Ide teda o vnímanie, popis, definovanie seba s ohľadom na rod (bez 

ohľadu na biologické pohlavie).Rodová identita väčšiny ľudí je v súlade s ich 

pripísaným pohlavím, ale veľa ľudí zažíva nezhodu svojej rodovej identity so svojím 

biologickým pohlavím. Bežnou chybou je, že ľudia zamieňajú rodovú identitu za 

sexuálnu orientáciu. Vaša rodová identita je o tom, čo cítite vo svojom vnútri, zatiaľ 

čo sexuálna orientácia je o tom, k to vás priťahuje(muži alebo ženy). Viaceré 

organizácie upozorňujú, že okrem rodovej rovnosti (gender equality) sa presadzuje 

aj tzv. rodová ideológia (gender ideology). Alebo, že samotná „rodová“ rovnosť je už 

zavádzaním a gender equality sa má prekladať ako rovnosť mužov a žien (rovnosť 

pohlaví, nie rodov).  

Gender má viac výzmamov: 
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1. gender - rod; v minulosti aj dnes v zákonoch označuje rodokmeň, rodinu, 

pôvod, postavenie (mešťan/dedinčan), 

2. gender - pohlavie, t.j. muži a ženy, 

3. gender - nový význam v legislatíve, vzťahujúci sa na spoločenské vzťahy 

(rozdiely, úlohy) medzi mužmi a ženami. Toto nájdeme aj v slovníkoch 

Európskej Komisie a materiáloch OSN.Gender equality by mala 

označovať rovnosť mužov a žien v spoločenskej, politickej a ekonomickej 

oblasti. Podmienkou k rovnosti mužov a žien je rovnosť príležitostí v týchto 

oblastiach. S takou myšlienkou väčšina ľudí (aj cirkev) nemá problém a 

súhlasí. Feminizmus prekladá gender equality do slovenčiny s obľubou ako 

rodová rovnosť. 

4. gender - rod ako mužskosť a ženskosť (nie len spoločenské vzťahy), 

feministický pohľad. 

5. rodová identita (tiež pohlavná identita, gender identity): vnútorný pocit, 

stotožnenie sa s identitou "som žena" resp. "som muž". Vyvíja sa až do cca  

6. roku života, ale najmä v prvých 3 rokoch. Existujú aj zriedkavo ľudia s tzv. 

poruchou pohlavnej identity, transrodoví. Jedná sa o transsexualitu (muž, 

cítiaci sa ženou resp. opačný prípad) a o inak sa cítiacich: "bezrodoví", 

premenlivý rod, dvojrodoví 

Argument, že materská a otcovská rola je spojená s biologickým pohlavím 

vychádza z pohľadu, že všetci biologickí muži a všetky biologické ženy majú tie isté 

vlastnosti a chovanie, z ktorých plynú dané a nemenné ženské a mužské role 

(Sokolová, 2004).  

Avšak homogénne genderové identity sa vyskytujú ďaleko viac v teórii, ako  

v reálnom živote, kde členovia spoločnosti hrajú súčastne obe genderové role, podľa 

potreby a kontextu (Šmausová, 2004). Maskulita a feminita nie sú striktne dané 

prírodou ale oboje musíme chápať ako tvorené vonkajším prostredím, sociálnymi 

normami a tlakom autorít. Psychologický výskum ukazuje, že väčšina z nás 

kombinuje maskulitné a feminné charakteristiky, skôr ako keby boli iba jedno 

alebo iba druhé (Connell, 2002).  

Monogamný model ako norma nie je síce právne ukotvený v spoločnosti do tej 

miery, že každý jedinec musí žiť v monogamnom vzťahu, na strane druhej však 

jedinci, ktorí žijú v tomto modeli sú právne i spoločensky zvýhodnení. Dokazuje to i 

fakt, že vo všetkých európskych (a i vo väčšine svetových) krajinách a kultúrach je 

zákonom povolené len monogamné manželstvo. Pričom z možnosti uzatvoriť 

manželstvo alebo registrovať svoj vzťah plynú výhody ako dedičstvo, prednostné 

informovanie o partnerovom/partnerkinom zdravotnom stave, možnosť 

partnera/partnerku zastupovať na úradoch a pod., pričom všetky tieto výhody sú 

zakotvené v zákone. Môžeme teda povedať, že myšlienky “genderovo vhodného“ 

správania sú v nás utvrdzované spoločenskými autoritami i posilňované zákonmi, 

pričom výnimky vymykajúce sa tomu “poriadku“ sú ešte stále niekde sankciované 

(Connell, 2002). 

V oblasti rodiny presadzujú popri podpore aktívneho otcovstva tiež zavedenie 

rovnakých podmienok pre otcov i matky na materskej dovolenke. Pritom, ale vôbec 

nezohľadňujú základné biologické, psychologické a emocionálne potreby dieťaťa, 

najmä v prvých mesiacoch života. Táto ideológia je okrem iného tiež za podporu 

rodičovstva homosexuálnych párov a rovnaké postavenie rozličných foriem 

partnerstva inak sexuálne orientovaných ľudí. 
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Súčasťou tejto ideológie je aj tzv. právo slobodnej voľby – právo na slobodné 

rozhodovanie o vlastnom tele. Zahŕňa „právo“ na potrat, asistovanú reprodukciu  

a iné, pričom používajú označenie „slobodné rozhodnutie o materstve“ alebo 

„sexuálne a reprodukčné práva“ (SRHR). Za tieto práva bojuje feministické  

a genderové hnutie už desaťročia pod hlavičkou sexuálnych a reprodukčných práv. 

Majú snahu presadiť ich ako základné ženské práva, aby následne patrili pod režim 

ochrany základných ľudských práv a to hlavne v rámci OSN, EÚ a ďalších 

nadnárodných organizácií. 

Pod tlakom a vytrvalým presadzovaním týchto myšlienok ako práv menšín sa 

postupne začínajú v určitých kruhoch považovať za prirodzené takmer všetky typy 

sexuálnych deviácií. Zástancovia práv lesbickej, gay, bisexuálnej a transsexuálnej 

menšiny (LGBT), (niekedy i ďalších) vyžadujú neobmedzenú toleranciu ich spôsobu 

života a myslenia, ale sami bývajú veľmi netolerantní k akémukoľvek inému názoru 

a spôsobu života. 

To čo sa im nedarí dosiahnuť demokratickou a legislatívnou cestou na 

niektorých národných úrovniach, snažia sa dosiahnuť cez zmeny na nadnárodných 

úrovniach v medzinárodných inštitúciách. Gender mainstreaming má oficiálne za 

hlavný cieľ popri iných pretláčaných záujmoch (SRHR a LGBT práv) presadzovať 

rovnosť príležitostí pre ženy vo všetkých sférach. Aby ľahšie získali podporu pre 

všetky svoje snahy, hlásajú a presadzujú široko akceptované prospešné a užitočné 

zmeny. Popri nich postupne pretláčajú i ostatné svoje záujmy. Na niektorých 

vysokých školách sa už dokonca vyučujú tzv. Gender Studies. Vychádzajú  

z aktivizmu ženských hnutí, pričom sa v akademickom prostredí prostredníctvom 

Gender Studies stále viac začína udomácňovať feminizmus. 

Sexuálna identita je zapísaná do každej bunky tela a môže byť zistená 

testovaním DNA a nemôže byť zmenená, preto koncept „genderovej identity“ ako 

niečoho, čo je sociálnym konštruktom alebo osobným vnímaním, oddeleným od 

biologicky daného pohlavia je odmietaný množstvom odborníkov. Nie sú žiadne 

dôkazy, že zmätenie ohľadne genderovej identity je vrodené. Takmer všetci tí, ktorí 

usilujú o chirurgickú zmenu pohlavia, sú z genetického hľadiska normálni ľudia s 

nedotknutými sexuálnymi a rozmnožovacími orgánmi a príslušnou úrovňou 

hormónov. Keď sa osoba domnieva, že je niečo odpudivé alebo defektné v jeho 

vzhľade, čo potrebuje zmeniť, potom je jasné, že ide o dosť významný psychologický 

problém. Jednotlivci, ktorí nachádzajú ako ťažké identifikovať sa so svojim 

biologickým pohlavím, často trpia ďalšími vážnymi psychologickými problémami 

vrátane depresií, závažnej úzkosti, masochizmu, sebanenávisti, narcizmu, napätou 

rodinnou situáciou alebo dôsledkami sexuálneho zneužívania v detstve. Takíto 

jedinci zakúšajú sociálne a sexuálne ťažkosti v dôsledku týchto porúch  

a negatívnych skúseností a nie preto, že sa narodili v "zlom tele". Chirurgická 

zmena pohlavia je celkom nevhodná, pretože navrhuje chirurgické riešenie 

závažných psychologických porúch, a chybná z etického hľadiska. (Bourdieu, 

2000). 

Cesta od feminizmu ku gendru 

Pre pochopenie historických súvislostí gender ideológie je potrebné bližšie 

charakterizovať vývoj, ktorý postupne prebiehal vo feministickom hnutí. Pôvodný 

feminizmus bol vo svojich začiatkoch úsilím o uznanie ženy, ktorá má byť 

plnoprávnym občanom, rešpektujúc pri tom prirodzené rozdiely medzi mužmi  
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a ženami. Hyperfeminizmus, ktorý sa objavil v šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa 

s pôvodným feminizmom vo viacerých faktoroch rozchádza. Pre hyperfeminizmus 

sa stal budúcnosťou ženy mužský rod. Ženy podnecoval k imitácii mužov vo 

všetkých sférach života, čo viedlo v niektorých prípadoch až k úplnému odmietaniu 

detí považovaných za trest. Hyperfeministky prišli k záveru, že žena môže byť 

slobodná len odstránením biologickej prirodzenosti. Neskôr sa tento prejav 

vyčerpal, pretože skoršie popieranie biologickej špecifickosti ženy sa ukázalo ako 

neúspešné. V polovici osemdesiatych rokov prišiel preto na scénu 

neohyperfeminizmus. Charakterizuje ho zmena rétoriky, pričom už nehovorí, že sa 

žena má správať ako muž. Po novom tvrdí, že muž má mať rovnaké biologické 

podmienky ako žena. Napriek tomu sú obidva prístupy – hyperfeministický aj 

neohyperfeministický, v mnohom podobné. Neohyperfeminstky a hyperfeministky 

samé seba nezvyknú označovať týmito pojmami, ale oficiálne sa hlásia k 

feminizmu. 

Všetci vieme, že ešte v nie tak dávnej minulosti sa svetom šírila utópia 

komunizmu, ktorá mala zabezpečiť rovnosť až „rovnakosť“ všetkých ľudí bez 

rozdielov. Komunisti hovorili o tom ako chcú dobre, ale bolo to v rozpore s ľudskou 

povahou a prirodzenosťou. Kresťanstvo bolo vnímané ako niečo zastarané, čo 

zavadzalo. 

Dnes po 20. rokoch na ceste k slobode sa k nám zo západu vkrádajú staronové 

idey a normy. Je to podobné ako predtým. „Veď my chceme tak dobre“, hovorili 

komunisti a dnes bojovníci za "práva" sexuálne inak orientovaných osôb a bojovníci 

za rodovú rovnosť. Ako sa zdá, ľudia sa nepoučili z dejín a historických chýb, ktoré 

sa udiali. Oslobodenie a rovnosť žien stieraním ich rozdielnosti voči mužom, je 

falošná cesta slobody, ktorá vedie k deštrukcii spoločnosti. Ideológie a politické 

režimy sľubujúce nebo na zemi sú nebezpečné. Tak ako bol naplnenou hrozbou 

socializmus či komunizmus v minulosti, tak dnes morálny liberalizmus s rodovou 

rovnosťou a inými jeho tézami začína byť hrozbou súčasnosti. Chiméra  

o absolútnej rovnosti, nediskriminácii a tolerancii má veľa spoločného s totalitnými 

režimami, ktoré sa prevalili v nedávnej minulosti svetom. Všetky tri musia mať 

svoje hranice a kto tieto hranice popiera a nechce ich nikde určiť je šíriteľom utópie 

o ich dosiahnuteľnosti a zároveň budovateľom spoločenského chaosu a rozkladu 

spoločnosti vedúcemu k jej zániku. 

V mene novodobej utópie „rovnakosti“ chce neohyperfeminizmus, respektíve 

gender ideológia poprieť akékoľvek rozdiely medzi mužom a ženou. 

Neohyperfeminizmus chce vytrhnúť ženu z jej biologickej špecifickosti napríklad 

tým, že aj mužom sa umožní rodiť. Rovnosť v zaobchádzaní s pohlaviami nestačí. 

Jedným z očakávaných produktov aplikácie tejto ideológie je vytvorenie ozajstnej 

nerodinnej spoločnosti, ktorá rozloží rodinné vzťahy. Táto ideológia chce presadiť 

slobodu od manželstva a materstva, ako štruktúr, ktoré sa vyvinuli na zotročovanie 

žien a nie je v nich možnosť na emancipáciu a absolútnu nezávislosť. Jedným  

z hlavných cieľov je nahradenie rodiny novými inštitúciami. Hrubo sa tým 

popierajú základné psychologické a sociologické poznatky, ktoré svedčia o tom, že 

ak sa útočí na základnú bunku spoločnosti, ktorou je rodina, jej rozklad sa  

v konečnom dôsledku otočí proti žene samotnej i proti jej deťom. Následky  

s odstupom času pociťuje celá spoločnosť. 
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Nedá sa preto očakávať, že spoločnosť postavená na takomto základe pretrvá 

dlho. Poukazujú na to aj skúsenosti s ďalšími sebadeštrukčnými ideológiami, ktoré 

sa v mnohých svojich tézach podobali myšlienkam „rodovej rovnosti“. 

 „V časoch veľkej októbrovej – socialistickej revolúcie V. I. Lenin presadil ideu 

oslobodenia žien skrze zrušenie monogamného manželstva ako jediného inštitútu 

rodiny a zaviedol spolužitie nezosobášených párov, vrátane ľubovoľného striedania 

sexuálnych partnerov. Muž mohol sexuálne žiť v jednom byte aj s niekoľkými 

ženami a rovnako aj žena s niekoľkými mužmi. Lenin si myslel, že rozšírením 

promiskuity a voľnou láskou „oslobodil“ ženy z otroctva manželstva a rodiny. Na 

začiatku 30. rokov predstavitelia sovietskej totalitnej moci pochopili, že tzv. 

sexuálna voľnosť spojená s totálnou deštrukciou rodiny vedie taktiež k deštrukcii 

štátu. Umelé potraty vykonávané v masovej miere spôsobili rýchle zníženie 

demografickej krivky. To viedlo nakoniec J. V. Stalina k tomu, že v roku 1936 

presadil v ZSSR úplný zákaz potratov, ktorý trval až do roku 1955, kedy boli opäť 

legalizované. Zároveň boli v 30. rokoch zrušené zákony povoľujúce promiskuitu a 

rýchle rozvody...“ 

Všetci vieme, ako tento režim napokon skončil. Jeho pozostatky prinášajú svoje 

obete nanešťastie stále i dnes, najmä v postsovietskom Rusku. Týka sa to najmä 

potratovosti a rodinných problémov, ktorých rozmery v Rusku nemajú obdoby. 

Rusko postupne vymiera, tak rýchlo ako takmer žiadna iná krajina vo svete. 

Mnohé osoby stojace za hnutím gendra namiesto pozorovania skutočností, ich 

opisovania a porovnávania, kombinujú myšlienky bez toho, aby posúdili dôsledky 

svojho konania. Robia tak, aby sme použili výraz Emila Durkheima, „ideologickú 

vedu“, opierajúc sa o morálny relativizmus, respektíve neorelativizmus. Riziko je tu 

prítomné najmä v tom, že polopravdy, ktoré sú takto šírené sú nebezpečnejšie ako 

čistá lož. 

Násilníci a sexuálne obete 

Boj feministiek proti manželstvu a rodine čiastočne osvetľuje i fakt, že „považujú 

– aspoň vo svojich radikálnych podobách – všetkých mužov za potenciálnych 

sexuálnych násilníkov a všetky ženy a deti za potenciálne obete (ignorujú pritom 

existenciu ženskej sexuálnej delikvencie)“. Feministky vystupovali a vystupujú aj 

proti dvojitému metru, podľa ktorého spoločnosť mužov za sex odmeňovala a ženy 

trestala. Dnes však, keď sa veľa žien do značnej miery spod tohto nazerania 

„sexuálne oslobodilo“ možno povedať, že mnohé z toho všetkého poväčšine 

pochopili len jedno: „vrhni sa na sex bez zábran.“  

Bojovníci za rodovú rovnosť kritizujú takisto skutočnosť, že samotní rodičia 

preferujú, keď ich dcéry sa hrajú s bábikami a synovia napríklad s autíčkami.  

S materstvom súvisí aj správa Výboru pre rovnosť príležitostí Parlamentného 

zhromaždenia Rady Európy z roku 2010 nazvaná „Boj so sexistickými stereotypmi 

v médiách“, ktorú vypracovala členka Socialistickej skupiny Doris Stump. Tá 

označila materstvo ako jeden zo „sexistických stereotypov“. Zároveň vyzvala vlády 

členských štátov Rady Európy, aby už v rámci školského vyučovania pripravovali 

deti tak, aby boli schopné „dekódovať sexistické stereotypy“. Slovenská 

europoslankyňa Záborská sa vyjadrila, že ju zaráža, ako je v tomto dokumente 

„materstvo vykreslené ako niečo negatívne. Ako si má dieťa vážiť svoju matku, ak 

mu v škole budú hovoriť, že materstvo je menej ako kariéra?“ Rezolúcia PZ RE bola 
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25. 6. 2010 schválená. „Kvôli okatosti bola nakoniec v rezolúcii matka nahradená 

eufemizmom "žena v domácnosti".“ 

Rozumný človek je proti diskriminácii ktoréhokoľvek pohlavia a je za vytváranie 

spravodlivých príležitostí pre všetkých ľudí. Na druhej strane rešpektuje, ak 

niektoré inštitúcie prijímajúc medicínske alebo psychologické poznatky s dobrým 

úmyslom a opodstatnene obmedzujú dostupnosť niektorých pozícií pre niektoré  

z pohlaví (napríklad dodnes platí zásada, že v práci na ženy nemožno klásť rovnaké 

fyzické nároky ako na mužov, pretože sú jednoducho fyzicky slabšie). Takisto 

rešpektuje v týchto otázkach náboženskú slobodu skupín i jednotlivcov (ak samotní 

členovia náboženských zoskupení nie sú v nich nútení zotrvávať pod hrozbou 

určitého násilia). 

Akceptovateľná je kritika stereotypov podľa ktorých sa mužom a ženám 

prisudzujú určité dané, nemenné roly. Napríklad starostlivosť o deti alebo varenie 

ako čisto ženský fenomén. Rovnako je opodstatnená kritika, ak muž a žena na 

rovnakej pracovnej pozícii v určitej firme sú inak platovo ohodnotení. Takisto je 

potrebné podnecovať zmeny, najmä v krajinách tretieho sveta, ale i v niektorých 

vyspelejších štátoch, kde stále pretrváva neodôvodnená nerovnosť žien a mužov 

pred zákonom alebo dokonca až útlak a spoločensky akceptované týranie žien. 

Rozdiely v somatických telesných znakoch (stavba kostry, typ ochlpenia, hlas a 

podobne) patria k sekundárnym znakom sexuálneho dimorfizmu. K terciárnym 

znakom radíme rozdiely medzi mužmi a ženami v oblasti myslenia, emocionálneho 

cítenia i správania, či už verbálneho alebo neverbálneho, ktoré hrajú dôležitú rolu 

aj v oblasti sexuálneho správania. Čo sa týka sexuality, existujú zrejmé rozdiely 

medzi mužmi a ženami. Ženy dozrievajú pohlavne skôr, inak prežívajú svoju 

sexualitu pred prvým pohlavným stykom, inak dosahujú sexuálne vyvrcholenie, 

atď. 

Záver 

Nie všetci muži sú úplne rovnakí, respektíve totožní, ale majú svoje individuálne 

odlišnosti. Podobne to platí i o ženách. Faktom, ale zostáva, že vo všeobecnosti 

napríklad medzi ženami významne prevláda väčšia citlivosť v porovnaní s mužmi. 

Niektoré ženy svoju citlivosť a zraniteľnosť neznášajú. Nechcú byť príťažlivé  

a očarujúce, starostlivé a láskavé. Chcú sa zrieknuť prirodzenej stránky svojej 

ženskosti. Niektoré ženy chcú za každú cenu vládnuť, riadiť veci, pretože sa boja 

citlivosti. Naznačuje to chorobné pozadie takýchto tendencií. Neuvedomujú si, že 

jemnosť neznamená automaticky slabosť. Prirodzené odlišnosti medzi pohlaviami 

vôbec neznamenajú nerovnoprávnosť. Gender ideológia odmieta striktné radenie 

ľudí do dvoch pohlaví, podľa ktorých im zároveň prináležia ich roly. Avšak vyzretý 

muž a vyzretá žena majú pocit istoty vo svojej prirodzenej, vrodenej pohlavnej role. 

Rešpektovanie a úcta k ľuďom ako plnohodnotným jedincom trpiacim určitými 

špecifickými problémami, vrátane problémov v oblasti sexuality sa má začínať vo 

výchove v rodine už od útleho detstva. Umelé vytváranie nových rodov a zavádzanie 

gender ideológie k tomu nie je potrebné, naopak môže vniesť ešte väčšie ťažkosti do 

rodinného života a tým pádom môže prispieť k vychovávaniu ešte väčšieho 

množstva osobnostne zranených ľudí. Na tomto mieste nám prináleží pripomenúť 

slová blahoslaveného Jána Pavla II.: „Každá rodina objavuje a nachádza v sebe 

samej výzvu, ktorú nemožno umlčať a ktorá súčasne určuje jej dôstojnosť i úlohu: 

Rodina, "staň sa" tým, čím "si"!“ (Ján Pavol II., 1993, s. 36). Ak sa rodina naozaj 
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stane tým opravdivým miestom darovania, formovania a ochrany života, môže 

v procese globalizácie vybudovať opravdivú civilizáciu lásky.  
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VPLYV NUKLEÁRNEJ RODINY SOCIÁLNYCH KLIENTOV  
NA FORMOVANIE VLASTNEJ RODINY.  

 

Zuzana KOVÁCSOVÁ, Terézia DUDÁŠOVÁ 

ABSTRAKT 

Aktuálne sociálne, ekonomické a existenčné vplyvy vytvárajú na rodinu tlak, ktorý nie každá 
dokáže uniesť. Tendencia mladých ľudí dnešnej doby – žiť mimo manželského zväzku, prináša 
všetkých členom rodiny problémy, z čoho najviac trpia deti, ktoré sú ohrozené výchovne 
i finančne. Nemenej trpia neskôr aj ženy, ponechané samé na seba bez zázemia citovej 
i materiálnej opory muža. V príspevku sa zameriavame na hodnotenie žien a detí zo Zariadenia 
núdzového bývania v Dolnej Krupej, toto neštátne sociálne zariadenie prevádzkujeme už piaty 
rok. Ženy v značnej miere sú obeťami násilia a v slabej sociálnej situácii, v ktorej sa ocitli, 
musia vychovávať svoje deti. V príspevku skúmame generačný prenos vplyvov rodinných 
zvyklostí, aspekty, vzťahové väzby, ktoré v jednotlivých prípadoch najviac zavážili ku skĺznutiu, 
ocitnutiu sa v sociálnej sieti, resp. schopnosti vzoprieť sa „osudu“. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Deti, rodina, sociálny pracovník, týraná žena, vzťahová väzba 

"The impact on nucleary family of clients in social situation to form their own 
family." 

ABSTRACT 

Current social, economic and existential situation has many impacts which create pressure on 
the family, that not everyone can bear. There is nowaday tendency of young people – to live 
without marriage, which costs to all members of the family problems, but who suffer the most 
are the children who are in pernament education and economic risk. Equally, later on suffer 
women, by being abandoned to themselves without any emotional and material support of the 
man. In this report, we focus on the evaluation of the women and the children in emergency 
accommodation in Dolna Krupa. It is non-state social facility, which provides the service for five 
years already. Our women are mostly victims of violence and poor social situation in which they 
have to grow up their children. In this report we investigate the effects of generational 
transmission of family practices, aspects, relational bonds, which in each case had the most 
impact to slipp, to find themselves in the social network, respectively in ability to resist the 
destiny. 

 

KEY WORDS 

Children, family, social worker, abused woman, relational bond. 

Úvod 

Neúplné rodiny, výchova detí len jedným rodičom spravidla matkou, vysoká 

nezamestnanosť a z toho plynúca ekonomická nedostatočnosť ba chudoba, sú žiaľ 

dnes bežné javy súčasnej spoločnosti. My však za týmito prejavmi nevidíme nejakú 

anonymnú spoločnosť, ale konkrétnych ľudí, konkrétnu matku s jej deťmi, ktorá sa 

nedokáže zamestnať, manžel jej neplatí alimenty a sociálne dávky nepostačujú kryť 

rodinný rozpočet. Zamestnanie „sociálnych žien“ je problémové, zamestnávatelia 

majú strach, že osamelá matka bude často s deťmi doma, neraz má viac detí, sú  

v strednom veku, majú nízke vzdelanie. Ešte horšie sú na tom Rómky, ktorých 

vzdelanie je minimálne, majú ešte viac detí a sú tu predsudky z dobre vykonaného 

výkonu. Už pri prijímaní žien do zariadenia vidíme ten vnútorný zápas, ktorým 

žena prechádza, zahanbená potupou násilia, pred ktorou musela utekať pred 

násilníkom možno aj opakovane, neschopnosťou odolávať týraniu, možno už 
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rezignovala neúspešnými pokusmi nejako situáciu riešiť. Týranie žien a fyzické 

tresty detí, často hraničiace až s brutalitou a vážnymi zdravotnými následkami sú 

často dodnes neoficiálne tolerované. Máloktorá žena sa odvážila udať muža na 

polícii, alebo mu oponovať s nejakým radikálnym riešením. Ukrýva svoju hanbu 

pred okolím, zvlášť ak ide o ekonomické a psychické týranie. Nakoľko v mnohých 

rodinách dominuje alkohol, potom aj udobrenie končí pri alkohole nehľadiac na 

vlastné následky a dôsledky psychického vývinu detí. Je paradoxom, že mnohé 

ženy sa po istej dobe vrátia k partnerovi, ktorý im vážne ublížil na zdraví s nádejou, 

že bude iný. Vlastná rodina ako aj širšie okolie sa dištancujú od problémov týrania 

s konštatovaním, že „je to vec tých dvoch partnerov“, do ktorého vzťahu nechcú 

vstupovať. Sociálni pracovníci iba v nepatrnom percente sa dozvedia o týraných 

členov rodiny (najčastejšie prostredníctvom školy alebo zdravotníckeho zariadenia). 

Rodina a vzájomné vzťahové väzby 

Rodina – je definovaná mnohými poučkami, ktoré sú určite pravdivé a vedecky 

podložené pozorovaniami, výskumami a faktami. Osoby žijúce v rodine najviac 

oceňujú spoločenstvo blízkosti, porozumenia, citovej opory, zázemia i psychickej 

harmónie. Pri posudzovaní „harmonickej rodiny“ sú ťažko rozpoznateľné zdravé 

vzťahy od chorých, „normále od extrémnych, narušujúcich“ niekedy sami nevieme 

explicitne pomenovať patologické znaky pôsobiace negatívne na rodinu. Zvlášť 

v dnešnej dobe, kedy vplyv tzv. západnej kultúry okrem pozitívnych hodnôt prináša 

do našich rodín chaos, nestabilitu, neistotu, zmätok, prevracanie hodnôt a iné 

fenomény ovplyvňujúce stabilitu rodiny. 

V každom prípade je pre všetkých dôležité poznanie spolunáležitosti, vzťahových 

väzieb, ktoré najviac ovplyvňujú najmä deti. Dieťa sa rodí s tým, že „hľadá“ osobu, 

ktorá mu poskytne ochranu, starostlivosť a oporu. Vzťahová väzby je puto – 

pretrvávajúci pevný vzťah medzi dieťaťom a osobou ( rodičom ), ktorá láskyplne sýti 

jeho potreby (Šuba a kol., 2013). Podľa kvality vzťahovej väzby sa neskôr dieťa 

vyvíja na samostatného jedinca, ktorý rieši rôzne životné situácie kvalitne, alebo 

v nich zlyháva. Zdravý vývin dieťaťa zahŕňa schopnosť riešiť problémy, asertivitu, 

sebauvedomenie – vzhľad, sociálnu oporu, empatiu, zmysel pre humor, užívanie 

alkoholu a drog, ale tiež zmysel pre povinnosť a niektoré ďalšie. Nezanedbateľná 

pre zdravý vývin dieťaťa je vzťahová oblasť, teda spôsob a štýl rodičovskej výchovy, 

sociálna kompetencia, vzťahy doma, v škole, vytváranie si vzorov, ale dôležitá je aj 

komunitná oblasť – primerané rozdelenie rolí, vyhýbanie sa násiliu, bezpečnosť, 

sociálna rovnosť a prístup ku vzdelaniu (Rybárová, Konrádová, 2012).  

Opakované výskumné sledovania potvrdili, že dieťa, ktoré nezažije bezpečné 

pripútanie, je náchylné na rôznorodú psychickú, ale aj somatickú patológiu (Šuba 

a kol., 2013; Mikloško 2013). Hašto (2006) vo svojej práci uvádza rizikové faktory 

pre nedostatočné pripútanie sa dieťaťa, čo má dôsledky na jeho život: 

 nízky socioekonomický status; 

 matka zamestnaná v prvom roku života; 

 nízke vzdelanie rodičov; 

 veľká rodina a veľmi málo obytného priestoru; 

 kontakty so zariadeniami sociálnej kontroly; 

 kriminalita alebo disocialita jedného z rodičov; 

 chronická disharmónia, vzťahová patológia v rodine; 
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 psychické poruchy matky alebo otca; 

 neželané dieťa; 

 matka vychováva dieťa sama; 

 autoritatívne správanie otca; 

 sexuálne alebo agresívne zneužívanie; 

 často sa meniace včasné vzťahy; 

 zlé kontakty s vrstovníkmi; 

 odstup od najmenšieho súrodenca menej ako 18 mesiacov; 

 nemanželské dieťa. 

Sociálna práca s týranými ženami a deťmi v Zariadení núdzového bývania pre 
ženy - JOZEFÍNUM v Dolnej Krupej 

Dysfunkčná rodina, vo väčšine našich prípadov len matka a dieťa, resp. deti, sú 

špecifickou cieľovou skupinou sociálnej práce v Zariadení núdzového bývania pre 

ženy - JOZEFÍNUM v Dolnej Krupej. Na prijaté matky v minulosti pôsobili viaceré 

patologické vplyvy (nezáujem rodičov o dieťa, slabá stimulácia k učeniu, 

nevytvorenie základných vzorcov hygieny, práce, sociálneho správania), čo 

negatívne pôsobí a prenášajú sa tieto rodinné vzorce správania z pôvodnej rodiny 

na klientky. Chabé je ich citové pripútanie sa k osobám rodiny, čo formuje 

nekvalitné vzťahové väzby s vlastným dieťaťom (matky sa nevedia s deťmi mazliť, 

neučia ich poriadku a hygiene, zanedbávajú večerné čítanie a rozprávanie 

rozprávok). Náhradou je televízor, počítač, tablet, mobil, ktorý sa v mnohých 

chudobných rodinách nájde skôr ako mliečna či ovocná strava. 

Ku každej klientke a k jej deťom sa snažíme pristupovať individuálne, 

v intenciách metód sociálnej práce s rodinou. Našou prvoradou snahou je posúdiť 

a zhodnotiť základné ukazovatele funkčnosti rodiny a to:  

 funkčnosť partnerského a rodičovského systému; 

 stav domácnosti z hľadiska potrieb jednotlivých členov; 

 ekonomické zázemie rodiny – zamestnanie rodičov, materiálne zdroje obživy 

rodiny; 

 spokojnosť s uspokojovaním základných potrieb každého jednotlivého člena 

rodiny; 

 emocionálne a sociálne vzťahy vo vnútri rodiny a vývoj detí v ich podtexte; 

 vzťahy jednotlivých členov rodiny voči širšiemu príbuzenstvu a širšie sociálne 

väzby; 

 kultúrnu a hodnotovú orientáciu rodiny. 

V práci sa orientujeme najmä na: 

 samotný problém – identifikovať základný (nosný) problém, hľadať jeho 

riešenia, pomenovať rodinné role, vzťahy, vzájomnú komunikáciu; 

 vnútorné zdroje – vyhodnotiť potenciál rodiny, jej súdržnosť, funkčnosť; 

 prostredie a jeho vplyv na rodinu. 

Na správne diagnostikovanie rodiny používame viaceré metódy – rozhovor 

a pozorovanie, ale tiež metódu spoločného analyzovania problémov, teda robíme 

spoločne rozbor rodinných problémov a hľadáme spôsoby a postupnosť pri ich 

riešení. Vypracúvame plán práce, určujeme priority a pod. 
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Pozorovanie patologických prejavov a ich vyhodnotenie  

Za základ posúdenia patologických prejavov u klientok sme si zobrali anamnézy 

za päť rokov pôsobenia ZnB pre ženy - JOZEFÍNUM v Dolnej Krupej. Analyzovali 

sme ich demografické údaje ako aj výskyt jednotlivých znakov (stav zdravia, 

hospitalizácie na psychiatrii, trestná činnosť, závislosti, atď.). 

Za päťročné obdobie (2009 – 2014) sme poskytli pobyt 60 ženám a 146 deťom. 

Do nášho prieskumu sme zahrnuli 43 žien 139 detí ako vzorku prípadov týraných 

a inak ohrozených klientov sociálnej práce. Spôsoby týrania, aké sa percento 

vyskytlo u žien a detí, bolo kombinované (fyzické, psychické, sexuálne, finančné). 

Zistili sme, že v ich pôvodných rodinách fungovali určité rituály, kde boli tolerované 

nejaké prvky násilia, návyky, isté pravidlá, ktoré sa takmer automaticky preniesli 

do ich ďalšieho života, čo následne ovplyvňuje ich život ako aj život ich detí. 

V analýze demografických údajov sme sledovali znaky pôvodnej rodiny matky: 

 klientka pochádza z úplnej – neúplnej rodiny, resp. vyrástla v detskom 

domove; 

 aký má vzťah s rodičmi a najbližšou rodinou; 

 či a aké boli závislosti v pôvodnej rodine. 

 

Rodina kde bola klientka vychovaná (Tab. č.1): 

Úplná rodina 
Neúplná 
rodina 

Výchova  
v DeD 

Vzťah 
k rodine- áno 

Výskyt 
závislosti od 
alkoholu a 

drog v rodine 

20 11 12 14 27 

46,5 % 25,6 % 27,9 % 32,5% 62,8 % 

Zdroj: Kovácsová, Dudášová, 2014 

 

Status klientky ( Tab. č. 2 ): vydatá, rozvedená, slobodná, resp. partner vo výkone 

trestu 

Vydatá Slobodná Rozvedená 
Partner vo 

výkone trestu 

10 27 6  

23,2 % 62,8 % 13,9 %  

Zdroj: Kovácsová, Dudášová, 2014 

 

Vzdelanie klientiek ( Tab. č. 3 ): základné, úplné stredné odborné, úplné stredné, 

vysokoškolské, resp. bez ukončeného základného vzdelania 

Základné 

vzdelanie 

Odborné 

vzdelanie 

Stredné s 

maturitou 

Vysokoškolské 

25 12 6 0 

58,1 % 27,9 14 % 0 

Zdroj: Kovácsová, Dudášová, 2014 

 

Zo vzorky porovnávaných (skúmaných, sledovaných) 43 žien a ich rodín sme 

prišli k zisteniu, že až 22, teda polovica pochádza z úplných rodín, 6 ich malo 

rozvedených rodičov, len 5 sa narodilo slobodným matkám, 12 bolo 

odchovankyňami detských domovov. Tu je jasne vidieť „trend doby“ – neviazať sa 
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manželstvom, keď zisťujeme, že zo vzorky 43 žien je alebo bolo vydatých len 10, 

rozvedených 6 a slobodných až 27.  

Ani jedna klientka zo skúmanej vzorky 43 žien nemala vysokoškolské vzdelanie 

a jedna dokonca nemala ukončené ani základné vzdelanie. Úplné stredné odborné 

vzdelanie získalo 6 a odborné vzdelanie 12 žien. Teda až 24 žien malo LEN základné 

vzdelanie. Žiaľ aj tu musíme skonštatovať, že len veľmi málo z týchto žien – matiek 

je takých, ktorým záleží na vzdelaní svojich detí. Skôr sú ochotné zakrývať ich 

školské neúspechy aj záškoláctvo napr. výhovorkami na zhoršený zdravotný stav 

dieťaťa a pod. Nevedú deti v svedomitej príprave na vyučovanie, s mladšími deťmi, 

ktoré vyžadujú pri príprave do školy rodičovskú pomoc sa len s neochotou učia. 

Takže aj v prípade vzdelania platí generačný prenos. 

 

Zdravotný stav klientky ( Tab. č. 4 ): zdravá, fyzický postih, psychický postih, resp. 

uznaná invalidita 

Zdravé ženy Fyzické 

znevýhodnenie 

Psychické 

choroby 

Invalidné ženy 

22 3 13 5 

51,1% 7 % 30,2 % 11,7 

Zdroj: Kovácsová, Dudášová, 2014 

 

Zdravotný stav žien je často pomerne zanedbaný. Často riešia zdravotné 

problémy (bolesť hlavy, nechuť do jedla, rôzne žalúdočné nevoľnosti a pod.) 

nadmerným pitím kávy a fajčením. Pred návštevou lekára a odborným vyšetrením 

uprednostňujú dostupné analgetiká, najmä zo strachu jednak z finančnej 

náročnosti vyšetrenia a liečenia, a jednak z odhalenia „smrteľnej nemoci“. Taktiež 

stav chrupu klientiek je vo väčšine prípadov katastrofálny, a návštevu zubného 

lekára sú ochotné podstúpiť len skutočne výnimočne. Toto je tiež jeden z dobre 

pozorovateľných javov prenosu – už malé deti týchto žien majú veľmi korózny 

mliečny chrup a starostlivosť o zúbky a ústnu hygienu im vštepujeme len veľmi 

ťažko. Staršie deti neraz tiež odmietajú ošetrenie chrupu, ba dokonca aj 

preventívnu prehliadku. Zo vzorky 43 žien bolo úplne zdravých 23, fyzickým 

znevýhodnením trpeli 3 a psychickým až 13 žien. Z toho bola 5 priznaná invalidita. 

 

Pracovné návyky a zručnosti klientky ( Tab. č. 5 ): pracuje, nepracuje, pracovala 

v minulosti, je resp. nie je ochotná pracovať 

Pracujúce matky 
Materská 

a rodičovská dovolenka 

Bez práce, invalidita, 

bez záujmu o prácu 

6 28 9 

14,0 % 65,1 % 20,9 % 

Zdroj: Kovácsová, Dudášová, 2014 

 

Až 28 žien našej vzorky bolo na MD , ale iba 6 pracovalo. Ostatné pracovali 

príležitostne, alebo nepracovali pre zlý zdravotný stav. Z celkového počtu 43 žien 9 

rezignovalo a odmietalo sa myšlienkou na zamestnanie zaoberať, zvykli si žiť 

z dávky v hmotnej núdzi (HN), prídavku na dieťa a napr. náhradného výživného. 

Väčšina týchto dlhodobo nezamestnaných žien patrí do skupiny klientov ťažko 

zamestnateľných, najmä pre nízku vzdelanostnú teda kvalifikačnú úroveň.  
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Závislosti klientky ( Tab. č. 6 ): nikotín, alkohol, gamblerstvo, resp. iné 

Fajčenie žien Alkohol, lieky Gamblerstvo 

 36 12 18 

84 % 28,% 41% 

Zdroj: Kovácsová, Dudášová, 2014 

 

V otázke závislostí sme dospeli k poznaniu, že zo vzorky 43 žien v ich pôvodnej 

rodine bolo tolerované fajčenie minimálne jedného rodiča u všetkých a alkohol či 

iné drogy v 27 prípadoch. Porovnávaním sme zistili, že fajčenie si osvojilo až 36 žien 

a alkoholu a iným drogám, najmä gamblerstvu podľahlo v živote 18 zo 43 

skúmaných žien. 

 

Prežívané násilie ( Tab. č. 7 ): fyzické, psychické, ekonomické, sexuálne, resp. 

kombinované 

Fyzické 

násilie 

Psychické 

násilie 

Ekonomické 

násilie 
Kombinované 

29 23 24 41 

67,4 % 55 % 55,8 % 95,3% 

Zdroj: Kovácsová, Dudášová, 2014 

 

Až 41 žien zo vzorky 43 pozorovaných žien prežívali vo svojej rodine či vo vzťahu 

nejakú formu násilia. Konkrétne 29 fyzické, 23 psychické a až 24 ekonomické 

násilie. Z tohto nám vyplýva, že mnohé zo žien prežívali násilie kombinované 

a viaceré z nich si napríklad ekonomické násilie neuvedomovali, lebo si na život bez 

prostriedkov zvykli. Avšak napríklad pri ďalšom skúmaní priznali, že partner sa 

zamestnaniu vyhýbal, resp. pre rôzne príčiny si ho nedokázal na dlhšie udržať 

a partnerku si pripútaval doma opakovanými tehotenstvami a tým „zabezpečoval“ 

rodine stabilný príjem – rodičovský príspevok a rodinné prídavky. Teda bolo na 

viacerých týchto ženách páchané okrem ekonomického aj sexuálne násilie. 

 

Počet detí s matkou v zariadení. ( Tab. č. 8 ) Tu sme ďalej sledovali: či bol 

v rodine jeden otec, resp. majú deti viacerých otcov; či a koľko ich je v starostlivosti 

matky, resp. v ústavnej starostlivosti 

Bez 

detí 

1 

dieťa 

2 

deti 

3 

deti 

4 

deti 

5 

detí 

6 a 

viac 

1 8 12 7 6 5 4 

2,33 

% 

18,6 

% 

27,9 

% 

16,2

7 % 

13,9

5 % 

11,6

2 % 

9,3 

% 

Zdroj: Kovácsová, Dudášová, 2014 

 

Starostlivosť matky o dieťa (deti) ( Tab. č. 9 ): dobrá, slabá, nedostatočná 

Dobrá starostlivosť Slabá starostlivosť 
Nedostatočná 

starostlivosť 

33 6 4 

76,74 % 13,95 % 9,3 % 

Zdroj: Kovácsová, Dudášová, 2014 
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Ďalej sme naše pozorovanie sústredili na deti klientiek a zistili sme, že najviac, 

až 21 žien - našich klientiek malo po dve deti, 7 žien po tri deti, 6 žien po štyri deti, 

päť žien malo po päť detí a štyri ženy mali až po sedem detí. Je pravda, že nie 

všetky deti boli spolu s matkami v našom zariadení – 20 ich bolo už dospelých, 10 

z nich bolo u svojho otca, jedno dieťa u rodičov matky – teda u starých rodičov a tri 

deti boli umiestnené v náhradnej starostlivosti. 

Ako sme už povedali, až 27 žien zo vzorky 43 boli slobodné matky, 10 bolo 

vydatých a 6 rozvedených. Len 23 z nich mali svoje deti s jediným partnerom 

a v tomto počte sú započítané aj ženy, ktoré mali len jedno dieťa. Až 19 zo vzorky 

žien malo iného otca ako jej súrodenci. Žiaľ, aj tento údaj svedčí o promiskuitnom 

spôsobe týchto žien a v náznaku o generačnom prenose, minimálne o tolerovaní 

tohto spôsobu života aj v ich pôvodnej rodine. 

V neposlednom rade sme zamerali našu pozornosť na starostlivosť skúmanej 

vzorky žien o svoje deti. Potvrdilo sa nám, že hoci finančné aj mentálne možnosti 

v mnohých prípadoch neboli najlepšie, aj tieto ženy sa snažili a starali sa o svoje 

deti dobre. Len v šiestich prípadoch sme museli skonštatovať, že starostlivosť 

matky o deti je slabá a v štyroch prípadoch, dokonca nedostatočná. Skutočne aj 

chudobná matka vo väčšine prípadov uprednostní potreby svojho dieťaťa nad svoje 

potreby.  

Analýzou vzorky našich klientiek sme ukázali, že ústup od hodnôt tradičnej 

rodiny ochudobňuje najmä nastupujúcu generáciu detí, ktoré nevidiac 

a nepoznajúc láskyplné vzťahy v ich primárnej rodine nedokážu tieto ani predať 

v budúcnosti svojim deťom. Ak sa ich matky uspokojovali s vlažnými úspechmi na 

poli vzdelávania, budú aj ony ľahostajné ku vzdelaniu svojich detí. Ak tolerovali 

klamstvo, alkohol, násilie, je veľký predpoklad, že toto budú tolerovať aj ich deti 

a tak to platí aj v postoji k zdraviu, k hospodáreniu s financiami atď.  

Záver 

V našom príspevku sme sa snažili poukázať na ťažkú situáciu mnohých rodín  

v našej spoločnosti, ktoré sa z rôznych príčin dostávajú do kategórie klientov 

sociálnej práce. Nie za každým takýmto prípadom treba vidieť len individuálne 

pochybenie, zlyhanie jednotlivcov. Žiaľ, náš sociálny systém nie je nastavený 

spravodlivo v zmysle etických i kresťanských princípov.  

Našou snahou je posunúť klientku v jej myslení i konaní smerom k uvedomeniu 

si vlastnej hodnoty i k zlepšeniu vlastného života rodiny. Pomáhame klientkam 

zamestnať sa, získať všetky dostupné príjmy, ktoré jej náležia a učíme ich 

hospodárne nakladať s financiami tak, aby si dokázali ušetriť prostriedky aspoň na 

začiatok samostatného života po odchode z nášho zariadenia. Narážame však na 

prekážky takmer nulovej možnosti zamestnať sa., šancu získať slušný a finančne 

dostupný napríklad nájomný byt. O nejakých sociálnych bytom ani nemôžeme 

hovoriť – prerobené bývalé ubytovne pre slobodných robotníkov sa nemôžu 

považovať za dôstojné bývanie pre rodiny s deťmi ( Bratislava Fortuna, či ubytovňa 

na Kopčianskej a pod. ) Tiež z praxe vidíme, že mnohým ženám, ktoré prejavia 

naozaj veľkú snahu a podarí sa im osamostatniť sa, chýba ďalšia spolupráca, 

pomoc, istota opory spoľahlivého človeka či ľudí, na koho sa môžu obrátiť v čase 

núdze, neistoty, problémov. Vidíme teda, že chýba nadväznosť – starostlivosti 

sociálnych zložiek o rodinu v kríze. Je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre ďalšie 

pokračovanie práce s takýmito rodinami formou terénnej sociálnej práce, ale aj 
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dobrovoľníkov napríklad študentov, ktorí by ochotne pomáhali napríklad 

s prípravou na vyučovanie, výučbou cudzích jazykov a pod.  

Zákony žiaľ len veľmi nedostatočne ošetrujú fungovanie dobročinných 

organizácií, aktívnu pomoc dobrovoľníkov a aj samotný status sociálneho 

pracovníka je v spoločnosti ešte stále dehonestovaný.  

Kazuistika 

Štefánia, v čase príchodu do zariadenia 30 ročná, matka troch detí (13, 10 a 9 

ročných). Vyhľadala pomoc sociálnej kurátorky v okresnom meste na juhu 

Slovenska po tom, ako bola aktuálnym partnerom vyhodená z bytu, čomu 

predchádzala séria násilností a vulgarizmov. Prvý kontakt s klientkou sa 

uskutočnil po intervencii spomínanej sociálnej kurátorky v katastrofálnych 

podmienkach záhradnej chatky za železničnou traťou v meste G., kde 

v neskutočnom neporiadku v improvizovaných posteliach na kopách handier spali 

mladšie dievčatá – neboli v škole, lebo mali vši. 

Rodinná anamnéza 

Klientka a jej o šesť rokov starší brat pochádzali z neúplnej rodiny, kde sa 

o výchovu detí starala telesne postihnutá matka spolu so starou matkou. Deti mali 

každé iného otca, ktorí však s rodinou neudržiavali kontakt. Rodina obývala štátny 

dvojizbový byt v meste G. Klientka priznáva, že jej chýbal mužský otcovský vzor. 

Túto rolu neskôr prevzal na seba brat a do teraz ho klientka akceptuje ako mužskú 

autoritu v rodine. Vstupom do puberty začali s klientkou výraznejšie výchovné 

problémy, nedokončila si strednú školu – učila sa za cukrárku, a veľmi skoro 

otehotnela a porodila. 

Otec dieťaťa pod vplyvom svojej rodiny odmietol si klientku vziať za manželku, 

na dieťa prispieva súdom určenou sumou, ktorá však nebola od narodenia 

upravovaná. Neskôr klientka nadviazala vzťah s cudzincom, s ktorým má dve 

dcéry. Tento pán okrem výživného sporadicky prilepšuje rodine finančne. 

Klientka je osoba labilná, ľahko ovplyvniteľná okolím so silnou túžbou 

o nadviazanie trvalého vzťahu s mužom, ktorý by sa jej pomáhal starať o rodinu. 

Práve táto túžba a naivita ju opakovane privádzajú do ťažkých situácií, kedy 

opakovane stráca ilúzie o vzťahu, ale stratila tak aj byt po matke a opakovane 

financie, keďže vždy natrafí na nezodpovedného muža, ktorý sa od nej necháva 

vydržiavať. Klientka má problém s hospodárením, neodkáže si zadeliť poradie 

dôležitosti výdavkov, necháva sa využívať okolím. 

Deti klientky 

Starostlivosť o deti je primeraná. Najstarší syn P. 13 ročný, prevzal v rodine 

momentálne úlohu „hlavy rodiny“, najmä vo finančnej oblasti. Matke vyčíta jej 

naivitu, ochotu požičiavať bez istoty návratu financií, nehospodárne vynakladanie 

prostriedkov najmä na dievčatá. Chlapec je svedomitý, usilovný, pracovitý, v škole 

zakríknutý, stal sa terčom útokov zo strany spolužiakov, čo našťastie včas priznal 

a mohli sme zakročiť. 

Dievčatá N. 10 ročná a T. 9 ročná – obidve sú zvyknuté spoliehať sa na brata vo 

všetkom od upratovania až po desiatu do školy, ak matka nestíha. Staršia dcéra je 

komunikatívna, má bystré myslenie, ale je lenivá učiť sa. Mladšia dcéra je pomalšia 

v učení aj komunikácií, má výrazne spomalené prejavy. Obidve dievčatá v svojich 

prejavoch kopírujú správanie svojej matky – prejavuje sa u nich lenivosť, vysoké 
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nároky na hmotné zabezpečenie, neochota zvýšiť vzdelávacie úsilie. Už v tomto 

veku matka dcéry nezvláda a často musí zasahovať najstarší syn. 

Problémy klientky a návrhy riešení  

 neschopnosť hospodáriť a účelne vynakladať finančné prostriedky 

 aktívna poradenská činnosť v smere výučby nakladania s financiami, 

hospodárenie 

 povrchnosť pri drobných prácach, zbrklosť v rozhodovaní, reči i konaní 

 psychologické aj pedagogické poradenstvo – prístup k deťom a budovanie si 

pevného citového vzťahu k svojim deťom 

 silná túžba po partnerovi a plnohodnotnom vzťahu, byt 

 šetrenie na prenájom a hľadanie primeraného podnájmu, oboznamovanie 

s duchovnými hodnotami 

Výstup  

Klientka odišla do nájomného dvoj izbového bytu po 433 dňoch pobytu 

v zariadení. 

Z ušetrených prostriedkov si uhradila trojmesačné nájomné. Zo sponzorských 

prostriedkov sme klientke pomohli vybaviť domácnosť. 

Klientka kladne hodnotila pobyt v zariadení, pomoc poradenskú a odbornú 

v oblasti sociálnej, psychologickej, zdravotnej, pri výchove detí a zvlášť ocenila 

ľudský a kresťanský prístup personálu. Naďalej udržiava kontakt so zariadením 

najmä cez svoje deti. 

Klientka nadviazala vzťah so slobodným mužom, kolegom z práce, ktorý trvá už 

3 roky. Tento muž má pekný vzťah s deťmi klientky, najmä so synom klientky. 

Jeho matka nahrádza klientkiným deťom starú matku. 
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RODINA DÔLEŽITÝ ASPEKT V TERÉNNEJ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  
 

Mária CIBULOVÁ Zuzana BOHATOVÁ Martin CIBULA 

ABSTRAKT 

Mesto Nitra zriadilo príspevkovú organizáciu „Zariadenie pre seniorov ZOBOR“ a v máji 2011 
doň nastúpili prví prijímatelia sociálnej služby. Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení bolo 
zahájené 4.5.2011. Zariadenie sa nachádza v zrekonštruovanej budove bývalej Detskej 
nemocnice na Jánskeho ulici 7 v Nitre. V januári roku 2013 bolo zariadenie včlenené do siete 
„Správa zariadení sociálnych služieb“ a tým sa rozšírila škála poskytovaných služieb medzi 
ktorými je aj terénna opatrovateľská služba.  

 

KĽÚČOVÉ SLOVA 

deinštitucionalizácia sociálnych služieb, rodina, terénna opatrovateľská starostlivosť,  

Family important aspect of outreach nursing service 

ABSTRAC 

The city of Nitra established a contributory organization "Facility for seniors ZOBOR" in May 
2011 entered first recipients of social services. Provision of social services in a facility was 
initiated 4.5.2011. The facility is located in a renovated building of the former Children's 
Hospital at Jánskeho Street 7 in Nitra. In January 2013, the device has been incorporated into 
the network "Management of social service" - it expanded range of services which include 
outreach nursing service.  

 

KEY WORDS 

deinstitutionalisation of social services, family outreach nursing care, 

Úvod 

V 20. storočí bolo zaznamenaných viac úspechov a jeden z nich je aj globálne 

starnutie populácie a výrazne predlžovanie veku. Sú výsledkom zdravého životného 

štýlu, rozvoja hospodárstva, služieb a medicíny, ale súčasne aj produktom nízkej 

miery pôrodnosti. Toto všetko nás núti prehodnocovať zaužívaný pohľad na 

starších ľudí, ktorí budú tvoriť stále významnejšiu časť populácie. Ondriová (2009) 

spomína termín „zdravé stárnutie“ je novým termínom, ktorý sa objavuje začiatkom 

roku 1990 v dokumente Svetovej zdravotníckej organizácie (Healthy aging). V tomto 

dokumente sa hovorí, že stárnutie je v Európe podstatná zmena v populácii, ktorá 

ovplyvňuje každého človeka a každú spoločnosť v ich ekonomike, sociálnej 

štruktúre a zdravotníckom systéme. Základným strategickým opatrením počas 

starnutia je prevencia chorôb a preferencia dobrého zdravia. Musíme však klásť 

dôraz v súvislosti so starnutím populácie aj na to akým spôsobom prežívajú 

obdobie staroby. Posudzujeme či ide len o pasívne dožívanie spojené s chorobami, 

depresiami a samotou, alebo o obdobie vyplnené aktivitami, ktoré prinášajú osobné 

uspokojenie a sú na osoh okoliu. V takomto prípade sa hovoríme o aktívnej 

starobe, lebo sa prejavuje aktívnou účasťou na rôznych aktivitách. 

Staroba a stárnutie 

Prirodzená súčasť životného cyklu človeka predstavuje staroba a starnutie. Aj 

keď podľa nemeckého spisovateľa a novinára Petra Bamma, ktorý povedal „Ľudia 

majú v podstate len dve želania – zostarnúť a pritom zostať mladí.“ Túžbou 



158 

viacerých seniorov je aby tento krásny proces plynul v ich prirodzenom prostredí. 

Z tohto dôvodu sa čoraz častejšie kladie dôraz na podporu terénnych 

a ambulantných sociálnych služieb pre seniorov a taktiež pre odkázané 

a zraniteľné skupiny obyvateľov. Okrem tohto sa bude podporovať aj 

deinštitucionalizácia sociálnych služieb a zlepšovanie podmienok pre podporu 

neformálnej starostlivosti v prostredí miestnej územnej samosprávy. Problematika 

sa bude riešiť aj prostredníctvom dobrovoľníkov a komunity, ktoré sa môžu zapájať 

inovatívnym spôsobom. Určitým spôsobom medzi dobrovoľníkov rátame aj 

rodinných príslušníkov, lebo tak ako to vyplýva z názvu príspevku RODINA je nie 

len dôležitý ba priam najdôležitejší aspekt v terénnej opatrovateľskej službe. 

V súčasnosti participuje na starostlivosti o seniorov jednoznačne najúčinnejšie 

rodina spolu s rôznymi zdravotníckymi inštitúciami. Podľa Ondriovej proces 

starnutia obyvateľov ovplyvní viaceré oblasti spoločenského života – od politiky cez 

ekonomiku až po zdravotníctvo, sociálne veci a služby. Celková spoločenská klíma 

v populácii sa mení z dôvodu zvyšovania počtu a podielu starších a starých ľudí. 

Táto klíma ak je vyplnená aktívnou starobou je prínosom pre samotného 

jednotlivca, ktorému poskytuje pocit uspokojenia. 

Od roku 2013 kedy v Nitre zabezpečuje terénnu opatrovateľskú službu Správa 

zariadení sociálnych služieb sa služby postupne skvalitňujú, dostupnosťou, 

kvalitou aj kvantitou. Okrem domácnosti sa terénna opatrovateľská služba 

poskytuje aj v troch domoch opatrovateľských služieb. Najviac opatrovaných je 80 

obyvateľov v druhom dome opatrovateľskej služby je 15 a v treťom 10 obyvateľov 

opatrovaných. Do budúcnosti sa však ako hlavné kritérium pre pridelenie 

nájomného bytu podľa všeobecného záväzného nariadenia mesta Nitry bude 

zohľadňovať nutnosť poskytovania opatrovateľských sociálnych služieb. 

S kandidátom, ktorý spĺňa dané kritéria sa podpíše zmluva so Službytom Nitra 

o prenájme a následne so Správou zariadení sociálnych služieb o poskytovaní 

obyvateľom vybraných služieb. Klientom v dome opatrovateľskej služby ako aj 

klientovi v domácnosti sa poskytujú služby spojené s hygienou tela, nákupy, 

príprava stravy, podávanie stravy imobilným klientom, podávanie pripravených 

liekov, návštevy u lekára, bežné domáce práce, pranie a žehlenie bielizne a ďalšie 

zmluvne dohodnuté úkony. Klienti, ktorých zdravotný stav si vyžaduje aj 

ošetrovateľskú starostlivosť sú podľa ošetrovateľského plánu navštevovaní, 

prípadne sa realizujú konzultácie s príbuznými za účelom poradenstva. Na základe 

získaných informácií a záujmu rodinných príslušníkov sú zabezpečované 

rehabilitačné pomôcky, jednorazové a iné pomôcky potrebné pre klienta. U zvlášť 

imobilných klientov v domácom prostredí sú zabezpečené elektricky polohovateľné 

postele, prípadne zdvíhacie zariadenie, ktoré je nevyhnutné na vertikalizáciu 

imobilného klienta, pri polohovaní a zvlášť pri vykonávaní hygienických úkonov 

ako je celkový kúpeľ prípadne sprchovanie klienta. V takýchto prípadoch musíme 

myslieť na bezpečnosť klienta a súčasne na bezpečné vykonávanie 

opatrovateľských úkonov zo strany personálu. Jedným z najlepších preventívnych 

prístupov je eliminácia rizika tak, že sa vyhneme priamemu vystaveniu 

zamestnancov riziku elimináciou ručnej manipulácie. Znamená to úplnú 

mechanizáciu alebo automatizáciu manipulačnej úlohy. Implementáciu týchto 

opatrení však sťažuje manipulácia s ľuďmi v nemocničnom prostredí alebo 

v sociálnom zariadení bez zdvíhacích prístrojov (GÁLIKOVÁ, E. 2008). Z tohto 

dôvodu je nutné brať do úvahy aj dôstojnosť pacienta. Množstvo manipulačných 



159 

činností s klientom ako sú polohovanie z lôžka na stoličku, z lôžka na nosidlo, 

z lôžka do vane, vplýva na rizikové faktory súvisiace s chrbticou najmä v dôsledku 

hmotnosti klientov, zaujatých polôh tela atď. Preto sa rizikovej ručnej manipulácií 

možno vyhnúť používaním zdvíhacieho zariadenia alebo prenášacích koľajníc. 

K eliminácií rizika neodmysliteľne patrí aj redukcia rizika, ku ktorej patria 

technické opatrenia, mechanické pomôcky a to sú výškovo nastaviteľné lôžka 

a vane, prenášacie stoly, vozíky. Tieto všetky a ďalšie pomôcky veľkom mierou 

umožňujú redukciu či dokonca elimináciu rizík spojených s manipuláciou (ŠKRLA, 

P., ŠKRLOVÁ, M. 2008). 

Hubačová vo svojej štúdií, ktorá prebiehala v dvoch domovoch opatrovateľskej 

služby (jeden v Západoslovenskom kraji, druhý vo Východoslovenskom kraji) 

sledovala metódou celosmenových časových snímok práce formou nepretržitého 

pozorovania počas siedmich po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Výsledky 

štúdie domovoch opatrovateľskej služby sú porovnateľné so štúdiami, ktoré boli 

realizované v slovenských nemocniciach, kde bol najčastejší výskyt zápalových 

artropatii, opakujúce bolesti v oblasti chrbta a bolesti horných i dolných končatín. 

Až 28% respondentov predpokladá, že ich zdravotné problémy súvisia so 

zamestnaním. Pri porovnaní energetického výdaja tak u žien ako aj u mužov 

s hodnotami hraníc dlhotrvajúceho výkonu sa zistilo, že sú tieto hraničné hodnoty 

prekračované. To znamená, že fyzická námaha, ktorú by mal zamestnanec 

dlhodobo v práci vykonávať podľa svojho veku je u vyšetrovaného súboru 

zamestnancov nadmerná. Vysoký energetický výdaj z pohľadu celkového 

energetického výdaja za službu tak aj priemerného minútového energetického 

výdaja svedčí o neprimeranej fyzickej náročnosti viacerých pracovných výkonov, 

ktoré sú súvisia s opatrovaním imobilných a čiastočne imobilných obyvateľov. 

Manipulácia s imobilnými je spojená s významným podielom statických prvkov 

v dôsledku polohovaného a transportovaného zaťaženia. Príčin nadmernej 

pretrvávajúcej fyzickej námahy je viacero. V prvom rade je to nedostatok 

mechanizmov na uľahčenie manipulácie s obyvateľmi. Hubačová v štúdii 

zaznamenala používanie týchto mechanizmov: gumenná kúpacia posteľ, 

hydraulická stolička, rebrík a bočnice na posteľ. Priemerná hmotnosť obyvateľov 

s ktorými personál manipuloval bola 49-98 kg. Táto hmotnosť však bola odlišná 

počas nočných a víkendových služieb, kedy často dvíhať a umývať obyvateľov 

musela len jedna osoba. Pracovníci pri možnosti subjektívneho hodnotenia príčin 

nadmernej fyzickej záťaže sa sťažovali, že absentuje mužská pomoc a tiež na 

nedostatočné technické zabezpečenie pri vykonávaní pracovných činností, na častú 

manipuláciu s bezvládnymi obyvateľmi.  

Napriek nadmerne fyzickej záťaži personál má vidieť v chorom človeka, ktorý 

trpí a ktorý už aj preto má nárok, aby sa personál k nemu správal zdvorilo 

a šetrne. Pred obyvateľom personál nikdy neprejavuje zlú náladu, naopak 

najideálnejšie by bolo, keby personál šíril pohodu, optimizmus, ktorý by mal 

pochádzať zo spokojnosti a duševnej rovnováhy personálu. K tomu aby personál 

bol ústretový ku klientom musí ma vytvorené podmienky, aby plnohodnotne mohol 

poskytovať opatrovateľskú starostlivosť. Veľkou mierou k tomu prispieva aj 

zamestnávateľ, lebo jeho nedeliteľnou súčasťou je zaoberať sa filozofiou 

posudzovania rizík vychádzajúcich z princípu, že jednoduchým splnením predpisov 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nie je možné dosiahnuť 

požadovanú úroveň bezpečnosti na pracovisku hlavne pri manipulácií s imobilnými 
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klientmi v sociálnom zariadení a taktiež aj v domácom prostredí klienta. V záujme 

zamestnávateľa má byť hlavne podporovať vedomie, že v organizácií je za 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedný každý zamestnanec a nie iba 

vedúci zamestnanci. Zamestnávateľ nemôže zlepšovať manipulácií s imobilnými 

klientmi bez aktívnej účasti všetkých zamestnancov a v domácom prostredí aj 

rodinných príslušníkov. Účinnosť riadenia vo všeobecnosti závisí od toho, ako je 

zorganizovaná práca, ako sú stanovené povinnosti a zodpovednosť jednotlivých 

zamestnancov, či zamestnanci chápu, ako efektívne je určená organizačná 

štruktúra a plnia si svoje povinnosti. To isté platí o riadení bezpečnej manipulácií 

s imobilnými klientmi. Okrem zdravotných problémov zamestnanci udávali aj 

psychickú záťaž pri výkone profesie. Počas vykonávania svojho povolania 

pracovníci za hlavný problém pri hodnotení pracovných podmienok udávali 

organizačné problémy, nedostatok pomôcok pri práci, nepriaznivé medziľudské 

vzťahy, vlastné zdravotné problémy a nevyhovujúce pracovné podmienky, ktoré sú 

problémom v teréne skoro v každej domácnosti. Z tohto dôvodu je zámerom 

mnohých sociálne politických projektov rozhodnejší boj proti negatívnemu modelu 

starého človeka ako nepotrebného a zbytočného, lebo sa nevieme o neho postarať. 

Kladie sa dôraz na vzdelávanie verejnosti zameranej na pozitívne predstavy 

o starnutí a opatrovaní seniorov v domácom prostredí. V tejto oblasti sa 

predovšetkým podpora očakáva od sociálne ekonomických vied a zlepšovanie 

materiálnych podmienok života.  

Záver 

Starnutie je prirodzený individuálny proces, ktorý je určený súhrnom 

genetických faktorov a vplyvom vonkajšieho prostredia. Z tohto dôvodu by starobu 

mala brať spoločnosť ako prirodzenú realitu a mala by zaistiť seniorom dôstojný 

život či pobytových inštitucionalizovaných zariadeniach, alebo v ich rodinnom 

kruhu prostredníctvom terénnej opatrovateľskej služby. Prioritou každého 

zamestnanca bez toho rozdielu či pracuje v pobytovej časti zariadenia, alebo  

v terénnej opatrovateľskej službe musí byť to, aby si uvedomoval, že v našej Správe 

zariadení sociálnych služieb by sa mal každý klient cítiť bezpečne. Lebo len  

v bezpečnom prostredí sa seniori budú cítiť lepšie, pri posilnení sebadôvery objavia 

nové možnosti života a vlastný potenciál žitia v novom prostredí, alebo vo svojom 

domácom prostredí. Podľa Hubačovej (2004) práca personálu v domovoch 

opatrovateľských služieb je porovnateľná z hľadiska fyzickej namáhavosti práce 

s prácou personálu na geriatrických oddeleniach na oddeleniach pre dlhodobo 

chorých, kde je prevažná časť pacientov imobilná alebo čiastočne imobilná. Podľa 

viacerých autorov prácu personálu v takých zariadeniach možno porovnať s fyzicky 

stredne ťažkou prácou v priemysle. Ošetrovateľstvo spolu s opatrovateľstvom sa od 

nepamäti spája s ušľachtilou a obetavou prácou ženy. Rapčíková (2007) uvádza, že 

pôvodné ošetrovanie vždy predstavovalo najmä milosrdnú a láskavú pomoc 

chorému, alebo trpiacemu človeku. Treba však zdôrazniť, že profesionalita 

nevylučuje ľudskosť, ľudský prístup, ktorý nestojí veľa v povolaní opatrovateľky 

a dá sa zrealizovať všade a za každých okolností. Problém je však často vo výške 

dôchodku a tak vzniká nemožnosť dovoliť si poberať sociálne služby od 

poskytovateľov. Ekonomické ukazovatele potvrdzujú neschopnosť spoločnosti 

postarať sa o dôstojnú starobu svojich starších obyvateľov.  
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Pozorovaním zisťujeme že problém je v etickým prístupe pri manipulácií 

s imobilnými klientmi, ktorým poskytujú sociálne služby pracovníci sociálnych 

zariadení, alebo v domácnosti pri poskytovaní terennej opatrovateľskej 

starostlivosti. Poukayujeme na problematiku nepoužívania zdvíhacieho zariadenia, 

ako aj problém nedodržiavania pokynov pracovníkmi pri opatrovaní klientov.  
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REZIDENČNÁ SEGREGÁCIA RÓMSKYCH DOMÁCNOSTÍ  
V ŽILINSKOM KRAJI  

 

Martin BRŇAK 

ABSTRAKT 

Príspevok približuje problematiku etnickej rezidenčnej segregácie v podmienkach Žilinského 
kraja. Cieľom je poukázať na mieru rezidenčnej segregácie rómskych domácností v okresných 
mestách Žilinského kraja prostredníctvom vybraných ukazovateľov rezidenčnej segregácie. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  

rezidenčná segregácia. 

Residential segregation of Roma households in the Žilina region 

ABSTRACT 

The contribution takes a closer look at the issue of ethnic residential segregation in conditions of 
Žilina region. This paper also aims to present the degree of residential segregation of Roma 
housholds in the district towns of Žilina region through selected indicators of residential 
segregation. 

 

KEYWORDS:  

residential segregation. 

Úvod do problematiky rezidenčnej segregácie 

Skúmaniu fenoménu rezidenčnej segregácie sa v zahraničí venuje značná 

pozornosť už niekoľko desaťročí. Ide o jav vyskytujúci sa v rôznych kultúrach, 

vrátane tej našej. Segregáciu môžeme vnímať v hodnotovo neutrálnej rovine, kedy 

ide o určenie miery rozloženia rozmanitých sociálnych skupín v spoločnosti v rámci 

vymedzeného geografického územia. V negatívnej rovine hovoríme o rezidenčnej 

segregácií v prípade, keď reálna miera segregácie napr. etnickej skupiny vykazuje 

výrazne zvýšenú hodnotu, čo predstavuje celospoločenský problém často 

prekrývajúci sa inými sociálnymi resp. patologickými problémami. V priemyselne 

vyspelých krajinách sa segregácia vymedzuje v niekoľkých základných kategóriách 

a to najmä na základe etnicity, príjmu, sociálneho postavenia, náboženstva 

či pohlavia. (Blackburn, 2009)  

Rezidenčná segregácia popisuje do akej miery žijú členovia dvoch alebo 

viacerých (etnických) skupín obyvateľstva oddelene v rôznych mestských územných 

celkoch. Etnické skupiny môžu byť prerozdelené medzi jednotlivé územne jednotky 

miest a obcí takým spôsobom, že v niektorých oblastiach sú zastúpené vo výraznej 

miere oproti lokalitám s ich minimálnym resp. žiadnym zastúpením. (Massey, 

Denton In Saijeva, 2011) Všetky formy segregácie majú priamy vplyv na znižovanie 

kvality života, blahobytu a „životných šancí“ rodín, domácnosti či jednotlivcov a to 

najmä v oblasti bývania, vzdelávania a zamestnanosti. Oblasti vyznačujúce sa 

výraznou mierou rezidenčnej segregácie a izolácie sú spájané so zvýšenou mierou 

kriminality, deviantného správania, nízkou úrovňou dosiahnutého vzdelania, 

nezamestnanosťou, chátrajúcim bytovým fondom, preplnenosťou bytov, ako aj 

nízkou dostupnosťou základnej občianskej vybavenosti. Uvedené avšak platí iba 
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v prípade, ak ide o segregáciu nedobrovoľnú, nútenú, vznikajúcu skôr ako 

dôsledok diskriminácie. 

Nedobrovoľná rezidenčná segregácia predstavuje situáciu, kedy sa podmienky 

bývania stávajú pre isté skupiny obyvateľov nevyhovujúcimi, ale zmene bývania 

bránia finančné, inštitucionálne alebo iné bariéry. (Schwab In Burjanek, 1997) 

Okrem už zmienenej segregácie rozlišujeme aj dobrovoľnú separáciu, kedy vybrané 

skupiny obyvateľov sa vyčlenia od zvyšku spoločnosti na základe vlastného 

rozhodnutia, ktoré je často motivované vlastnými záujmami a aktivitami s cieľom 

minimalizovať kontakt s okolím. (Toušek, 2007) 

Sídelnú segregáciu vymedzujeme od ekonomického statusu domácností 

(vertikálna diferenciácia) alebo od etnicity, typu domácnosti, kultúrnych znakov a 

životného štýlu domácnosti (horizontálna diferenciácia). Na základe horizontálnej 

diferenciácie rozlišujeme osídlenie typu etnická enkláva (dobrovoľná separácia) 

a ghetto (segregácia). Čím je ekonomický status obyvateľov nižší, tým prechádza 

segregované osídlenie do kategórie slum, pre ktorý je príznačný nízky ekonomický 

status resp. chudoba a segregácia. Na opačnom konci pomyselnej osi sa nachádza 

osídlenie typu citadela (gated communities), ktorého obyvatelia vykazujú vysoký 

ekonomický status spojený s dobrovoľnou separáciou. Pre uvedené typy osídlenia 

je primárnym znakom ekonomický status jej členov, zatiaľ čo segregácia/separácia 

je sekundárnym znakom podmienený chudobou resp. bohatstvom a mocou tej 

ktorej skupiny obyvateľov. (Sýkora - Temelová, 2005) 

V podmienkach SR sa v súčasnosti, ako najviac „vypuklou“ javí rezidenčná 

segregácia rómskych domácností v podmienkach vidieckych osídlení, slumov (tzv. 

„rómskych osád“), pričom problematika rezidenčnej segregácie v mestskom 

prostredí je v úzadí. Rezidenčná segregácia v mestách je často spájaná 

s diskrimináciou, finančnou nedostupnosťou bývania mimo segregovaných území 

v mnohých prípadoch úzko súvisiacou so zníženou schopnosťou udržať si nájomné 

bývanie zo strany domácností. Štátna bytová politika sa zameriava najmä na 

vytváranie legislatívnych podmienok rozvoja sociálneho nájomného bývania. 

Hlavnými aktérmi bytovej politiky sú obce a mestá. Medzi ich najhlavnejšie oblasti 

pôsobenia patrí vytváranie priestorových podmienok rozvoja bývania na svojom 

území, vytváranie koncepčného rámca rozvoja jednotlivých oblastí obce, 

spolupôsobia pri utváraní vhodných podmienok na bývanie, zabezpečujú pozemky 

určené na výstavby bytov, ale aj skvalitňovanie hospodárenia bytového fondu. 

(MDVRR SR, 2012) Finančná dostupnosť a udržateľnosť bývania pre ohrozené 

skupiny je často prehliadaným problémom sociálnej a bytovej politiky samospráv. 

Mestá a obce častokrát nevyužívajú dostupné legislatívne nástroje smerujúce 

k eliminácii rezidenčnej segregácie u nízkopríjmových rodín a rodín žijúcich 

v chudobe (nie zriedka generačne reprodukovanej). Ide najmä o podporu 

zabezpečenia poberania príspevku na bývanie, ktorý síce svojou výškou nepokrýva 

reálne náklady spojené s bývaním, avšak vytvára aspoň (minimálnu) možnosť 

udržania si trvalého bývania. V praxi to znamená, že pre určité skupiny obyvateľov 

je v súčasnosti aplikované sociálne bývanie nedostupné a to aj v prípade bytov 

nižšieho štandardu. Rezidenčná segregácia v podmienkach miest a obcí je často 

opomínaným problémom a čo viac v mnohých prípadoch je priamo podporovaná 

nekoncepčnou (alebo zámernou segregačnou) bytovou a sociálnou politikou. Mnoho 

miest v ZA kraji napr.: Liptovský Mikuláš (2000, 2005, 2013, 2014), Martin (2007), 

Ružomberok (2012), Žilina (2006, 2009 až 2010) v minulosti realizovalo/realizuje 
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výstavbu sociálnych bytov nižšieho štandardu práve v rezidenčne segregovaných 

lokalitách a tým podporujú ich neustále rozširovanie a prehlbovanie sociálnych 

problémov obyvateľov v danej oblasti. 

Ukazovatele rezidenčnej segregácie 

Meranie rezidenčnej segregácie sa realizuje prostredníctvom merania jej určitej 

dimenzie, pričom existuje viac ako 20 rôznych indexov. Prvou dimenziou je 

dimenzia rovinnosti, ktorá zachytáva distribúciu dvoch alebo viacerých etnických 

skupín v určitom geografickom celku. Druhá dimenzia je expozícia, 

prostredníctvom nej zachytávame potenciál, pravdepodobnosť kontaktu 

jednotlivých skupín obyvateľstva. Koncentrácia ako tretia z dimenzií sa vzťahuje 

na zachytenie veľkosti fyzického priestoru v geografickom celku jednotlivými 

skupinami obyvateľov. Predposlednou dimenziou je centralizácia, ktorá indikuje do 

akej miery žijú konkrétne skupiny obyvateľstva v územných jednotkách 

nachádzajúcich sa v blízkosti centra mesta. Poslednou dimenziou je meranie 

zhlukov (klastroch), ktorá zachytáva do akej miery žijú členovia konkrétnej skupiny 

obyvateľov rozptýlení v okolitých územných jednotkách. (Massey - Denton In 

Saijeva, 2011) 

Príspevok zachytáva mieru rezidenčnej segregácie v mestskom prostredí v dvoch 

rozmeroch a to v rozmere rovinnosti a expozície. Mieru rovinnosti meriame 

prostredníctvom indexu odlišnosti a indexu segregácie. Za účelom zistenia miery 

expozície sme použili index izolácie. 

Medzi najčastejší používaný index určujúci mieru rezidenčnej segregácie je 

považovaný index odlišnosti (Index of dissimilarity - IDxy). Index porovnáva 

distribúciu, proporcionálny rozdiel medzi dvoma rôznymi kategóriami osôb 

v určitých geografických, územných jednotkách, pričom súčet týchto osôb v 

jednotlivých skupinách nie je súčtom celkovej populácie mesta. V prípade, že 

chceme určiť mieru odlišnosti pre všetky etnické skupiny zastúpené v celkovej 

populácií musíme výpočet opakovať pre každý možný variant dvojíc príslušných 

etnických skupín tvoriacich danú populáciu. V prípade, že celkovú populáciu tvoria 

iba dve etnické skupiny bude index vykazovať rovnaké hodnoty ako index 

segregácie (ISx). Index odlišnosti predstavuje podiel obyvateľstva tej ktorej etnickej 

skupiny, ktorá by sa musela „presťahovať“, aby sa vytvorilo jej rovnomerné 

priestorové rozloženie v rámci jednotlivých územných jednotiek mesta. (Blackburn, 

2009) 

Index odlišnosti vypočítame (Duncan & Duncan, 1955a): 

 
Kde: 

n – počet územných jednotiek, 

xj – počet jedincov x v územnej jednotke j, 

X – celkový počet jedincov typu x v rámci všetkých územných jednotiek, 

yj – počet jedincov y v územnej jednotke j, 

Y – celkový počet jedincov typu y v rámci všetkých územných jednotiek. 

Alternatívou k indexu odlišnosti je index segregácie (Index of segregation - ISx), 

ktorý porovnáva rozmiestnenie resp. koncentrácie skupín obyvateľstva voči zvyšku 

celkovej populácie ako celku (dopočet do 100% populácie obce). Index udáva aký 
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podiel obyvateľstva musí byť pre distribuovaný medzi ostatné územné jednotky, 

aby rozmiestnenie napr. etnickej skupiny bolo plošne rovnomerné v rámci celého 

územia mesta. Index bol použitý pri skúmaní segregácie Aziatov vo Veľkej Británii 

alebo Afroameričanov v USA. 

Index segregácie vypočítame (Gorard, 2000): 

 
Kde: 

n – počet územných jednotiek, 

xj – počet jedincov x v územnej jednotke j, 

X – celkový počet jedincov typu x v rámci všetkých územných jednotiek, 

ti – celkový počet jedincov v územnej jednotke j, 

T – celkový počet jedincov v rámci všetkých územných jednotiek. 

Posledným použitým indexom zachytávajúcim priemernú lokálnu koncentráciu 

etnickej skupiny je index izolácie (Index isolation - P*). Index udáva mieru možnej 

expozície, kontaktu medzi členmi tej istej skupiny obyvateľstva resp. do akej miery 

sú členovia tej ktorej etnickej skupiny odkázaní na kontakt a interakciu výhradne 

iba medzi sebou samými. Čím je hodnota indexu vyššia tým je pravdepodobnosť 

izolácie skupiny obyvateľov v priestore vyššia tzn., že člen etnickej skupiny bude 

zdieľať územnú jednotku s iným členom tej istej etnickej skupiny. (Echenique - 

Fryer, 2006) 

Index izolácie vypočítame (Lieberson, 1963): 

 
Kde: 

n – počet územných jednotiek, 

xj – počet jedincov x v územnej jednotke j, 

X – celkový počet jedincov typu x v rámci všetkých územných jednotiek, 

T – celkový počet jedincov v územnej jednotke j. 

Hodnoty indexov sa pohybujú v rozpätí od 0 do 1 resp. od 0 do 100 %, pričom 

hodnota indexu ≥ 0,6 (60%) je považovaná za veľmi vysokú mieru indexu, ak je 

hodnota indexu < 0,6 (60%) a zároveň > 0,3 (30%) ide o mierny stupeň hodnoty 

indexu, za nízku mieru indexu sa považuje hodnota indexu ≤ 0,3 (30%). Pri indexe 

izolácie platí, že čím je hodnota indexu vyššia tým je vyššia pravdepodobnosť 

izolácie u tej ktorej etnickej skupiny. 

 

 
 

Použité indexy majú aj svoje špecifiká vo vzťahu k istému skresleniu ich 

výsledkov. Zatiaľ čo index odlišnosti (IDxy) a index segregácie (ISx) sú nezávislé od 
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relatívnej miery veľkosti jednotlivých skupín obyvateľstva, index izolácie (P*) závisí 

od veľkosti porovnávanej skupiny. Hodnoty použitých indexov môže taktiež 

ovplyvniť vnútorné rozdelenie územných jednotiek v skúmaných mestách. 

Rozdelenie územných jednotiek v meste/obci môže výrazne ovplyvniť meranie 

rezidenčnej segregácie na 0 hodnotu segregácie (príklad A) poprípade index môže 

vykazovať hodnotu 1 t.j. úplnú segregáciu (príklad B). (Fryer In Saijeva, 2011) 

Výber dát použitých v analýze rezidenčnej segregácie 

Dostupnosť dát týkajúcich sa národnostných menšín žijúcich na území SR je 

značne obmedzená. Existencia dát ohľadom rómskej národnostnej menšiny 

v zásade môžeme rozdeliť do dvoch základných prameňov. 

Prvým prameňom sú dáta zo Štatistického úradu SR, ktorý zabezpečuje zber dát 

súvisiacich s národnostnými minoritami v rámci SR a to najmä prostredníctvom 

Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB), ktorý patrí do celosvetového 

programu populačných a bytových cenzov. Sčítanie sa opakuje pravidelne s 10 

ročnou periodicitou (merania sú porovnateľné v čase), pričom ide o jediné plošné 

sčítanie všetkých obyvateľov, domácností v SR okrem cudzincov požívajúcich 

diplomatické výsady a imunitu. Výhodou cenzu je zachytenie viacerých 

ukazovateľov týkajúcich sa rodín, jednotlivcov, ale aj bytov a domov súčasne. Pre 

účely našej analýzy sú nevyhnutne potrebné dáta viažuce sa k deklarovanej 

národnosti respondentov, ako aj k ich bydlisku – územné jednotky mesta/obce. 

Údaje za SODB 1991, 2001 a 2011, boli vyžiadané z databáz ŠÚ SR z pracoviska 

Bratislava a Žilina (Tab.1). 

Pre účely cenzu sa pod národnosťou rozumie príslušnosť k národu alebo 

etnickej skupine, na základe vlastného rozhodnutia, pričom nebol určujúci 

materinský jazyk, ani reč, ktorú obyvateľ používal alebo ovládal, ale vlastné 

rozhodnutie obyvateľa o príslušnosti k určitému národu, národnostnej menšine, 

etnickej skupine. Národnosť detí do 15 rokov sa identifikuje podľa národnosti 

rodičov, v prípade rôznych národností rodičov sa určí národnosť podľa jedného 

z nich. (Juhaščíková – Škápik – Štukovská, 2012) 

 

Tab.1: Rómska národnosť SODB 1991, 2001 a 2011vo vybraných mestách ZA 

kraja 

Mesto SODB 1991 SODB 2001 SODB 2011 

Čadca 70 34 18 

Dolný Kubín 78 55 31 

Kysucké N. Mesto 56 44 86 

Liptovský Mikuláš 547 759 641 

Martin 320 290 55 

Ružomberok 180 289 176 

Žilina 214 198 292 

 Zdroj: ŠÚ SR, 2014  
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V Žilinskom kraji podľa údajov ŠÚ SR sa v roku 2011 hlásilo k rómskej 

národnosti 2 264 osôb, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcim cenzom 

(SODB 1991 – 2 590 osôb, SODB 2001 – 2 795 osôb), pričom z celkového počtu 

obyvateľov tvoria niečo málo cez 0,3% (SODB 1991 – 0,4%, SODB 2001 0,4%). 

Celkovo zo všetkých krajov v SR je Žilinský kraj (2011) tretím s najnižším 

percentuálnym podielom osôb hlásiacich sa k rómskej národnosti. 

Odlišný počet obyvateľov rómskej národnosti identifikuje Atlas rómskych 

komunít 2004 a 2014 (Tab. 2). Rómske osídlenie resp. zvýšená koncentrácia Rómov 

je identifikovaná na základe antropologických znakov, kultúrnej príslušnosti, 

spôsobu života – životného štýlu, životného priestoru subjektívne vnímané 

majoritou ako znaky, ktoré prisudzuje Rómom bez ohľadu na ich pozitívny alebo 

negatívny obsah. Údaje z Atlasu rómskych komunít nie sú vhodné na účely 

zisťovania miery rezidenčnej segregácie. Absentuje priestorové rozloženie 

príslušníkov rómskej minority v rámci územia mesta (nezachytáva domácnosti 

prípadne jednotlivcov na úrovni sídelnych jednotiek) a to segregovanej, ako aj 

integrovanej rómskej populácie. Ako problematické sa javí aj samotné prisúdenie 

„rómskej etnicity“ majoritnou časťou populácie osobám na základe vonkajších resp. 

viditeľných, znakov, prejavov správania sa, ktoré v mnohých prípadoch môžu viesť 

iba k potvrdeniu stereotypov smerom k Rómom. Pri zisťovaní počtu príslušníkov 

rómskej národnosti sa zber dát vo veľkej miere opieral o kvalifikovaný odhad 

zamestnancov samosprávy, čo mohlo viesť k umelému a účelovému nadhodnoteniu 

počtu Rómov v meste z dôvodu získania možnosti uchádzať sa o finančné 

prostriedky z fondov určených na inkluzívnu politiku a opatreniami s tým 

spojenými. 

 

Tab. 2: Rómska národnosť Atlas rómskych komunít vo vybraných mestách ZA 

kraja 

Mesto 
Atlas rómskych 

komunít 2004 

Atlas rómskych 

komunít 2014 

Čadca 180 200 

Dolný Kubín 400 426 

Kysucké N. Mesto 195 181 

Liptovský Mikuláš 1500 1 350 

Martin 964 1 500 

Ružomberok 643 829 

Žilina 0* 1 200 

Zdroj: Hurle – Mušinka – Škobla, 2014 

* Zber dát nebol v meste Žilina v roku 2004 realizovaný 

 

Na účely zistenia miery rezidenčnej segregácie prostredníctvom vybraných 

ukazovateľov sme využili dáta z cenzu Štatistického úrad SR 2001 a 2011. Z dát 

cenzu realizovaného v roku 1991 nie je možné zistiť rozmiestnenie osôb hlásiacich 

sa k rómskej národnosti v jednotlivých sídelných jednotkách a to z dôvodu, že 

počet osôb za jednotlivé národnosti sú uvádzané za mesto ako celok. V cenzoch 
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2001 a 2011 je zachytená národnosť obyvateľov miest a obcí v jednotlivých 

sídelných jednotkách. 

Percentuálne zastúpenie Rómov vo vybraných mestách Žilinského kraja v roku 

2013 podľa uverejnených údajov z Atlasu rómskych komunít predstavovalo 

rozpätie od 0,1% až 10,0%. Z celkového počtu obcí (315) žijú Rómovia, teda tí, 

ktorým bolo táto etnicita pripísaná v 27 obciach a mestách. Ide o najnižší podiel 

obcí (2%) s rómskou národnostnou menšinou v rámci SR. (Prvé výsledky ATLASU, 

2013) 

Výber miest pre účel analýzy rezidenčnej segregácie bol podmienený počtom 

osôb hlásiacim sa k rómskej národnosti. Vzhľadom k tomu, že dostupné pramene 

dát týkajúce sa etnického zloženia miest v Žilinskom kraji majú rezervy 

k obsiahnutiu plne relevantných dát za jednotlivé etnické skupiny, výber miest sme 

podmienili veľkosťou skupiny osôb hlásiacich sa k rómskej národnosti. Do analýzy 

sme zaradili iba tie mestá, v ktorých v roku 2001 rómska národnostná menšina 

bola najväčšou (Liptovský Mikuláš, Ružomberok), poprípade druhou najväčšou 

etnickou skupinou v meste (Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Martin, 

Žilina). V ostatných mestách bola rómska národnosť zastúpená minimálne alebo 

nebola zastúpená ani jednou osobou v zmysle metodiky SODB. 

Miera rezidenčnej segregácie vo vybraných mestách Žilinského kraja 

Vo vybraných mestách Žilinského kraja sa v roku 2011 indexy určujúce mieru 

rezidenčnej segregácie u osôb hlásiacich sa k rómskej národnosti pohybovali 

v pásme zvýšených hodnôt miernej segregácie a veľmi vysokej miery segregácie. 

 
Hodnoty indexov vo vybraných mestách ZA kraja v roku 2011 

 

Priemerná hodnota indexu odlišnosti vo vybraných mestách Žilinského kraja za 

rok 2001 bola 63,12% (medián 62,08%), pričom v roku 2011 dosahovala hodnotu 

59,9% (medián 56,93%). V troch mestách ZA kraja v roku 2011 bol IDxy v pásme 

veľmi vysokej segregácie. V ostatných mestách sa pohyboval v hornej časti 

mierneho pásma segregácie. Najvyššiu hodnotu dosahoval index v meste Žilina 

(2011), kde by sa muselo presťahovať viac ako 79% Rómov medzi obyvateľov 

hlásiacich sa k Slovenskej národnosti, aby boli uvedené národnostné skupiny 

rovnomerne rozložené medzi sídelnými jednotkami v meste. Index odlišnosti 

vykazuje zvýšenú hodnotu o 15,09% oproti roku 2001 (64,32%). Na porovnanie, 

index odlišnosti v roku 2011 vykazoval mieru rezidenčnej segregácie v meste Žilina 
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u najviac zastúpenej národnostnej menšiny v meste (česká národnosť) hodnotu 

18,65%. Druhým v poradí najvyšší index odlišnosti rómskej menšiny vykazuje 

mesto Ružomberok (66,47%), ktorý oproti roku 2001 vzrástol o 4,39%. Naopak 

najnižšie hodnoty sú v mestách Kysucké Nové Mesto (48,65%) a Dolný Kubín 

(51,13%). V oboch mestách bolo zaznamenané najvýraznejšie zníženie miery indexu 

oproti roku 2001 a to v o 35,11% (Kysucké Nové Mesto) a o 19,67% (Dolný Kubín), 

avšak v obidvoch mestách je index výrazne vyšší nad hranicou miernej segregácie 

(≤ 30%). 
  

Tab. 3: Index odlišnosti (IDxy) vo vybraných mestách ZA kraja 

 

Priemerná hodnota indexu segregácie v Žilinskom kraji predstavovala v roku 

2001 hodnotu 62,13% (medián 61,85%) a v roku 2011 58,58% (medián 56,78%), 

pričom ide o hodnoty blízke alebo prekračujúce hladinu veľmi vysokej miery 

segregácie. Index segregácie vykazuje obdobné hodnoty ako index odlišnosti, avšak 

jeho hodnoty predstavujú mieru segregácie resp. to, aké percentuálne zastúpenie 

občanov hlásiacich sa k rómskej národnosti musí byť predistribuované medzi 

celkovú populáciu mesta, aby ich rozmiestnenie bolo rovnomerné po celom území 

mesta v rámci všetkých sídelných jednotiek. Najvyššie hodnoty indexu boli 

zaznamenané v roku 2011 v mestách Žilina (79,4%), Ružomberok (65,29%). 
 

Tab. 4: Index segregácie (ISx) vo vybraných mestách ZA kraja 

Mesto 

Index segregácie (ISx) 

2001 2011 

index % index % 

Čadca 0,421189 42,12 0,616844 61,68 

Dolný Kubín 0,701414 70,14 0,481601 48,16 

Kysucké N. Mesto 0,833496 83,35 0,470863 47,09 

Liptovský Mikuláš 0,520253 52,03 0,567814 56,78 

Martin 0,612954 61,30 0,516718 51,67 

Ružomberok 0,618485 61,85 0,652899 65,29 

Žilina 0,641197 64,12 0,793952 79,40 

Mesto 

Index odlišnosti (IDxy) 

2001 2011 

index % index % 

Čadca 0,428613 42,86 0,623145 62,31 

Dolný Kubín 0,708033 70,80 0,511320 51,13 

Kysucké N. Mesto 0,837608 83,76 0,486472 48,65 

Liptovský Mikuláš 0,563452 56,35 0,569286 56,93 

Martin 0,616932 61,69 0,543764 54,38 

Ružomberok 0,620765 62,08 0,664706 66,47 

Žilina 0,643214 64,32 0,794133 79,41 
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Index izolácie vo vybraných mestách Žilinského kraja dosahoval v priemere 

nízke hodnoty a to v roku 2001 6,33% (medián 2,64%) a v roku 2011 9,94% 

(medián 1,04%). Výnimkou je mesto Žilina, v ktorom index dosiahol hodnotu 

33,88%, čo udáva takmer 34% pravdepodobnosť, že obyvatelia hlásiaci sa 

k rómskej národnosti v roku 2011 boli odkázaní na kontakt a interakciu výhradne 

s občanmi deklarujúcimi rovnakú národnosť. Index výrazne vzrástol oproti roku 

2001, kedy dosahoval zanedbateľnú hodnotu (2,64%). Druhá najvyššia miera 

indexu bola zistená u Rómov žijúcich v meste Liptovský Mikuláš, kde v roku 2011 

bola u Rómov 27,42% pravdepodobnosť, že budú odkázaní iba na väzby a kontakt 

s príslušníkmi rovnakej etnickej skupiny (v roku 2001 to bolo 27,39%). 

 

Tab. 5: Index izolácie (P*) vo vybraných mestách ZA kraja 

Mesto 

Index izolácie (P*) 

2001 2011 

index % index % 

Čadca 0,020041 2,00 0,006699 0,67 

Dolný Kubín 0,016158 1,62 0,005788 0,58 

Kysucké N. Mesto 0,020001 2,00 0,010432 1,04 

Liptovský Mikuláš 0,273882 27,39 0,274234 27,42 

Martin 0,028023 2,80 0,004551 0,46 

Ružomberok 0,058441 5,84 0,055223 5,52 

Žilina 0,026353 2,64 0,338826 33,88 

Záver 

Problematika rezidenčnej segregácie Rómov v podmienkach slovenských miest 

patrí medzi jednu z najväčších výziev v súčasnosti. Značná časť úsilia 

nevyhnutného k zmene súčasnej situácie si vyžaduje zmenu prístupu tak na úrovni 

štátnej bytovej politiky, ako aj na úrovni miestnej samosprávy. Zvýšenú pozornosť 

je potrebné venovať podpore inkluzívnych nástrojov ako sú napr.: mikropôžičky, 

regulované nájomné, vybudovanie prijateľnej sociálnej infraštruktúry, aplikácia 

prestupného a inkluzívneho bývania. Finančné zdroje je nutné smerovať nie len do 

desegregácie vidieckych slumov (rómskych osád), ale aj do mestských koncentrácií 

vykazujúcich zvýšenú alebo vysokú mieru rezidenčnej segregácie. 

Žiaľ, v súčasnosti prebiehajúca výstavba sociálneho bývania nižšieho štandardu 

nerieši problematiku rezidenčnej segregácie, skôr naopak. V podstate ide iba  

o zmenu bytu bez zásadnej zmeny „suseda“. Na riešenie kľúčových otázok ako 

zamestnanosť, dostupnosť služieb ostali obyvatelia týchto, ešte stále rezidenčne 

segregovaných území sami. Rezidenčne segregované domácnosti trpia dlhodobou 

nezamestnanosťou, pričom nedisponujú príjmami prostredníctvom, ktorých je 

možné si zabezpečiť trvalé bývanie (ohrozené najmä neplatičstvom), alebo výrazné 

investovanie do kvality bývania. Výška ich príjmov v mnohých prípadoch znižuje 

možnosť získať bývanie mimo segregovaného územia takmer na nulu. 

Obce a mestá prostredníctvom prijímaných strategických dokumentov ako sú 

Územné plány miest a obcí, Komunitné plány sociálnych služieb alebo Programy 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja majú možnosť komplexne plánovať, 
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koordinovať a eliminovať rozširovanie rezidenčne segregovaných území a tým 

negovať ich dopady na obyvateľov. 
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SYNDRÓM ROZPADU AKO VÝZVA PRE SOCIÁLNU PRÁCU S RODINOU  
 

Peter ĎURKOVSKÝ 

ABSTRAKT  

Skutočná sociálna práca začína už v priebehu vzdelávania budúcich sociálnych pracovníkov. 
Postoj pomáhajúcich pracovníkov k životu je z veľkej časti výsledkom prístupu vyučujúcich. 
Syndróm rastu sa rovnako ako syndróm rozpadu dá totiž aktivovať, či eliminovať v každom 
človeku. Kvalita sociálnej práce s rodinou v konečnom dôsledku priamo úmerne závisí od 
ponímania ľudskej bytosti vyučujúcim. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Narcizmus Sociálna práca Syndróm rastu Syndróm rozpadu 

Syndrome of disintergration as challenge for social work with family 

ABSTRACT 

Social work start in course of education for coming social workesr. Pose of charitable workers to 
life is result of teacher´s access too. Syndrome of growth is possible to wake in every man as 
syndrome of disintegration. Quality of social work with family depends from social worker´s 
conception of human.  

KEYWORDS 

Narcissism Social work Syndrome of growth Syndrome of disintegration 

Syndróm rozpadu 

Ako sa skutočné kresťanstvo podľa Písma nedá oddeliť od všedného života, ani 

skutočným sociálnym pracovníkom nebude jedinec, ktorého myslenie a správanie 

je v prudkom rozpore s myšlienkami etických kódexov, a v rozpore s akoukoľvek 

humanitou vôbec. Ľuďmi nás nerobí ani akademický titul, ani vedecká hodnosť 

a ani každodenné deklarovanie charitatívnych aktivít, na ktorých nejakým 

spôsobom participujeme. Pokiaľ ako sociálni pracovníci, a niektorí aj ako 

vyučujúci, máme vplyv na ľudí v nižšom stupni asymetrického vzťahu, automaticky 

na nich prenášame časť seba. Naše nezvládnuté nedokončené záležitosti a ich 

nevedomé riešenie v rámci vzdelávacieho procesu môžu takto o nejaký čas veľmi 

negatívne pocítiť cieľové skupiny klientov.  

Syndróm rozpadu, ktorý je podhubím každej sociálnej patológie, tvorí: 

a) láska k smrti,  

b) zhubný narcizmus, 

c) symbioticky incestná fixácia. (Fromm, 1996, s. 18). 

Sociálny pracovník ako inštrumentálny vodca, ako náhrada matky, a pri 

nezvládnutí prenosov a protiprenosov už ako vodca zhubného kultu alebo vodca 

sekty syndróm rozpadu v skupine aktivuje. Je potrebné zdôrazniť, že zhubný kult  

a zhubná sekta nie sú a priori formálne náboženské organizácie, ale ide o kolektívy, 

kde absentuje syndróm rastu.  

Paušalizovanie termínov kult a sekta na čisto náboženské zoskupenia je dielom 

primitívnych a z pohľadu sociálnej práce ako pomáhajúcej profesie v podstate 

poľutovaniahodných náboženských fanatikov, ktorých nemožno stotožňovať  

s veriacimi. Zhubné organizácie veľmi často vznikajú v procese vzdelávania, a teda 

aj v procese vzdelávania v odbore sociálnej práce a majú napokon deštrukčné 

účinky aj na sociálnu prácu s rodinou. Napríklad festivaly pre znevýhodnené deti 
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sa takto často menia len na kamufláž pri zbere peňazí na bezdôvodné obohatenia 

samotných usporiadateľov.  

a. láska k smrti – nekrofília sa definuje ako „láska k mŕtvolám; parafília, pri ktorej 

je sexuálne príťažlivým objektom mŕtve telo, na ktorom spravidla dochádza  

k ukájaniu.“ (Hartl, 2004, s. 150). Ide o definíciu nekrofílie v najextrémnejšej 

podobe, a popritom len v sexuálnom význame. Sexualita je ale zrkadlom 

osobnosti. Nekrofil má rád neslobodné, bezduché bytosti. Potrebuje ovládať. 

Sadizmus, ktorému podľahol, v sebe zahŕňa tri podoby: 

a. a – prvý druh sadizmu – sadista sa snaží, aby na ňom boli závislé iné osoby, 

a. b – druhý druh sadizmu – spočíva v túžbe nielen niekoho ovládať, ale ho  

i vykorisťovať, 

a. c – tretí druh sadizmu – potreba spôsobiť inému utrpenie alebo ho vidieť trpieť. 

(Fromm, 1993, s. 80 - 81). 

Známou osobnosťou tejto kategórie bol A. Hitler. Pred vypuknutím druhej svetovej 

vojny organizoval množstvo masových pochodov a zhromaždení, ktorých 

predmetom bolo vzdávanie pocty mŕtvym hrdinom nemeckého národa. Množstvo  

z týchto akcií sa konalo kvôli zvýrazneniu ich charakteru v noci. „Bol fascinovaný 

skazou a pach smrti mu bol príjemný. Pokiaľ v rokoch, keď mal úspech, sa mohlo 

zdať, že chce zničiť len tých, ktorých považuje za svojich nepriateľov, dni súmraku 

bohov na konci ukázali, že ho najviac uspokojovalo, keď mohol byť svedkom 

absolútnej a úplnej skazy; skazy nemeckého národa, skazy tých, ktorí boli okolo 

neho, aj skazy samého seba.“ (Fromm, 1996, s. 39). Obeťou zhubnej organizácie, či 

už formalizovanej alebo latentnej, sa teda môže stať aj samotný učiteľ 

s aktivovaným syndrómom rozpadu.  

b. zhubný narcizmus – Podľa M. S. Pecka „charakteristickým znakom malígneho 

narcizmu je nepodriadená vôľa.“ (Peck, 1996, s. 81). Ide o morálnu slepotu. Podľa 

E. Fromma „narcistický človek čerpá pocit istoty zo svojho úplného subjektívneho 

presvedčenia o vlastnej dokonalosti, o tom, že vyniká nad ostatnými, o svojich 

mimoriadnych kvalitách, ale tejto predstave nedospieva prostredníctvom 

skutočného snaženia alebo výkonov. Musí sa držať svojej narcistickej predstavy  

o sebe samom, pretože tá je základom jeho hodnotenia seba samého a pocitu 

identity.“ (Fromm, 1997, s. 203). V historických exkurzoch je na každej postave 

diktátora charakteristický práve extrémne vyzdvihovanie seba samého. Aj v prípade 

štúdia osobnosti A. Hitlera „najnápadnejším rysom jeho osobnosti je jeho 

narcizmus. Hitler vykazuje všetky typické znaky krajne narcistickej osobnosti: 

zaujíma sa len o seba, o svoje túžby, myšlienky, priania. Donekonečna hovoril  

o svojich myšlienkach, svojej minulosti, svojich plánoch a iní ľudia ho zaujímali iba 

vtedy, pokiaľ mu slúžili, alebo ak ich mohol využiť pre svoje plány. Vždy všetko 

vedel lepšie než ostatní. Toto nezvratné presvedčenie o správnosti vlastných 

myšlienok a plánov je typickým znakom intenzívneho narcizmu.“ (Fromm, 1997,  

s. 398).  

c. symbioticky incestná fixácia – „Prvým predmetom, ku ktorému sa dieťa obracia, 

je potrava a prvým nástrojom rozkoše sú ústa: je to fáza orálnej erotiky, behom 

ktorej môže potravinová frustrácia viesť ku komplexu odstavenia; je to fáza skoro 

biologického spojenia s matkou, ktorého akékoľvek pretrhnutie môže viesť  

k fyziologickým úbytkom, (...), alebo k neurózam (...).“ (Foucault, 1971, s. 21). 

Paušálne sa preto každá z neuróz na škodu veci zvykne v praxi označovať za 

dôsledok zlého vzťahu matky k dieťaťu, hoci na slabej kvalite tohto vzťahu môže 
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participovať paradoxne práve otec. V každom prípade u človeka, ktorý vystupuje 

agresívne do takej miery, až sa ostatní pri ňom cítia skutočne menejcenní, je 

čitateľný práve komplex odstavenia. „Aktívnou formou symbiotického spojenia je 

ovládnutie alebo – keď použijeme psychologický termín, ktorý zodpovedá 

masochizmu – sadizmus.“ (Fromm, 1966, s. 23). Keď napríklad matka  

v pubertálnom a v adolescentnom veku nedáva dieťaťu potrebnú slobodu na 

hľadanie si nového sociálneho zázemia, ide o tendenciu ovládať a zároveň o incest. 

Táto jej potreba vzniká, lebo je sama ovládaná. Byť ovládaný je pasívna forma 

symbiotického spojenia – „podrobenie sa.“ (Fromm, 1966, s. 24). Symbioticky 

incestne orientovaný sociálny pracovník nahrádza klientovi aj matku, aj otca. 

Symbioticky incestne orientovaný učiteľ to isté nahrádza študentovi. Privádza ho 

zároveň k fixácii na seba. 

Podľa E. Fromma „pretože sa tieto fixácie obvykle považujú za cnosti, vedie silná 

nacionálna alebo náboženská fixácia ľahko k porušeným a prekrúteným 

hodnoteniam, ktoré sa berú ako pravda, keďže ich akceptujú všetci ostatní, ktorí 

participujú na tejto fixácii.“ (Fromm, 1996, s. 123).  

Na každého manažéra, a teda aj na sociálneho pracovníka a na učiteľa, striehnu 

príležitosti, ktoré dávajú priestor na zneužitie. Podľa A. Opatrného nimi sú: 

1. snaha o realizáciu otcovskej úlohy, 

2. snaha o sebarealizáciu po neúspechoch v iných oblastiach, 

3. strach zo zodpovednosti za iných, 

4. túžba po ovládaní iných. (Opatrný, 2001, s. 50). 

Pri zneužití týchto príležitostí môže občianske združenie alebo bunka verejnej 

správy nadobúdať charakter zhubných kultov a siekt, ktorým práve oni na druhej 

strane umožnia účinnejšie pôsobiť na potenciálnych konvertitov. Analýza 

uvedených možností to ozrejmí bližšie. 

1. Snaha o realizáciu otcovskej úlohy – Ide o prípady sociálneho pracovníka 

a učiteľa, „ktorý osoby, ktoré sa mu zverili do duchovného vedenia, nevychováva k 

samostatnosti, dospelosti, ale privlastňuje si ich, udržuje v nezrelosti  

a nesamostatnosti, a tak ich uvádza do stále plnšej závislosti na sebe samom.“ 

(Opatrný, 2001, s. 50). Ide o prvú podobu sadizmu. (Fromm, 1993, s. 80). Ako 

príklad možno uviesť Inda Maharišiho Maheša Jodžiho, ktorého podvodom kedysi 

podľahli aj všetci členovia hudobnej skupiny The Beatles. Založil hnutie zvané 

Trannscendental Meditation (TM – transcendentálna meditácia). Mahariši 

praktikoval meditáciu nad mantrou, ktorú každý novic od neho dostane po dvoch 

úvodných prednáškach. „V skutočnosti to však je prinajmenšom metóda relaxácie 

porovnateľná s hathajógou alebo poctivým autogénnym tréningom zosnulého prof. 

I. H. Schultza, ktorý u mnohých ľudí dosiahol stavu osviežujúceho a posilňujúceho 

uvoľnenia.“ (Fromm, 1994, s. 22). Bežný autogénny tréning môže byť v zásade 

cestou k vnútornej slobode. Autogénny tréning vyššieho stupňa, ktorý Mahariši 

kopíruje, by bol síce krokom k tejto slobode tiež, avšak Mahariši vytvára 

iracionálnu väzbu stúpencov na jeho osobu, čo je len cestou k ďalšej závislosti. 

Treba podotknúť, že prax súčasných psychoterapeutov, ktorí robia z autogénneho 

tréningu ezoterickú záležitosť, ktorú treba výhodne predať, je v podstate rovnakou 

praktikou.  

2. Snaha o sebarealizáciu po neúspechoch v iných oblastiach – „Ten, kto 

neuspel ako odborník vo verejne známych oblastiach, sa môže celkom ľahko 

prezentovať ako odborník v internej oblasti, bez toho, aby skoro vyšlo najavo, ako je 
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vlastne zdatný. (Opatrný, 2001, s. 50). Ide o jeden zo znakov zhubného kultu podľa 

E. Komárika, ktorým je protikňažskosť, (Komárik, 1998, s. 88) čiže, keď laici 

vykonávajú činnosti, na ktoré nemajú dostatočnú kvalifikáciu alebo atestáciu. 

Typickým príkladom je Lafayet Ron Hubbard, ktorý keď „zo scientologických 

stredísk v USA po ich finančnom krachu založil Scientologickú cirkev, dosiahol dva 

zisky: jednak sa do cirkvi hrnuli tisíce a tisíce nových veriacich z celého sveta, 

jednak bola oslobodená od daní, ktoré spolu s novými poznatkami medicíny 

zruinovali jeho predchádzajúce podniky založené, ako Hubbard tvrdil, na vedeckej 

báze.“ (Škvaril, 1995, s. 28).  

3. Strach zo zodpovednosti za iných – V podstate ide aj o skrytý strach zo 

zodpovednosti za seba samého, ktorý si duchovný vodca/učiteľ/sociálny pracovník 

kompenzuje preberaním zodpovednosti za druhého. Skrátene možno povedať, že 

duchovný vodca/učiteľ/sociálny pracovník, ktorý trpí extrémnou/aktívnou 

podobou spasiteľského komplexu, čiže má prehnanú túžbu zachraňovať, sa viaže 

na človeka, ktorý trpí druhou extrémnou/pasívnou podobou spasiteľského 

komplexu, čiže túži byť zachraňovaný. Pokiaľ objekt pôsobenia spasiteľským 

komplexom netrpí, duchovný vodca/učiteľ/sociálny pracovník ho neustálym 

pôsobením aktivuje. Zo strany duchovného ide aj o známu podobu sadizmu, a síce 

o potrebu, aby bol objekt pôsobenia na ňom závislý. Podľa Junga „prenos môže byť 

úplne spontánnou a nevyprovokovanou reakciou, niečo ako „láska na prvý pohľad“. 

Samozrejme -prenos by sa nikdy nemal chybne považovať za lásku; nemá s láskou 

vôbec nič spoločné. Prenos len zneužíva lásku. Môže sa zdať, ako keby prenos bola 

láska a neskúsení analytici robia chybu, že ju za lásku považujú a klient robí 

rovnakú chybu a vraví, že je zamilovaný do analytika.“ (Jung, 1992, s. 152).  

V skutočnosti každý z nich má strach z dospelosti. Duchovný 

vodca/učiteľ/sociálny pracovník ako spontánny zakladateľ zhubného kultu alebo 

sekty sa v tomto štádiu ocitá v počiatkoch deštruktívnej organizácie. Pokiaľ nedôjde 

z jeho strany k samoregulácii, aktivujú sa v ňom ďalšie sadistické tendencie. 

4. Túžba po ovládaní iných – Ide o ďalšiu známu podobu sadizmu. (Fromm, 

1993, s. 80). Podľa E. Fromma sa sadistické tendencie často „skrývajú za 

reakciami, ktoré vytvárajú dojem veľkej láskavosti a hlbokého záujmu o druhých. 

Niektoré najčastejšie racionalizácie sú napríklad typu: „Ovládam ťa, pretože viem, 

čo je pre teba najlepšie a vo svojom vlastnom záujme by si mal poslúchať bez 

odporu...“Alebo: „...ja som tak obdivuhodný a jedinečný, že mám právo očakávať, 

aby sa iní stali na mne závislými.“ (Fromm, 1993, s. 81). História je plná 

revolucionárov a reformátorov, ktorí sa na čele más k ním napokon správali 

rovnako, až kým sa netransformovali na diktátorov.  

Podľa Fromma „majetnícke vlastnenie má základ v redukcii schopnosti tvorivej 

aktivity. Táto redukcia môže byť následkom mnohých faktorov. Tvorivou aktivitou 

rozumiem slobodné aktívne vyjadrenie vlastných schopností, ale nie činy 

motivované pudením alebo nutkavou potrebou hocako konať.“ (Fromm, 1994,  

s. 97). Jednoduchšie povedané: hrám na gitare, lebo chcem vytvoriť pieseň, ale 

nehrám len preto, lebo ma môj idol urazil a chcem zabudnúť. 

Kulty a sekty ako dôsledky aktivovania syndrómu rozpadu v oblasti 
vyučovania a v oblasti sociálnej práce s rodinou 

V prvom rade je vhodné presniť, že zhubný kult a zhubná sekta nie je vo 

všeobecnosti náboženská organizácia, ako sa to laickou verejnosťou chápe, ale ide 
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o spoločenstvá, ktoré útočia na zraniteľné miesta každého človeka. Nejde ani 

o oblasť pôsobenia s vymedzeným priestorom, ale pôsobia práve tam, kde sa to 

nečaká. Rodina ako klient sociálnej práce je jednou z najľahších koristí uvedených 

subjektov, a možno konštatovať, že v našej praxi takmer každá bunka v oblasti 

záchrany človeka vykazuje niektorý zo znakov zhubnosti. Tento príspevok nemá za 

cieľ opisovať podrobne symptómy kultov a siekt, no v rámci sociálnej práce 

s rodinou na rozlíšenie podvodnej organizácie od tej skutočne filantropickej slúži 

práve predmetný syndróm rozpadu. Jednoducho definované, kde sa vyskytuje 

niektorá zo zložiek syndrómu rozpadu, tam sociálna práca s rodinou končí a začína 

pôsobenie zhubného kultu alebo zhubnej sekty.  

Kult je slovo, ktoré sa odvodilo z latinského cultus, čo znamená uctievanie. 

Psychickou manipuláciou dochádza k zmene pôvodnej identity človeka do novej 

identity. Akokoľvek sa môžeme odvolávať na kresťanské hodnoty židovsko – 

kresťanskej európskej kultúry, kde nie sú brzdy a protiváhy, tam sa brzdiť nedá. 

Zjednodušene povedané, ak je odkázaný človek či študent v starostlivosti skupiny, 

ktorá sa riadi nepísanými normami zhubného kultu, nie je v súčasnosti 

mechanizmus, ktorý by tento zhubný kult zastavil v zneužívaní. Takto napokon 

končí odkázaný ako človek, ktorý v posledných okamihoch života odkáže celý 

majetok na dobročinné účely, z ktorých sa po jeho skone vykľuje 

medzikontinentálne cestovanie, podpora súkromných podnikateľských aktivít, 

obchodovanie s ľuďmi, alebo financovanie patologických závislostí. 

Podľa J. Jandourka je sekta „typicky náboženská organizácia chápajúca seba 

samu ako spoločenstvo vyvolených, ktorí uskutočňujú pravú vieru a prax,  

a rezignujú preto na univerzalitu“. (Jandourek, 2007, s. 212). Zhubná sekta, ktorá 

dlhodobejším pôsobením taktiež vyvoláva kultovú závislosť, je síce navonok 

prepojená s okolím ako zhubný kult, avšak má tendenciu byť voči jej obetiam,  

v našom prípade voči študentom, voči odkázaným, a aj voči vlastným členom viac 

diktátorská. Zo známych prípadov ide napríklad o zariadenia služieb sociálnej 

starostlivosti, ktoré klientov z dôvodu rýchleho zvýšenia zisku nechávali bez pomoci 

umierať v garážach.  

Skupinová psychóza po aktivovaní syndrómu rozpadu v procese vyučovania 
a v procese sociálnej práce s rodinou  

Citová nákaza funguje vždy rovnako. Či už ide o vedomý nábor konvertitov na 

ulici, alebo či už ide o neformálne vábenie v priebehu vzdelávacieho procesu, alebo 

v priebehu sociálnej práce s rodinou. Vznikom kultovej závislosti a zmenou identity 

postihnutého jedinca sa automaticky mení i jeho myslenie, cítenie a konanie.  

V prostredí, ktoré túto závislosť vyvolalo, často i mimo neho, koná v rozpore s 

pudom sebazáchovy. C. G. Jung v roku 1935 tieto mechanizmy demonštroval na 

davovej psychóze po nástupe fašizmu v Nemecku takto: „Dokonca i moji priatelia 

sú fascinovaní a keď som v Nemecku, verím tomu sám, chápem to všetko a viem, 

že to musí byť tak, ako to je. Nedá sa tomu odolať. Ide vám to pod pás a nie do 

vašej mysle, váš mozog je proste nanič, je zachvátený váš sympatický systém.“ 

(Jung, 1992, s. 172). Klient sociálnej práce s rodinou má navyše oslabené obranné 

mechanizmy a má tendenciu sa na sociálneho pracovníka pozerať ako na spasiteľa. 

O to viac je poddajnejší. Scientologická cirkev je typickou ukážkou, ako sa sociálna 

práca s rodinou zneužíva v podstate na nábor veriacich. 
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Odborná literatúra doposiaľ nemá ohľadom kultov a siekt jednotnú 

terminológiu. Pod pojem kult takmer vždy zahŕňa donucovací kult i donucovaciu 

sektu. Podľa E. Komárika je kult v tomto význame vždy:  

1. autoritársky, 

2. opozičný, 

3. výlučný, 

4. legalistický, 

5. subjektivistický, 

6. s pocitom prenasledovania, 

7. kladúci dôraz na sankcie, 

8. ezoterický, 

9. protikňažský. Komárik, (1998, s. 88). 

Podľa S. Hassana „mnoho z týchto skupín má na svedomí nervové zrútenia, 

rozpad manželstva alebo úpadok obchodného podnikania, nehovoriac  

o dokladovaných samovraždách a smrteľných haváriách.“ (Hassan, 1994. s. 69). 

Potreba prináležania a lásky patrí medzi psychologické potreby. (Košč, 1996, s. 40). 

Keď jej naplnenie začne do určitej miery absentovať, jedinec má prirodzenú 

tendenciu obnoviť rovnovážny stav. Na poli záchrany človeka, jeho blaha, 

vnútorného rastu a šťastia podľa E. Fromma „nezostali žiadne slová, ktoré by 

neboli skomercionalizované, skorumpované a inak zneužité.“ (Fromm, 1994, s. 18). 

Oblasť vyučovania sociálnej práce a oblasť sociálnej práce s rodinou nie sú 

výnimkami. 

Syndróm rastu ako ďalšia výzva pre sociálnu prácu s rodinou 

Účinná prevencia sociálnej patológie, ktorá začína u samotného sociálneho 

pracovníka, má vychádzať z opaku syndrómu rozpadu, ktorým je syndróm rastu. 

Ako už bolo povedané, nestačí byť niečím na spôsob nedeľného kresťana. Pokiaľ sa 

sociálny pracovník či učiteľ bude vnútorne stotožňovať so syndrómom rozpadu, aj 

keď si tento postoj bude odôvodňovať „zlou dobou“ či inými bežnými 

racionalizáciami, výsledkom bude len dvojitá väzba či na klienta v sociálnej práci 

s rodinou, či na študenta. A výsledkom označenej dvojitej väzby bude napokon 

začleňovanie klienta či študenta do zhubnej sekty alebo zhubného kultu, ktoré 

nemusia byť ani formálne zastrešené.  

Je potrebné opätovne zdôrazniť, že zhubný kult a zhubná sekta nie sú a priori 

formálne náboženské organizácie, ale ide o kolektívy, kde syndróm rastu absentuje. 

Paušalizovanie termínov kult a sekta na čisto náboženské zoskupenia je dielom 

primitívnych a z pohľadu sociálnej práce s rodinou v podstate poľutovaniahodných 

náboženských fanatikov.  

Syndróm rastu ako protiváha syndrómu rozpadu sa skladá: 

a. z lásky k životu ako protiváhy lásky k smrti, 

b. z lásky k človeku ako protiváhy narcizmu, 

c. z nezávislosti ako protiváhy symbioticky incestnej fixácie. (Fromm, 1996,  

s. 19).  

a. Láska k životu – Prvý list Korinťanom hovorí: „Láska je trpezlivá, láska je 

dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystavuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, 

nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko 

dúfa, všetko vydrží.“ (1Kor13, 4 – 7). Láska k životu neznamená len splodiť dieťa, 

ale splodiť dieťa z lásky a s láskou. Znamená aj s láskou ho sprevádzať až do 
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dospelosti a nezávislosti. Aj podľa E. Fromma „láska nie je výsledkom primeraného 

pohlavného uspokojenia, ale sexuálne šťastie – aj poznanie takzvanej sexuálnej 

techniky - je výsledkom lásky.“ (Fromm, 1996, s. 19). Láska k človeku znamená 

teda vysokú sebaúctu, čiže optimálny narcizmus, ktorý eliminuje morálnu slepotu. 

V prítomnosti pozitívneho človeka sa cítime dobre bez tichého strachu, či sa nám 

otvorenosť nevypomstí.  

b. Láska k človeku – súvisí s láskou k životu. Ježišove slová: „Milujte svojich 

nepriateľov a modlíte sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi Otca, 

ktorý je na nebesiach,“ (Mt5, 44 – 45) dokonale lásku k človeku vystihujú. 

Nenávidieť nepriateľa okrem iného znamená nenávidieť časť vlastnej psychiky, 

ktorú on odzrkadľuje. Znamená to tiež nedávať šancu sebe samému na nápravu, 

neuchádzať sa o Božiu milosť, či dokonca ju odmietať. 

c. Nezávislosť – nezávislosť sa často nesprávne chápe ako absolútna podpora 

liberálneho politického smeru, prípadne ako odklon Božej milosti. Nezávislosť je ale 

práve naopak absolútnou dôverou v Stvoriteľa. Veľmi názorne to zobrazuje Sväté 

písmo, keď diabol hovoril Ježišovi: „Dám ti všetku moc a slávu (...). Ak sa mi teda 

budeš klaňať, všetka bude tvoja. Ježiš mu povedal: Je napísané: Pánovi, svojmu 

Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“ (Lk4, 5 – 8). 

Záver 

Podľa E. Fromma „láska je produktívna činnosť. Zahŕňa v sebe starať sa  

o niekoho (alebo o niečo), poznávať, reagovať, potvrdzovať, radovať sa: a to nech už 

ide o človeka, strom, obraz, myšlienku. Znamená to prebúdzať k životu, obohacovať 

ho. Je to proces obnovovania sa a prehlbovania sa.“ (Fromm, 1992, s. 42). Fromm 

hovorí aj o optimálnom narcizme, čo znamená, že „biologicky nutná miera 

narcizmu sa redukuje na tú mieru narcizmu, ktorá sa ešte znáša so sociálnou 

kooperáciou.“ (Fromm, 1996, s. 82). Ako doposiaľ z tohto referátu vyplýva, príčinou 

prerastania sociálnej práce s rodinou do zhubného kultu alebo do zhubnej sekty 

býva nízka sebaúcta sociálneho pracovníka, ktorá vedie napokon k zhubnému 

narcizmu a aktivuje syndróm rozpadu. Všeobecná prevencia sociálnej patológie 

v rámci sociálnej práce s rodinou sa má zamerať v prvom rade na aktivovanie  

a udržanie optimálneho narcizmu, s ktorým zložky syndrómu rastu – láska 

k životu, láska k človeku a nezávislosť - úzko súvisia. A táto prevencia má začínať 

už pri katedre. 
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MEDIÁCIA AKO ALTERNATÍVNY SPÔSOB  
RIEŠENIA RODINNÝCH KONFLIKTOV  

 

Martina CAMBEROVÁ 

ABSTRAKT 

Pre riešenie konfliktov v rodine môže byť alternatíva použitia mediácie v mnohých prípadoch 
vhodnejšia ako súdne konanie, čomu nasvedčuje fakt, že mediácia je už niekoľko desiatok 
rokov úspešne využívaná v zahraničí na riešenie konfliktov týkajúcich sa napr. rozvodov 
manželstiev, starostlivosti o maloleté deti, finančných záležitostí v rodine a pod. V Slovenskej 
republike je však mediácia ešte pomerne stále dosť v úzadí, preto je zaujímavé sledovať 
akékoľvek úsilie tento stav zmeniť. Samotný článok v úvode stručne definuje mediáciu a jej 
legislatívny rámec ako aj rodinné konflikty ako najčastejší predmet procesu mediácie. V centre 
záujmu článku stoja snahy niektorých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v roku 
2013 o rozšírenie možností využitia mediácie v rodinných konfliktoch akými sú rozvod 
manželstva a zverenie maloletého dieťaťa do striedavej starostlivosti rodičov v podobe 
predostretia troch legislatívnych návrhov na zmenu zákona o rodine. Článok bližšie 
charakterizuje obsahovú stránku týchto návrhov. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVA 

legislatívny návrh, mediácia, rodinný konflikt, rozvod, striedavá osobná starostlivosť, zákon  
o rodine  

Mediation as a family alternative dispute resolution  

ABSTRACT 

In many cases using mediation can be better alternative than using trial for resolving family 
conlicts, as indicated by the fact that mediation has been successfully used abroad for decades 
to resolve conflicts related to divorce, custody of children, family financial matters and so on. In 
Slovakia, however, mediation is relatively still in the background, so it is interesting to see any 
effort to change this situation. In introduction the article briefly defines mediation and its 
legislative framework as well as family conflicts as the most frequent objects of the process of 
mediation. Then we focused on efforts of some members of the National Council of the Slovak 
Republic in 2013 to extend the possibility of using mediation in family conflicts such as divorce 
and custody of children in alternating parental care by by the means of making three legislative 
proposals in order to amend the Act on Family. Article further characterizes the content of these 
proposals. 

 

KEY WORDS 

legistative propsal, mediation, family conflict, divorce, alternating parental care, family law 

Úvod  

Mediácia predstavuje proces, kedy sa strany konfliktu usilujú o nájdenie 

vzájomne prijateľného riešenia konfliktu za pomoci tretej nestrannej osoby – 

mediátora, ktorého rola spočíva vo vytváraní podmienok pre uľahčenie 

komunikácie medzi účastníkmi sporu. Najrozšírenejšiu oblasť, v ktorej je možné 

mediáciu využiť, predstavuje práve rodinná oblasť.  

Legislatívna úprava mediácie 

Mediácia je upravená predovšetkým v zákone č. 420/2004 Z.z. o mediácii, ktorý 

sa zameriava na občianskoprávne veci, obchodné veci, práva z oblasti 

zamestnanosti, ochrany spotrebiteľa i na oblasť správneho práva. Ďalšími 

právnymi predpismi v oblasti mediácie sú:  
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a. zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, konkrétne § 99 ods. 1 – možnosť 

súdu odporučiť účastníkom sporu riešiť ich spor mediáciou, 

b. zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch..., konkrétne § 11 ods. 7 – možnosť 

vrátenia súdneho poplatku pri schválení súdneho zmieru;  

c. zákon č. 323/1992 Zb. o notároch... – možnosť vykonávať funkciu mediátora 

notárom, 

d. zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní – výkon činnosti mediátora nie 

je živnosťou, mediátor podniká na základe zákona č. 420/2004 Z.z., 

e. vyhláška č. 543/2005 Z.z. o spravovacom a kancelárskom poriadku... – informačné 

centrum súdu poskytuje účastníkom konania informácie o mediácii.  

Rodinné konflikty  

Rodinné konflikty sú jedny z najnáročnejších situácií, do ktorých sa človek 

môže dostať. Tými najčastejšími konfliktami v rodine, ktoré zároveň predstavujú 

najširší predmet riešenia sporov v mediácii sú: 

1. spory o deti:   

 o výchovu dieťaťa, 

 o úpravu styku alebo zákaz styku, 

 o voľbu školy alebo záujmových aktivít detí, 

 o voľbu ošetrujúceho lekára, 

 rôzne rozhodovania týkajúce sa detí a iné. 

2. majetkové spory:   

- zrušenie alebo vysporiadanie podielového spoluvlastníctva alebo 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 

- dedičské spory, 

- týkajúce sa nájmu alebo užívaniu bytu alebo nebytového priestoru, 

- o výživné medzi manželmi, rozvedenými manželmi alebo ďalšími 

príbuznými, 

- o výške príspevku členov domácnosti na domácnosť, a iné. 

3. ostatné vzťahové spory   

- súvisiace s rozvodom manželstva, 

- súvisiace s oprávneniami a rozhodovacími právomocami v rodine a iné. 

Legislatívne snahy o rozšírenie využitia mediácie v rodinných konfliktoch 

V priebehu druhej polovice roku 2013 sme na pôde Národnej rady Slovenskej 

republiky mohli zaznamenať viaceré snahy o rozšírenie možností využitia mediáce 

práve pri rodinných konfliktoch resp. dokonca o jej povinné využívanie stranami 

rodinného konfliktu. Konkrétne boli predložené 3 poslanecké návrhy, a to návrhy 

na vydanie zákonov, ktorými sa mal meniť a doplniť zákon č. 36/2005 Z.z. 

o rodine, v jednom prípade v spojitosti s tým aj Občiansky súdny poriadok a zákon 

o mediácii.  

1. návrh na zmenu zákona o rodine 

Prvú snahu na rozšírenie využívania mediácie na riešenie rodinných konfliktov 

sme mohli zaznamenať v auguste roku 2013 v podobe návrhu na doplnenie zákona 

o rodine o povinnosť absolvovať informatívne stretnutie u mediátora zapísaného 

v registri mediátorov pred podaním návrhu na začatie konania o rozvod manželstva 
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na súd. Základnou výhodou mediácie totižto je, že na rozdiel od súdneho procesu, 

kde jedna strana víťazí a druhá prehráva, výsledkom mediácie je dohoda, s ktorou 

sú obe strany spokojné. Návrhom zákona sa však neplánovalo zaviesť vykonanie 

povinného mediačného konania v celom rozsahu, ale len informatívneho stretnutia 

o účele mediácie, o jej výhodách a možnostiach. 

Predložením takejto novely je možné vidieť snahu o sprísnenie podmienok 

zániku manželstva rozvodom. Účelom stretnutia u mediátora je totižto snaha  

o „znovuobnovenie spoločnej komunikácie medzi oboma manželmi, lebo práve 

obnovenie komunikácie môže manželstvo a rodinu ako takú zachrániť pred 

neuváženým rozvodom“ (Škripek, 2013, s. 7). Úlohou mediátora nie je do hĺbky 

skúmať vzťahy medzi manželmi, jeho úlohou je prispieť k obnoveniu komunikácie 

medzi nimi, pôsobiť na manželov s cieľom zachovať manželské spolužitie, snažiť sa 

urovnať ich spor a vyriešiť konflikt medzi nimi bez dlhej psychickej záťaže práve 

jeho kvalifikovanou odbornou činnosťou, pôsobiť na strany s cieľom manželstvo 

udržať, vyhnúť sa rozvodovému konaniu pred súdom a tak v konečnom dôsledku 

i odbremeniť súdy. Tento návrh zákona vlastne zdôrazňuje postavenie rodiny ako 

základnej jednotky spoločnosti a dáva rodine ďalšiu šancu pred jej niekedy 

predčasným a neuváženým koncom vo forme rozvodu. V rodinných veciach by 

totižto mala byť prioritná schopnosť manželov spoločne komunikovať a snažiť sa 

o zachovanie a udržanie rodiny, k čomu môže zavedenie prvku mediácie vo veciach 

rozvodov manželstva výrazne prispieť.  
„S poukazom na skutočnosť, že rozvod je postavený práve na princípe rozvratu, 

existuje istá možnosť zachrániť manželstvo, a to komunikáciou manželov na 

neutrálnej pôde u mediátora. Ako je z praxe známe, súdy sú zahltené právnymi 

podaniami a teda existuje predpoklad, že sudca, ktorý má pojednávať denne 

niekoľko sporov po preskúmaní naplnenia podmienok nutných podľa § 23 Zákona 

o rodine, účastníkov konania o rozvod manželstva automaticky rozvedie 

a nesmeruje účastníkov k opätovnému zblíženiu. V nejednom prípade ide 

o impulzívne podanie návrhu na rozvod manželstva na súd a manželia nemusia byť 

o takomto kroku presvedčení. Vzájomnou komunikáciou a pomocou nezúčastnenej 

osoby v podobe mediátora, ktorá by sa im snažila pomôcť znova zblížiť a obnoviť 

väzby medzi nimi, by sa mohlo prispieť k zníženiu percenta rozvodovosti na 

Slovenku a dopomôcť k naplneniu základnej zásady a teda, že spoločnosť jedinečný 

zväzok manželský všemožne chráni.“ (Škripek, 2013, s. 13)  

V nadväznosti na vyššie uvedený návrh zmeny zákona o rodine sa súčasne 

navrhoval novelizovať aj zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, kde sa 

mali doplniť vety: „K návrhu na začatie konania o rozvod manželstva treba pripojiť 

potvrdenie o tom, že sa manželia zúčastnili na informatívnom stretnutí u mediátora 

zapísaného v registri mediátorov. Ak k návrhu nie je toto potvrdenie pripojené, súd 

vyzve navrhovateľa k účasti na informatívnom stretnutí u mediátora zapísaného 

v registri mediátorov.“ (Škripek, 2013, s. 3). Navrhovanou úpravou sa teda 

v prípade návrhu na rozvod manželstva chelo vyžadovať, aby povinnou náležitosťou 

podania bolo potvrdenie o informatívnom stretnutí u mediátora vedenom v registri 

mediátorov podľa zákona o mediácii. To znamená, že ak by navrhovateľ podal na 

súd návrh na rozvod manželstva, avšak v návrhu by absentovalo potvrdenie 

o účasti na informatívnom stretnutí u mediátora, nešlo by o podanie návrhu 

a konanie by sa nezačalo nakoľko by išlo o podanie, ktoré nie je úplné a nespĺňalo 

by tak všetky náležitosti návrhu. V takom prípade by súd musel vyzvať 
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navrhovateľa k oprave alebo doplneniu podania, nakoľko v prípade takého podania, 

ktoré je svojim obsahom návrhom na začatie konania, a má odstrániteľné vady 

konania, je súd povinný v lehote 60 dní od doručenia neúplného podania vydať 

uznesenie, v ktorom vyzve navrhovateľa k odstráneniu vady podania v lehote nie 

kratšej ako desať dní, čiže ho vyzve, aby sa spolu s druhým manželom zúčastnil 

informatívneho stretnutia u mediátora, a až do času predloženia potvrdenia 

o účasti manželov na informatívnom stretnutí súd konanie nezačne. Keďže súd 

môže vyzývať len navrhovateľa, muselo by byť na navrhovateľovi, aby zabezpečil 

účasť druhého manžela na informatívnom stretnutí u mediátora. V prípade, ak by 

navrhovateľ v určenej lehote nepredložil potvrdenie, že sa manželia zúčastnili 

informatívneho stretnutia u mediátora, súd by podanie musel odmietnuť.  

Nevyhnutne v dôsledku vyššie uvedených navrhovaných novelizácií bolo 

potrebné navrhnúť aj zmenu zákona o mediácii. Napriek tomu, že návrh obsahoval 

viacero požiadaviek na doplnenie a zmeny zákona o mediácii s cieľom dosiahnuť 

zefektívnenie mediačného konania a zlepšenie vymáhateľnosti práva na Slovensku, 

ako napr. stanoviť podstatné náležitostí dohody o začatí mediácie, rozšíriť 

podmienky, za ktorých sa mediácia končí, a uložiť vykonanie ďalších povinností 

mediátorovi pred začatím mediácie, ako i po jej ukončení, venovať sa budeme len 

tým zmenám, ktoré bezprostredne súvisia s návrhom zavedenia povinnosti účasti 

na informatívnom stretnutí u mediátora pred začatím konania o návrhu na rozvod 

manželstva.  

Návrh novely stanovil výšku odmeny pre mediátora, ktorú sú povinní zaplatiť 

manželia spoločne a nerozdielne ako osoby zúčastnené na informatívnom stretnutí 

u mediátora, ale len v prípade, ak tak konajú na základe výzvy súdu. V prípade, ak 

by sa ten z manželov, ktorý nepodal návrh na rozvod, odmietol zúčastniť 

informatívneho stretnutia u mediátora, odmenu by mal zaplatiť ten manžel, ktorý 

podal návrh na rozvod, keďže sa predpokladá, že rozvod je v jeho záujme a druhý 

manžel na ňom záujem nemá. V prípade, ak sa informatívne stretnutie 

neuskutoční na základe výzvy súdu, mediátor by si mohol účtovať odmenu podľa 

sadzobníka poplatkov. 

Návrh zmeny zákona o mediácii ďalej zakotvoval právnu fikciu spočívajúcu 

v tom, že ak sa druhý manžel odmietne zúčastniť informatívneho stretnutia, 

a navrhovateľ preukáže, že nezúčastneného manžela písomne vyzval k účasti na 

stretnutí a táto výzva mu bola doručená, má sa za to, že informatívneho stretnutia 

sa zúčastnili obaja manželia aj napriek tomu, že sa ho zúčastnil len navrhovateľ 

a mediátor vydá navrhovateľovi potvrdenie o účasti na informatívnom stretnutí 

potrebné pre podanie návrhu na rozvod. 

Poslednou navrhovanou zmenou bezprostredne súvisiacou so zavedením prvku 

mediácie do konania o rozvod manželstva malo byť zavedenie povinnosti mediátora 

vydať manželom resp. navrhovateľovi o rozvod manželstva potvrdenie o účasti na 

informatívnom stretnutí, ktoré je náležitosťou podania návrhu na rozvod 

manželstva.  

2. návrh na zmenu zákona o rodine 

Poslaneckým návrhom zo septembra 2014 sa navrhovalo v zákone o rodine 

doplniť ustanovenie, v zmysle ktorého by okrem iného mal súd vyzvať rodičov, aby 

sa pokúsili o dohodu mediáciou a zúčastnili sa informatívneho stretnutia 

u mediátora zapísaného v registri mediátorov, ak aspoň jeden z rodičov prejaví 
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záujem vychovávať dieťa v striedavej osobnej starostlivosti. Cieľom novely bolo 

podporiť rodičov dieťaťa v dohode o zverení dieťaťa do striedavej starostlivosti a o 

pravidlách fungovania striedavej starostlivosti aj za pomoci mediácie, pretože 

„mediácia je so svojimi jedinečnými vlastnosťami (neformálnosť, súkromnosť 

rozhovoru a riešenie osobných konfliktov nie len právnych problémov) ako stvorená 

pre formovanie fungujúcej dohody o striedavej osobnej starostlivosti medzi 

rodičmi.“ (Nicholsonová - Poliačik, 2013, s. 3, parlamentná tlač 709). Návrh zákona 

bol formulovaný tak, že súd v prípade, ak by jeden z rodičov prejavil záujem o to, 

aby súd zveril dieťa do striedavej osobnej starostlivosti, mal vždy vyzvať rodičov, 

aby sa pokúsili o dohodu prostredníctvom mediácie, a nie ako uviedli autori 

dôvodovej správy, že súd „môže odkázať rodičov, aby sa pokúsili dohodnúť 

prostredníctvom mediátora“ (Nicholsonová - Poliačik, 2013, s. 4, parlamentná tlač 

709) a súd to „môže zvážiť vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu“ 

(Nicholsonová - Poliačik, 2013, s. 4, parlamentná tlač 709). Samozrejme rodičia 

v zmysle návrhu mali mať len fakultatívnu možnosť zúčastniť sa informatívneho 

stretnutia u mediátora a nakoniec neuzavrieť dohodu o striedavej osobnej 

starostlivosti, alebo sa iným spôsobom prostredníctvom mediátora dohodnúť na 

porozvodovej alebo porozchodovej starostlivosti o dieťa. Práve mediácia môže 

prispieť k vytvoreniu väčšieho priestoru pre dohodu rodičov na starostlivosti 

o dieťa, kde je väčší predpoklad jej dobrovoľného plnenia a zmenšenia konfliktov 

vyplývajúcich zo starostlivosti o dieťa.  

3. návrh na zmenu zákona o rodine 

Posledným návrhom v roku 2013 prispievajúcim k rozšíreniu využitia mediácie 

bol návrh predložený v novembri, ktorý veľmi podobne ako predchádzajúca snaha 

o novelizáciu zákona o rodine, mal ambíciu ponúknuť rodičom, ktorý sa nevedia 

dohodnúť na tom, ktorému z nich má byť dieťa zverené do starostlivosti, možnosť 

riešiť svoj spor prostredníctvom mediátora. „Ak sa rodičia o výchove svojho dieťaťa 

nevedia dohodnúť, súd môže poučiť rodičov, aby sa pokúsili o dohodu mediáciou 

a zúčastnili sa informatívneho stretnutia u mediátora zapísaného v registri 

mediátorov.“ (Nicholsonová - Poliačik, 2013, s. 2, parlamentná tlač 774). Narozdiel 

od predchádzajúceho návrhu, v zmysle návrhu tejto novely by súd už nemal 

povinnosť vyzývať účastníkov sporu o starostlivosť o dieťa, aby sa pokúsili 

o mediáciu, ale už tu platí to, čo bolo nesprávne uvedené v dôvodovej správe 

k návrhu zmeny zákona o rodine zo septembra 2013, a síce, že súd môže zvážiť 

vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu, či rodičov upovedomí o možnosti 

využitia mediátora.  

Záver 

Uvedené legislatívne návrhy sa nestali zákonmi.  

Prvý analyzovaný návrh predkladateľa Branislava Škripeka neprešiel 

v hlasovaní Národnej rady Slovenskej republiky do druhého čítania, keď z 139 

prítomných poslancov za hlasovalo 17 poslancov, proti 68. O návrhu zákona sa 

hlasovalo dva dni po uskutočnení pochodu za život v Košiciach, ktorý značne 

rozvíril spoločenskú diskusiu vo veciach rodiny a súvisiacich právnych predpisov 

a dlhšiu dobu nebolo politicky vhodné vykonať akúkoľvek legislatívnu zmenu  

v tejto oblasti. 
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Druhý analyzovaný návrh zo septembra 2013 zobrali predkladatelia Lucia 

Nicholsonová a Martin Poliačik dňa 22.10.2013 späť, keď krátko na to predložili 

Národnej rade Slovenskej republiky obdobný, mierne pozmenený a prepracovaný 

návrh zákona. Tento však takisto vzali 18. novembra 2013 späť.  

Je nepochybné, že mediácia môže byť oproti súdnemu konaniu vo väčšine 

prípadov efektívnejším prípadom riešenia rodinných sporov. Ide však o stále 

pomerne nový inštitút, ktorý sa v slovenskej tradicionalistickej spoločnosti 

presadzuje napriek svojim výhodám pre širokú populáciu so značnými obtiažami. 

Strany rodinných sporov obvykle nepoznajú inštitút mediáci, alebo mu nedôverujú. 

Preto nie je vôbec podstatné, či uvádzané legislatívne boli naformulované tak, aby 

nespôsobovali v praxi aplikačné problémy a či nadobudli platnosť a účinnosť. 

Dôležitá bola mediálna a spoločenská diskusia, ktorá predchádzala a nasledovala, 

ako aj poznatok, že existuje spoločenská objednávka o širšiu ingerenciu inštitútu 

mediácie do slovenského právneho poriadku.  

Bolo by určite vhodné, aj vzhľadom na skúsenosti z okolitých krajín, aby 

zákonodarca v niektorých rodinných sporoch nie len odporúčal (ako bolo 

zamýšľané v návrhoch zákonov) a upovedomoval o možnosti, ale priamo prikazoval 

pod hrozbou sankcie zúčastniť sa mediácie alebo aspoň informatívneho sedenia 

u mediátora, a to obligatórne obom stranám prípadného rodinného vzťahového 

konfliktu. 

Možnosťou na výraznejšiu implementáciu tohto inštitútu je určite pripravovaný 

civilný sporový poriadok, ktorý má byť výsledok rekodifikácie slovenského civilného 

práva 
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PRENATALNY OKRES ŻYCIA CZŁOWIEKA A IDENTYFIKACJA PŁCIOWA  
 

Emilia LICHTENBERG-KOKOSZKA 

ABSTRAKT 

Płeć możemy różnicować na podstawie odmiennych zachowań kobiety i mężczyzny, różnic w 
budowie ciała oraz narządów płciowych, tego, czy dany osobnik czuje się kobietą czy 
mężczyzną. Niniejszy artykuł jest jedynie próbą spojrzenia na płeć ludzką z kilku perspektyw. 
Próbą pokazania (we w miarę prosty sposób) kształtowania sie płci oraz czynników, które 
mogą zaburzyć ten jak się okazuje niezwykle delikatny proces.  

 

KĽÚČOVÉ SLOVA 

Prenatalny okres życia człowieka, płeć somatyczna, psychiczna i społeczna, genetyczna, 
gonadalna, genitalna i hormonalna 

Prenatal period of human life and gender identity 

ABSTRACT 

Sex can vary based on the different behavior of male and female differences in body and 
genitals, whether or not the individual feels a woman or a man. This article is merely an 
attempt to look at the human sex from several perspectives. Attempt to show (in a fairly easy 
way) performance of gender and the factors that can disrupt, as it turns out this extremely 
delicate process. 

 

KEY WORDS 

Prenatal period of human life, somatic, psychological and social, genetic, gonadal, genital and 
hormonal human sexuality, 

Wstęp 

Seksualność jest zjawiskiem wieloaspektowym, wielowymiarowym, obejmującym 

szereg cech i czynności człowieka, przejawiającym się we wszystkich sferach jego 

funkcjonowania psychicznego, fizycznego i społecznego (Zielona-Jenek, Chodecka, 

2010, s. 9). Płeć możemy różnicować na podstawie odmiennych zachowań kobiety  

i mężczyzny, różnic w budowie ciała oraz narządów płciowych, tego, czy dany 

osobnik czuje się kobietą czy mężczyzną. Z naukowego punktu widzenia, oprócz 

płci genetycznej (często niesłusznie utożsamiana z płcią somatyczna), 

psychologicznej i społecznej możemy wyróżnić również płeć gonadalną, genitalną  

i hormonalną. Przy czym te ostatnie wydają się warunkować, przynajmniej po 

części, kształtowanie płci wymienionych w pierwszej kolejności. Niewątpliwie, także 

poszczególne elementy płciowości człowieka oddziaływują na siebie wzmacniając, 

utwierdzając bądź zaprzeczając jeden drugiemu. We współczesnym świecie, z jednej 

strony, podchodzącym do człowieka w coraz bardziej zindywidualizowany sposób, 

z drugiej – w sytuacji, kiedy płeć i seks przestają być tematem tabu, coraz częściej 

dostrzegamy płeć jednostki. Coraz częściej stajemy również wobec zdziwienia, 

czasem zadumy (również naukowej), wobec tego, co do tej pory było oczywiste, 

a obecnie oczywiste już nie jest. Wobec tego, że również z perspektywy naukowej 

możemy mieć problem z dookreśleniem czyjejś płci, a nasze rozważania naukowe są 

niczym wobec cierpień jednostki. 

Niniejszy artykuł jest jedynie próbą spojrzenia na płeć ludzką z kilku 

perspektyw. Próbą pokazania (we w miarę prosty sposób) kształtowania się płci 
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oraz czynników, które mogą zaburzyć ten jak się okazuje niezwykle delikatny 

proces.  

Prenatalny okres życia a płeć ludzka 

Przywykliśmy w naszej kulturze kojarzyć początek życia z narodzinami, zaś fazę 

życia wewnątrzmacicznego ujmować jedynie w aspekcie zmian biologicznych 

prowadzących w ostateczności do uformowania organizmu zdolnego do życia poza 

ciałem matki. (Lichtenberg-Kokoszka, 2008, s. 15). Współczesna nauka 

przedstawia jednak sporo dowodów na to, że w prenatalnym okresie życia człowieka 

determinuje się wiele jego cech, i że jest to najważniejszy okres jego życia.  

Biorąc pod uwagę rozwój poczętego dziecka, w tym zwłaszcza kształtowanie jego 

płciowości, podjęto próbę wyznaczenia z jednej strony okresów krytycznych dla 

kształtowania się zarówno płci fizycznej jak i psychicznej, z drugiej - czynników 

mogących zaburzać prawidłowy bio-, psycho-, seksualny rozwój poczętego dziecka.  

Pierwotną wobec pozostałych wydaje się być płeć genetyczna, całkowicie 

uzależniona od posiadanych genów. Przy prawidłowej budowie i w prawidłowych 

warunkach rozwoju prenatalnego rodzi się kobieta (XX) lub mężczyzna (XY).  

W wyniku zaburzeń genetycznych następuje natomiast ukształtowanie organizmu 

o niejednoznacznej budowie wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych 

oraz nieprawidłowej orientacji psychoseksualnej1. Warto przy tym podkreślić, że 

owe nieprawidłowości z jednej strony są dziedziczone (najczęściej jest to 

dziedziczenie recesywne), z drugiej, że zaburzenia genetyczne powstające w 

początkowych okresach życia płodowego, powodujące nieprawidłowe kształtowanie 

narządów płciowych poczętego dziecka, prowadzi nie do zaburzenia rozwoju owego 

dziecka, ale jego potomstwa.2 

Płeć gonadalna – uzależniona od posiadanych gonad – jądra (mężczyzna) lub 

jajnika (kobieta). Ich różnicowanie rozpoczyna się w drugiej fazie kształtowania 

układu płciowego, czyli około 6 tygodnia życia3. U zarodków żeńskich część korowa 

gonady przekształca się w jajnik, a część rdzenna zanika. I odwrotnie, u zarodków 

męskich, część rdzenna różnicuje się w jądro, a korowa zanika. (Bartel, 1995,  

s. 274) Decydujący wpływ na różnicowanie się gonady ma antygen H-Y4 związany 

bezpośrednio z chromosomem Y. U osób, u których brak jest antygenu H-Y, czyli u 

kobiet (chromosom XX) lub osób o nieprawidłowym genomie - X0 (zespół Turnera), 

następuje ukształtowanie gonady żeńskiej. Można zatem powiedzieć, że czynnikiem 

decydującym o płci gonadalnej jest posiadanie zarówno odpowiednich 

chromosomów jak i antygenu H-Y. Oba te elementy są zdeterminowane już w chwili 

poczęcia, a zatem jakiekolwiek zaburzenia płci gonadalnej są następstwem wad 

genetycznych poczętego dziecka, lub zadziałania czynników szkodliwych na jego 

rodziców podczas kształtowania przez nich własnych gonad w okresie prenatalnym.  

                                                           

1 będących efektem zaburzeń hormonalnych wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
gonad 

2 Stąd też biorą się najczęściej trudności w naukowym rozpatrzeniu czynników negatywnie 
wpływających na rozwój płciowości człowieka, ponieważ jedyną możliwością zebrania 
danych są badania retrospekcyjne obciążone niższym stopniem wiarygodności zebranego 
materiału empirycznego. 

3 wcześniej nie różnią się budową morfologiczną. 

4 Wytwarzany przez komórki Sertolego  
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W zarodku o konstytucji genetycznej XY, w 7 tygodniu życia płodowego, gonada 

zaczyna różnicować się w jądro. W 8 tygodniu powstają komórki śródmiąższowe 

jądra (komórki Leydiga), a szczyt ich rozwoju przypada na 3,5-4 miesiąc życia 

płodowego. Wydzielany przez nie testosteron, stymuluje (między innymi) rozwój 

zewnętrznych męskich narządów płciowych. U zarodków nie zawierających 

chromosomu Y rozwój grzebieni płciowych i pierwotnej gonady przebiega wolniej,  

a początek rozwoju jajnika przypada na 10 tydzień. (Bartel, 1995, s. 276) Odnosi 

się zatem wrażenie, że kształtowanie płci męskiej wyprzedza kształtowanie płci 

żeńskiej, a brak testosteronu oznacza przyzwolenie na kontynuowanie rozwoju płci 

żeńskiej.  

Płeć genitalna, uzależniona jest od zewnętrznych narządów płciowych.  

U mężczyzn wyznaczana jest obecnością prącia i moszny. U kobiet – łechtaczki i 

warg sromowych. Okres różnicowania zewnętrznych narządów płciowych trwa od 9 

do 12 tygodnia życia płodowego. Guzek płciowy u chłopca przekształca się w prącie, 

u dziewczynki w łechtaczkę. Wyniosłości wargowo-mosznowe po połączeniu u 

chłopca tworzą moszną, u dziewczynki, ich fragmentaryczne połączenie w części 

przedniej i tylnej tworzy wargi sromowe. A czynnikiem decydującym jest tutaj 

obecność, bądź brak testosteronu, endogennych estrogenów czy progesteronu.  

Elementem wpływającym niewątpliwie na płodność człowieka i w nieco 

mniejszym stopniu na jego płeć są wewnętrzne narządy płciowe (z pominięciem 

gonad). I w tym przypadku, rozwój zawiązków zależy od genów oraz hormonów.  

U chłopców, przewody śródnercza podlegają dalszemu zróżnicowaniu, a przewody 

przyśródnerczowe zanikają. U dziewczynek odwrotnie. Po wpływem hormonów 

androgennych, wytwarzanych przez jądra i nadnercza płodu, a w sytuacji 

patologicznej, podczas nieprawidłowego funkcjonowania nadnerczy płodu żeńskiego 

lub jego matki czy wskutek zastosowania progesteronu - w 8 tygodniu rozpoczyna 

się kształtowanie męskich wewnętrznych narządów płciowych. W tym samym 

czasie u zarodków z rozwijającą się gonadą żeńską lub bez gonad, przewody 

przyśródnerczowe różnicują się w jajowody oraz kanał maciczno-pochwowy. Można 

zatem powiedzieć, że prawidłowy rozwój wewnętrznych, żeńskich narządów 

płciowych wyprzedza rozwój żeńskich gonad. Rozwój wewnętrznych narządów 

płciowych męskich następuje natomiast po ukształtowaniu męskich gonad. 

Istotnym czynnikiem wydaje się być tu zatem obecność testosteronu bądź jego 

brak.  

Płeć hormonalna, uzależniona jest od rodzaju wytwarzanych przez gonady 

hormonów – androgenów (mężczyzna) lub estrogenów (kobieta). Prawidłowy układ 

(genów), zapewnia zazwyczaj i prawidłowy rozwój hormonalny. Ich defekt natomiast 

powoduje różnego rodzaju zaburzenia nie tylko płci fizycznej czy psychicznej, ale 

ogólnej kondycji ciała. Hormony płciowe wpływają bowiem na funkcjonowanie 

całego ciała. 

Wszystkie z wyżej wymienionych elementów (płeć chromosomalna, gonadalna, 

genitalna i hormonalna) wpływają bezpośrednio na płeć somatyczną, czyli na to jak 

wygląda ciało kobiety i mężczyzny z uwzględnieniem pierwszorzędowych, 

drugorzędowych i trzeciorzędowych cech płciowych. Sama zaś płeć somatyczna  

w znacznym stopniu wydaje się być zdeterminowana genetycznie oraz hormonalnie.  

H. Bartel wymienia cztery najważniejsze czynniki decydujące o powstaniu wady 

wrodzonej (w tym również zaburzeń płciowości człowieka): okres w którym działa 

czynnik szkodliwy, dawkę, genotyp matki oraz genotyp zarodka. Wrażliwość ustroju 
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matczynego na teratogen oraz wydolność detoksykacyjna jej narządów 

miąższowych są osobniczo zmienne. Efekt szkodliwy zależy zatem od genotypu 

poczętego dziecka oraz wzajemnych relacji między jego genotypem a środowiskiem. 

(Bartel, 1995, s. 167; Sadler, 1993, s. 131). 

Wśród czynników chemicznych teratogennie wpływających na rozwój poczętego 
dziecka wymienia się między innymi leki oraz hormony. Chodzi tu zwłaszcza o 
syntetyczny estrogen (diethylstilbestrol), syntetyczny progesteron (etisterol, 
noretisterol) oraz androgeny (testosteron) - leki stosowane podczas poronienia 
zagrażającego, środki antykoncepcyjne przyjmowane przez kobiety nieświadome 
poczęcia dziecka oraz zwiększające masę mięśniową.  

Diethylstilbestrol, obecnie już nie stosowany, a wcześniej bardzo powszechny 

jako środek zapobiegający poronieniom, - powodował nie tylko zaburzenia  

w rozwoju narządów płciowych żeńskich (maskulinizację płodu), ale również zmiany 

gruczołowe i nowotworowe pochwy czy nadżerki szyjki macicy. U chłopców 

natomiast wady jąder oraz zaburzenia procesu spermatogenezy5. Podobne skutki 

wywoływały etisteron czy noretisteron (środek na bazie progesteronu) oraz 

androgeny. (Eliot, 2010, s. 128; Bartel, 1995, s. 170, 175)  

Typowe tabletki antykoncepcyjne zawierają dwa rodzaje hormonów: estrogeny  

i gestageny, a w zależności od ich składu i dawki możemy mówić o różnej ich 

skuteczności oraz nasileniu skutków ubocznych. Początkowo stosowana, wysoka 

dawka estrogenów (150 mcg zmniejszona do 50 mcg) powodowała wiele skutków 

ubocznych upośledzających zdrowie kobiety (Lichtenberg-Kokoszka, 2011, s. 340-

341; Szarewski, Guillebaud, 1999, s. 32-33) a nawet poczętego dziecka, zwłaszcza 

w sytuacji ich stosowania w okresie wczesnej (nie rozpoznanej) ciąży6. Obecnie 

najczęściej dominuje informacja, o braku wpływu współczesnych środków 

antykoncepcyjnych na rozwój fizyczny poczętego dziecka. Niemniej wydaje się, że 

choć genotyp człowieka ma podstawowe znaczenie dla rozwoju gonady, dalsze losy 

płci osobnika zależą w znacznym stopniu od oddziaływania hormonalnego  

w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego oraz okresu pokwitania. Przy czym chodzi 

tu nie tylko o hormony wytwarzane przez poczęte dziecko, ale i te znajdujące się  

w organizmie matki7 oraz dostarczane do niego w sposób zamierzony czy 

nieświadomy. Zwłaszcza, że w świetle współczesnej wiedzy, wpływ wielu 

teratogenów kumuluje się, co oznacza, że wystawienie na działanie jednego z nich 

może nie mieć skutków ubocznych, jednak ich połączenie może wiązać się ze 

znacznie większym ryzykiem nieprawidłowości rozwojowych. (Eliot, 2010, s. 64-65) 

Kończąc rozważania dotyczące płci somatycznej człowieka, pojawia się jakby 
naturalne pytanie, dlaczego wyposażenie poczętego dziecka w tak sprawny układ 

                                                           

5 Co w konsekwencji powoduje: niepłodność tego mężczyzny, bądź zaburzenia rozwoju jego 
potomstwa (w tym seksualnego) oraz zaburzenia hormonalne powodujące nieprawidłowy 

rozwój wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych oraz feminizację mózgu. 

6 Opisano liczne wady u potomstwa kobiet stosujących pigułki antykoncepcyjne, a ich zespół 
nazywwany „VACTERAL“ obejmujmował: kręgosłup, serce, przełyk, tchawicę, nerki oraz 
kończyny. (Bartel, s. 175) 

7 Prowadzone badania potwierdzają długoterminowe (utrzymujące się 10-15 lat po 
zaprzestaniu stosowania środków antykoncepcyjnych), ochronne działanie hormonów 
przeciwdziałające powstawaniu nowotworów… , co może sugerować równie długotrwałe 

utrzymywanie się egzogennych hormonów w organizmie kobiety, a tym samym możliwość 
ich negatywnego wpływu na rozwój poczętego dziecka lub jego potomstwa w przyszłości 
(wnuków). (Szarewski, Guillebaud, 1999, s. 32-33; Skabała, 2008, s. 100) 
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rozrodczy jest rzeczą aż tak istotną? Przecież jego funkcja prokreacyjna rozpocznie 
się dopiero za kilkanaście lat. Wyjaśnienia udziela A. Moir i D. Jessel w książce 
„Płeć mózgu”. Stwierdzają oni że, wykształcenie narządów płciowych nie jest tu 
celem samym w sobie, a raczej wstępem, elementem niezbędnym do czegoś 
istotniejszego. Do kształtowania płci mózgu. To ona właśnie determinuje to, jak 
myślimy, uczymy się, widzimy, odbieramy zapachy, odczuwamy, porozumiewamy 
się, kochamy, uprawiamy miłość, walczymy, przeżywamy sukcesy lub porażki. 
(Moir, Jessel, 1993, s. 33)  

Z biomedycznego punktu widzenia, w warunkach prawidłowego rozwoju, 

tożsamość płciowa (w tym także płeć psychiczna) zostaje ostatecznie określona 

mniej więcej w 6 tygodniu życia, kiedy to płód męski zaczyna wykształcać hormon 

(testosteron) niezbędny do jego dalszego bio-, psycho-, seksualnego rozwoju. Jeśli 

płód jest genetycznie żeński, podstawowy schemat mózgu nie ulega żadnym 

zasadniczym zmianom. Mówiąc najogólniej, naturalny model mózgu, jest jak się 

wydaje, żeński. By go przekształcić w mózg męski, konieczne są radykalne 

działania w postaci dużej8, i wciąż wzrastającej9, ilości testosteronu. Być może  

z punktu widzenia procesów rozwojowych, istotne jest i to, że kształtują się one 

około 2 tygodnie szybciej od gonad żeńskich. Kształtowanie płci mózgu to zatem 

proces, nie działanie jednorazowe. „Wdrukowanie” zachowań typowych dla 

mężczyzny nie dokonuje się zatem gwałtownie i jednorazowo, lecz dzieje się 

stopniowo, poprzez zmianę połączeń w poszczególnych obszarach mózgu.  

W sytuacji braku testosteronu natomiast następuje kontynuacja 

zaprogramowanego procesu, jakim jest uformowanie mózgu żeńskiego. (Moir, 

Jessel, 1993, s. 37, 44). Być może z tego powodu wyróżniamy obecnie osiem 

rodzajów płci psychicznej: „KM” - typ kobiety męskiej (wysoki stopień męskości, 

niski stopień kobiecości); „KK” - typ kobiety kobiecej (wysoki stopień kobiecości, 

niski stopień męskości); „KA” - typ kobiety androgynicznej (wysoki stopień 

męskości, wysoki stopień kobiecości); „KN” - typ kobiety nieokreślonej (niski 

stopień męskości, niski stopień kobiecości); „MM” - typ mężczyzny męskiego 

(wysoki stopień męskości, niski stopień kobiecości); „MK” - typ mężczyzny 

kobiecego (wysoki stopień kobiecości, niski stopień męskości); „MA” - typ 

mężczyzny androgynicznego (wysoki stopień męskości, wysoki stopień kobiecości); 

„MN” - typ mężczyzny nieokreślonego (niski stopień męskości, niski stopień 

kobiecości). (Dakowicz, 2000, s. 9–10) 

Istnieją także sytuacje, kiedy to poczęty zarodek męski, mimo posiadania 

wystarczającej ilość hormonów do ukształtowania prawidłowych (zgodnych z płcią 

genetyczną) narządów płciowych, wytwarza niewystarczającą ich ilość do 

stworzenia adekwatnej płci mózgu. Mózg takiego dziecka „pozostanie” wówczas 

kobiecy. W sytuacji zaś, kiedy płód żeński zostanie poddany działaniom hormonu 

męskiego lub zbliżonego pod względem działania na płciowość poczętego dziecka – 

egzogennego progesteronu, noworodek może urodzić się z mózgiem męskim, 

posiadając równocześnie męskie lub żeńskie narządy płciowe. Co więcej, badania 

na szczurach oraz obserwacja rozwoju ludzi, poddanych działaniu hormonów 

niezgodnych z płcią genetyczną pozwoliły stwierdzić, że w rozwoju płci mózgu 

                                                           

8 Poziom tego hormonu jest w życiu wewnątrzmacicznym czterokrotnie wyższy od jego 
poziomu w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa. 

9 Jego poziom stale wzrasta i jest najwyższy około 3,5-4 miesiąca życia płodowego. 
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występują „momenty krytyczne”. Jeśli w owym czasie do organizmu dziecka 

dostaną się niezgodne z jego płcią hormony – rozwój zostanie zaburzony,  

a późniejsze podawanie prawidłowych hormonów nie spowoduje odzyskania 

prawidłowej tożsamości płciowej. Można zatem powiedzieć, że płeć mózgu, a w tym 

przypadku powstałe zaburzenie jest trwałe i nieodwracalne, a człowiek czując się 

kobietą bądź mężczyzną jest „uwięziony” w obcym dla siebie ciele. (Moir, Jessel, 

1993, s. 38-41, 47-55) 

Badania ludzkiego mózgu wykazały ponadto bezpośredni związek między 

hormonami, strukturą mózgu oraz zachowaniem. Już w okresie prenatalnym mózgi 

kobiet i mężczyzn różnią się w takim stopniu, że wpływają na nieco odmienny 

sposób rozwoju zdolności poznawczych. (Eliot, 2010, s. 591, 593; Moir, Jessel, 

1993, s. 42) Chodzi tu nie tylko o samą wielkość mózgu ale i o jego budowę. 

Chłopcy mają bowiem np. grubszą prawą półkulę mózgową zwłaszcza w okolicach 

wzrokowych (co ułatwia analizę przestrzenną), u dziewczynek natomiast, nie różnią 

się one wielkością. Chłopcy, którzy od poczęcia cierpią na niedobór testosterony, 

nawet po wyrównaniu poziomu tego hormonu w okresie postnatalnym mają słabe 

zdolności przestrzenne. Zaś dziewczynki, które w okresie płodowym poddane były 

większym dawkom tego hormonu, mimo postnatalnej terapii estrogenowej mają 

utrzymujące się zdolności przestrzenne, a nawet, już od urodzenia (zwłaszcza te ze 

zniekształconymi zewnętrznymi narządami płciowymi) preferują tradycyjne zabawki 

chłopięce czy brutalne zabawy. Wiele z nich w przyszłości zostaje też lesbijkami. Co 

więcej, okazuje się, że nawet nieznacznie większa ilość testosteronu wytwarzanego 

np. przez brata bliźniaka, wystarcza, by dziewczynka miała zaburzony proces 

kształtowania płci mózgu. Zdarza się również, że genetyczni chłopcy, rodzą się ze 

zniekształconymi narządami płciowymi żeńskimi a ich zachowanie jest typowe dla 

kobiety. Chodzi tu o zespół niewrażliwości androgenowej, gdzie mimo iż jadra 

wytwarzają testosteron, to z powodu braku receptorów uwrażliwiających organizm 

na jego działanie cały organizm – somatyka i psychika pozostają żeńskie. W wieku 

dojrzałym osoby takie, czując się i wyglądając jak kobiety (mimo posiadanego 

genotypu męskiego), poszukują mężczyzn jako partnerów życiowych (Eliot, 2010,  

s. 128, 593). 

Zauważono również, że stres w okresie ciąży zaburza wytwarzanie testosteronu 

(u ludzi i zwierząt), czego konsekwencją może być kształtowanie się u mężczyzn, 

bardziej „wrażliwszych emocjonalnie” (żeńskich) mózgów, a w przyszłości pojawienie 

się zachowań homoseksualnych.10 Niemniej ze względu na większą wrażliwość 

układu nerwowego na czynniki teratogenne11 oraz trudność w szybkim rozpoznaniu 

jego nieprawidłowego rozwoju12 wskazana jest w tym przypadku jeszcze większa 

ostrożność w stosunku do czynników, które mogą być podejrzane o teratogenne 

                                                           

10 Badania te eksperymentalnie potwierdzono u szczurów. W przypadku ludzi istnieje 
wątpliwość, co do tego który element jest pierwotny, czy to pewne homoseksualne cechy 

mózgu istniejące już u poczętego dziecka zwiększają jego wrażliwość na stres, czy 
odwrotnie, to stres wywołuje w konsekwencji tendencje homoseksualne. (Eliot, 2010,  
s. 128-129). 

11 Już mała dawka teratogenu wywołuje nieprawidłowości w jego rozwoju.  

12 Jego wady (w tym również zaburzenia orientacji psychoseksualnej) pozostają 
niejednokrotnie nierozpoznane do okresu późnego dzieciństwa. 
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działanie na mózg płodu, niż ta o której wspominano przy omawianiu płci 

somatycznej. 

Jak więc widzimy, feminizacja i maskulinizacja mózgu następuje pod wpływem 

zarówno czynników genetycznych jak i hormonów, które docierają do dziecka i jakie 

ono samo produkuje. Co więcej, tworzą się wówczas pewne predyspozycje do 

zachowań seksualnych i rodzicielskich (Kornas-Biela, 2004, s. 38) i jeśli zdarzy się, 

że w tym krytycznym okresie, oddziaływania hormonalne zostaną zakłócone – 

człowiek może mieć problemy z identyfikacja płciową zgodną z posiadana płcią 

genetyczną czy anatomiczną. Ponadto, ze względu na nieprawidłowe (niezgodne  

z płcią genetyczną czy somatyczną) ukształtowanie podwzgórza, kontrolującego 

zachowania seksualne, zaburzeniu może ulec i orientacja seksualna. (Matuszczak, 

2005, s. 80) 

We wczesnym okresie naukowym zainteresowania płcią powszechnie 

przyjmowano, że biologia ma stosunkowo niewielki wpływ na nasze zachowania  

i postawy. Zakładano, że jeżeli chodzi o naszą umysłowość – rodzimy się neutralni 

płciowo, że nasze umysły są czystą kartą, na której rodzice, nauczyciele, 

oczekiwania społeczne wobec nas, zapiszą determinujące nas przesłania. 

Oczywiście w przypadku większości z nas umysł, ciało i społeczne oczekiwania 

wobec naszego zachowania są tak ściśle ze sobą powiązane, że trudno je od siebie 

oddzielić. Ale dzisiaj mamy już wiele przykładów na to, że same uwarunkowania 

społeczne nie są w stanie zdeterminować modelu umysłowości właściwego naszej 

(indywidualnie odczuwanej przez jednostkę) płci. 

Tymczasem płeć społeczna (określana często mianem płci społeczno-

kulturowej), związana bezpośrednio z pełnioną przez jednostkę rolą kobiety, bądź 

mężczyzny, dookreślana przez zespół cech, zachowań, postaw, motywów, 

stereotypów, aktywności i atrybutów, które dane społeczeństwo uznaje za 

odpowiednie dla danej płci, określana jest najczęściej na podstawie aktu urodzenia. 

Metrykalne nadanie płci odbywa się natomiast zazwyczaj na podstawie wyglądu 

dziecka. Tymczasem szacuje się, że w około 1 na 1500 urodzeń lekarze mają 

problemy z ustaleniem płci noworodka, z powodu jego zniekształconych genitaliów 

(Imieliński, Dulko, 1988, s. 15). W Polsce w przypadku braku pewności co do płci 

noworodka do akt wpisuje się płeć żeńską, a w pierwszym roku życia przeprowadza 

się szczegółowe badania płci genetycznej i gonadalnej. (Dakowicz, 2000, s. 17) 

Tymczasem choć wygląd nieprawidłowo ukształtowanych części ciała można 

skorygować chirurgicznie czy „poprawić” poprzez podawanie odpowiednich 

hormonów, procesów, które zaszły w mózgu poprawić się nie da. Samo bowiem 

kształtowanie tożsamości psychoseksualnej jest procesem wieloetapowym, 

rozpoczynającym się już w prenatalnym okresie życia. G. Dörner (Moir, Jessel, 

1993, s. 163) stwierdził, że owa tożsamość płciowa rozwija się w trzech 

(następujących po sobie, choć niezależnych) stadiach. Najpierw rozwija się „ośrodek 

płci” – odpowiedzialny za wytworzenie typowych męskich lub kobiecych cech 

fizycznych. W następnym stadium, częściowo nakładającym się na poprzednie, 

następuje kształtowanie „ośrodka preferencji seksualnych”, czyli podwzgórza.  

W ostatnim stadium hormony kształtują „ośrodki ról płciowych”, odpowiedzialne za 

późniejsze zachowania człowieka – np. za poziom agresji, skłonność do socjalizacji, 

bojaźliwość itd. Przy czym cechy te swój pełny wyraz uzyskają dopiero pod 
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wpływem działania hormonów w okresie dojrzewania.13 Rozwój każdego z tych 

ośrodków ulec może zaburzeniu, a czynnikiem decydującym w największym 

stopniu o jego nieprawidłowym rozwoju są właśnie hormony (pośrednio również 

geny determinujące rozwój gonad). 

Teoria ta pozwala również wyjaśnić, dlaczego dewiacje seksualne znacznie 

częściej, występują u mężczyzn niż u kobiet. W ich przypadku bowiem musi zajść 

proces przekształcenia pierwotnie żeńskiego mózgu w męski, a czynnikiem 

odpowiedzialnym za ten proces jest testosteron (oraz po części posiadane geny). 

Łatwiej zatem o błąd podczas tego jak się okazuje niezwykle misternego procesu 

przetwarzania ciała i umysłu z żeńskiego w męski, niż podczas realizacji 

pierwotnego (mniej skomplikowanego jak się wydaje) planu kształtowania kobiety.  

Jednym z przykładów zaburzeń kształtowania tożsamości płciowej jest zespół 

Klienfeltera, gdzie poczęte dziecko posiada schemat chromosomalny – XXY, 

wysyłający gonadom sprzeczne instrukcje co do ich dalszego rozwoju  

i podejmowanych funkcji. W efekcie rodzi się dziecko wyglądające na chłopca 

(najczęściej tak też wychowywane), wytwarzające niskie ilości testosteronu. 

Człowiek ten, posiadający w sobie zarówno schemat męski jak i żeński ma zatem 

problemy z dookreśleniem własnej płci i niejednokrotnie odnajduje się dopiero w 

transwestytyzmie, transseksualizmie, homoseksualizmie, biseksualizmie. 

Niejednokrotnie pozostaje też całkowicie aseksualny. (Mishell, 1996, s. 18) 

Z podobną sytuacja mamy do czynienia w sytuacji mozaikowatości, czyli 

różnego rodzaju kombinacjami chromosomów płciowych. Dochodzi wówczas 

najczęściej do nieprawidłowego rozwoju gonad, a w konsekwencji i nieprawidłowego 

rozwoju wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych, nieprawidłowego 

poziomu hormonów, zaburzeń kształtowania płci mózgu oraz tożsamości płciowej, 

będących konsekwencją hermafrodytyzmu bądź pseudo hermafrodytyzmu. (Mishell, 

1996, s. 19)  

Również nadmiar testosteronu, i to zarówno u płodów męskich jak i żeńskich 

wywołać może skłonności homoseksualne lub biseksualne, nawet wśród bliźniąt 

dwujajowych14. Co więcej, Dörner w ramach eksperymentu naukowego udowodnił, 

że podwzgórze mężczyzn homoseksualistów (pierwotnych)15 ma wbudowany kobiecy 

system reagowania16. (Grabowska, 2004, s. 183–184; Moir, Jessel, 1993, s. 53, 

165) 

                                                           

13 Dziecko uznane i wychowywane jako dziewczynka staje się mężczyzną dopiero w okresie 

dojrzewania, kiedy to pod wpływem hormonów produkowanych przez jądra chłopca (ukryte 
dotąd w jamie brzusznej) powiększa się członek, jądra zstępują do worka mosznowego, 
zmienia się tembr głosu i ciało mężczyzny. Najczęściej osoby takie twierdzą, że od zawsze 
czuły, że „coś jest nie tak z ich płcią”, a po „przeistoczeniu” kształtuje się u nich 

zainteresowanie kobietami. Zaburzenie to jest efektem zbyt niskiego poziomu testosteronu 
w okresie prenatalnym. (Moir, Jessel, 1993, s. 53) 

14 Homoseksualna jest wówczas dziewczynka, której seksualność kształtowała się pod 
wpływem testosteronu wytwarzanego przez brata.  

15 Homoseksualizm pierwotny wydaje się być uwarunkowany biologicznie (mózg reaguje  
w sposób kobiecy) w odróżnieniu od homoseksualizmu wtórnego, gdzie mózg reaguje  
w sposób typowo męski. W tym drugim przypadku czynnikiem predysponującym do jego 

wystąpienia wydają się być przyczyny środowiskowe bądź polityczne. 

16 U mężczyzn podwzgórze ma na celu utrzymanie stałego poziomu hormonu, u kobiet 
podniesienie poziomu hormonu powoduje jego dalsze wydzielanie.  
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Istotnym wydaje się również to, że w warunkach fizjologicznych, dla 

prawidłowego rozwoju psychoseksualnego, również poczęta dziewczynka potrzebuje 

pewnych ilości testosteronu. W sytuacji ich całkowitego braku, co ma miejsce  

w Zespole Turnera, (genetycznie X0), dziewczynki zachowują się przesadnie po 

kobiecemu17. 

Większość dowodów świadczy o tym, że prawidłowo rozwinięci w okresie 

prenatalnym chłopcy i dziewczęta przychodzą na świat z innymi predyspozycjami, a 

naciski społeczne i style zabawy tylko je umacniają (Eliot, 2010, s. 591). Niemniej 

choć płciowość ma charakter dynamiczny i zindywidualizowany (nie ma wszak 

dwóch takich samych kobiet czy mężczyzn), Kulturowe znaczenie orientacji 

seksualnej nie zmienia faktu, że natura w tym względzie jest jednoznaczna. 

(Zwoliński, 2006, s. 137) Przy czym należy również zauważyć, że wpływy biologiczne 

są tym silniejsze im mniejsze jest dziecko (Zielona-Jenek, Chodecka, 2010, s.14).  

Z tego prawdopodobnie powodu, jak donoszą badania, zarówno większość gejów, 

jak i lesbijek już w okresie dzieciństwa wykazywało zachowania i preferencje 

(dotyczące choćby zabaw, czy ubioru) nietypowe dla własnej płci. (Blum, 2000,  

s. 186) 

Zakończenie 

Pierwszymi osobami, które stają wobec płciowości dziecka (w późniejszym 

okresie również wobec jej przejawów) – są rodzice. To oni muszą pomóc dziecku 

dookreślić „kim jestem? Kim się czuję? Kim chcę być?” To proste w sytuacji 

prawidłowego rozwoju i jak widzimy - niezwykle skomplikowane gdy pojawiają się 

jakiekolwiek zaburzenia. W tym drugim przypadku rodzi się wręcz pokusa, by 

tożsamość płciową określić mianem „patchwork sexuality”, zwłaszcza, że we 

współczesnych czasach patchwork ów nabrał kolorów. 
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STABILNÁ VZŤAHOVÁ VÄZBA A PROFESIONÁLNE RODIČOVSTVO  
 

Andrea KRIŽANOVÁ, Ivana PLOČICOVÁ 

ABSTRAKT 

Výskumy o vzťahovej väzbe od Johna Bowlbyho poukazujú na primárnu potrebu dieťaťa mať 
stabilnú vzťahovú osobu. V súvislosti s uvedenými zisteniami sa vyvinula potreba 
deinštitucionalizácie detských domovov a tým aj poslanie profesionálneho rodiča. Jeho úlohou 
je poskytnúť dieťaťu zážitok citovej väzby, potrebu blízkej osoby, s ktorou si dieťa tvorí 
vzájomné puto - láskyplný vzťah. Zároveň sa profesionálny rodič ako zamestnanec detského 
domova konfrontuje s tým, že musí pripraviť seba i dieťa na ďalšiu stratu v čase, keď dieťaťu 
skončí ústavná starostlivosť. To je rozpore s primárnou potrebou dieťaťa a teóriou bezpečnej 
vzťahovej väzby. Cieľom nášho príspevku je poukázať na problém straty profesionálneho rodiča 
ako stabilnej vzťahovej osoby pre dieťa. V druhom cieli by sme chceli navrhnúť možnosť 
prevencie traumy spôsobenej dieťaťu v súvislosti so zmenou vzťahových osôb. Tretím cieľom je 
zhodnotiť navrhnuté riešenia a postoje prieskumom odbornej mienky psychológov  
a profesionálnych rodičov. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 
Profesionálne rodičovstvo. Strata. Vzťahová osoba. Vzťahová väzba. Predadopčná profesionálna 
starostlivosť. Postprofesionálne osvojenie. 

Stable attachment and foster care 

ABSTRACT 

John Bolwlby´s research points out the primary need to have a care giver providing secure 
attachment. In connection with the mentioned facts there have been developed the need for „de-
institutionalization“ of the children´s houses and the rule of professional foster parent. His goal 
as an attachment person is to provide the sense of attachment to children, the need of a close 
person who helps to create mutual bond and relationship full of love. At the same time  
a professional parent as an employee of the children´s house has to face the fact that sooner or 
later he and a child will face the loss – in time when the „institutional care“ of the child will be 
at the end. That is to say, this is in contradiction with the primary need of a child and with the 
attachment theory. The first goal of our article is to point out the problem of the loss of a 
professional parent as a stable attachment person for a child. Within the second goal we would 
like to suggest possibilities of prevention of a child´s trauma caused by the exchange of the 
attachment persons. The third goal is to evaluate the given suggestions and attitudes of the 
opinion poll within psychologists and professional parents.  

 

KEY WORDS:  

Professional parenthood. Attachment. Loss. Care giver. Pre-adoption professional care. Post-
professional adoption. 

Úvod 

Vzťahová väzba je vpísaná do nášho genetického dedičstva. Sme si vedomí, že 

deficit vzťahovej väzby je bázou pre žiaľ, ktorý na človeka môže doľahnúť v takej 

miere, že ohrozí jeho samotnú existenciu. Trauma v súvislosti so stratou blízkej 

osoby v detstve môže mať ďalekosiahle dôsledky a prejavovať sa aj v dospelom 

veku. Strata je práve to, čo je spoločným menovateľom našich dvoch nosných 

bodov tohto príspevku - vzťahovej väzby a profesionálneho rodičovstva.  

Vzťahová väzba a význam náhradnej starostlivosti 

Teória vzťahovej väzby je jednou z najvplyvnejších teórií týkajúcej sa vývinu 

dieťaťa. K tejto teórii sa vytvára množstvo výskumov, ktoré poukazujú na 
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potenciálne riziká narušenej vzťahovej väzby. V ranom období, 2-3 rokov, dochádza 

podľa psychoanalytickej teórie k osamostatňovaniu a uvedomovaniu si seba, 

vlastnej existencie. Túto identifikáciu podporuje osoba, ktorá je v neustálom 

kontakte s dieťaťom a aktívne reflektuje jeho primárne potreby. Ide o vzťahovú 

osobu, ktorá si s dieťaťom vytvára tzv. vzťahovú väzbu (Holmes, 1993). Vzťahovú 

väzbu definoval ešte Bowlby, ktorý poukazoval na emocionálny bonding, založený 

na všeobecnej tendencii cicavcov hľadať blízkosť druhej osoby a pociťovať 

bezpečnosť z prítomnosti tejto osoby (Bowlby, 1962, str.15). Pripútanie na 

opatrovnícku osobu nie je len vzťahom, je to vzťah definujúci osobnosť dieťaťa. Je 

kľúčom k regulácii extrémnej frustrácie a anxiety. Ukázalo sa, že je to jedna zo 

základných potrieb dieťaťa, nezávislá od napĺňania ostatných potrieb. Dieťa totiž 

túži po blízkosti materskej osoby aj keď je najedené, prebalené, vyspaté..., teda aj 

keď má všetky ostatné potreby naplnené (Hašto, 2005 s. 20). Pokiaľ je vzťahová 

väzba bezpečná, ide o jeden z ochranných faktorov transgeneračného prenosu 

týrania, zneužívania a zanedbávania. Zároveň pôsobí protektívne pred 

psychiatrickými a somatickými ochoreniami (Hašto, 2012, s.31).  

Obdobie novorodenca a batoľaťa, ako ho definuje Erikson (in: Hall&Lindzey, 

2002), je charakteristické receptívnou fázou, t.j. schopnosťou a motiváciou dieťaťa 

prijímať podnety z okolitého sveta a reagovať, potrebou získavať základnú dôveru  

k svetu a potrebou potvrdenia základnej nádeje (schopnosť obnovovať pozitívny 

vzťah k okoliu i po zážitku frustrácie), potrebou citovej istoty a bezpečia (pri pocite 

ohrozenia odmieta kontakt) a potrebou primeranej stimulácie (dieťa získava 

skúsenosti so sebou samým i s okolitým svetom). Podmieňuje ju dostatok 

podnetov.  

Hašto (2011, s. 10) popisuje dôležitosť pripútania na neurobiologickej úrovni. 

Dieťaťu sa pri zážitkoch a skúsenostiach stimulujú mozgové bunky, ktoré sa 

navzájom prepájajú a v neskoršom období vytvárajú determinant pre pamäť  

a učenie. Je to jeden z faktorov, ktorý určuje intelekt človeka.  

Nosková (2011, s. 14) píše, že štyridsať rokov trvajúci výskum zistil, že 

narušenie vznikajúcej citovej väzby ovplyvňuje schopnosť jedinca zvládať sociálne  

a životné traumy.  

Traumy odmietnutia, psychického a sexuálneho zneužívania majú dlhodobé 

dôsledky na vývin detského mozgu a osobnosti. Náhradná vzťahová osoba si musí 

byť vedomá toho, že psychický vek dieťaťa môže byť o dosť nižší než je jeho fyzický 

vek. Osobnosť dieťaťa umiestneného v ústavnej starostlivosti bola totiž s vysokou 

pravdepodobnosťou formovaná nepredvídateľnými interakciami a vzťahmi bez 

dôvery (Bruce, 2008). Stabilné prostredie a kvalitná citová väzba u malých detí je 

preto rozhodujúca pre ich zdravý telesný i psychický vývoj.  

Podľa McWeyovej a Mullisa (2004) je vysoko pravdepodobné, že u detí so slabou 

vzťahovou väzbou bude i naďalej pretrvávať neistá vzťahová väzba a len veľmi ťažko 

prilipnú k novým rodičom v novom prostredí. Funguje to podobne ako u detí, ktoré 

utrpeli traumatickú separáciu od rodičov a u ktorých sa môže prejaviť nízke 

sebahodnotenie a sebavedomie, nedôvera voči okoliu a poruchy nálad – depresia, 

úzkosť, spoločensko-morálna nezrelosť a spoločenská negramotnosť. 

Franz Ruppert (2011) potvrdzuje, že u detí, ktorých rodičia neboli prítomní, 

pocity, ktoré sú zodpovedné za vytváranie vzťahovej väzby stuhnú v dôsledku 

traumy zo straty. 
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Ako hovorí Caye (1998), kognitívne obmedzenia u detí rapídne narastajú práve  

v dôsledku skúsenosti so stresom. Bez dobre rozvinutého kognitívneho vnímania 

udalostí je pre dieťa ohrozujúca akákoľvek zmena. Následne, deti sa môžu dostať 

do extrémneho distresu v dôsledku zmeny prostredia a absencie vzťahovej osoby, 

resp. opatrovníka, ktorý mu bol známy. Dieťa si uvedomuje absenciu vzťahovej 

osoby ako bezprostrednú, okamžitú a totálnu a vo všeobecnosti sa neobracia hneď 

so svojimi potrebami na inú osobu. Preto pri strate vzťahovej osoby dieťa nemôže 

naplniť ani sociálny pracovník, ani nový náhradný rodič, či iní. Keď sa takáto 

separácia v živote dieťaťa objaví počas prvého roka, môže zasiahnuť uňho rozvoj 

dôvery, zatriasť základom pre neskoršie vytvorenie pozitívneho sebaobrazu, 

ovplyvniť pohľad na svet a sociálne interakcie. 

Dôležitosť opatrovníka v prvých mesiacoch dieťaťa, ktorý aktívne odpovedá na 

primárne potreby v tzv. vzťahovej výchove, je preto nevyhnutná. Vo vzťahovej 

výchove ide o: vytvorenie počiatočnej vzťahovej väzby po pôrode, dojčenia, nosenia 

dieťaťa, spania v blízkosti dieťaťa, uvedomenie si, že dieťa má na plač dôvod  

a rovnováha.  

Podľa amerického pediatra Williama Searsa, vzťahová výchova začína v rannom 

detstve, keď deti potrebujú rodičov a starostlivo vybraných opatrovateľov, aby 

prežili a prospievali (Poloková, 2008, s. 12). Ide o stabilnú vzťahovú osobu, na 

základe ktorej sa dieťa identifikuje, primerane stimuluje a získava pocit citovej 

istoty a bezpečia, ako aj základnú dôveru k svetu a základnú nádej.  

Profesionálny rodič: pripútať sa, alebo mať odstup?  

Tieto teórie upozorňovali na vznikajúcu potrebu profesionálneho rodičovstva 

(ďalej len PR). Základným poslaním PR je, že umožňuje dieťaťu stálosť osoby, 

prípadne manželov, ktorí dieťaťu zabezpečujú celodennú starostlivosť. Táto forma 

náhradnej starostlivosti zohľadňuje napĺňanie individuálnych potrieb dieťaťa  

a najviac sa približuje modelu rodinnej výchovy. Dieťa v profesionálnej rodine má 

možnosť vyrastať v rodinnom prostredí, čo je z hľadiska jeho vývinu veľmi dôležité 

pre budovanie vzťahov a väzieb. Dieťa v profesionálnej rodine vyrastá v prostredí  

s dostatočnými podnetmi pre jeho vývin a získava prirodzeným spôsobom vzory 

rodinných rol. Výhodou je, že v profesionálnej rodine je možné umiestniť aj 

viacpočetné skupiny súrodencov (UPSVAR). 
Profesionálne rodičovstvo predstavuje štátom riadený systém, ktorý 

zabezpečuje, aby vyňaté dieťa (najmä do veku 3 rokov) nebolo umiestnené  

v inštitúcii ale v rodine, resp. u štátom certifikovaného opatrovateľa v rámci 

ústavnej starostlivosti – takzvaného profesionálneho rodiča. Je špecifickou formou 

ústavnej starostlivosti, ktorá sa realizuje doma – v obydlí PR. Je zamestnancom 

detského domova a dieťaťu zabezpečuje celodennú starostlivosť. Zákon o rodine 

305/2005 podčiarkuje, že náhradná osobná starostlivosť, alebo pestúnska 

starostlivosť má prednosť pred ústavnou starostlivosťou. Preto ústavná 

starostlivosť je hierarchicky na poslednom mieste a teda aj najmenej žiaducim 

spôsobom náhradnej starostlivosti. 

Dieťa, ktoré sa dostane do rodiny profesionálneho rodiča, ostáva formálne vždy 

vedené ako dieťa v ústavnej starostlivosti – a teda podradené ostatným typom 

starostlivosti. „Spôsobí“, že medzi PR a detským domovom vzniká pracovno-právny 

vzťah, pričom medzi PR a dieťaťom nie je žiaden právny vzťah.  
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Dieťa, ktoré sa ocitlo u PR, si predtým prechádza veľmi ťažkou cestou. S istotou 

možno povedať, že u každého takéhoto dieťaťa je táto cesta traumatizujúca.  

O vyňatí dieťaťa z prostredia biologickej rodiny, ktorá sa preň stáva ohrozujúca, 

resp. ktorá sa dieťaťa vzdáva a o umiestnení do ústavnej starostlivosti rozhoduje 

súd. Následne detský domov určuje PR, ktorý sa o dané dieťa bude starať 

individuálnym prístupom v jeho domácom prostredí do času, kým súd nerozhodne 

umiestniť dieťa do náhradnej starostlivosti. Neprehliadnuteľnou vecou v súvislosti 

s profesionálnou starostlivosťou a vývojom dieťaťa je tiež fakt, že dieťa žije takmer  

v konštantnom strachu, že táto nová situácia, v ktorej ono našlo domov, je len 

dočasná a „ďalšia“ strata je nablízku. Práve striedanie a s ním spojená opakujúca 

sa strata u dieťaťa spôsobuje, že sa deti nevedia a ani nemôžu pripútať bezpečne  

a zdravo, čo následne zásadne ovplyvňuje ich dennodenné prežívanie. V prípadoch 

náhlej separácie, ktorej často PR a ich deti čelia, obe strany prechádzajú hlbokým 

smútkom. Môže sa prejaviť viacerými štádiami (Caye, 1998). Na základe vlastnej 

skúsenosti potvrdzujeme Cayeho, že PR aj napriek viacmesačnej príprave sa  

v danej situácii ocitá v šoku, a ten je len prvým štádiom v rade ďalších. Odmieta 

fakt, že dieťa musí odísť. Následne má pocity zlosti na okolie a zodpovedných. Keď 

šok ustupuje, snaží sa vyjednávať, mnohí sa pokúsia zasiahnuť do súdneho 

procesu zverenia dieťaťa osvojiteľom, ktorí sa zrazu objavujú na scéne. V týchto 

prípadoch niekedy sociálny úrad nariadi okamžité odňatie dieťaťa do inštitúcie, 

pretože hoci vytvorená silná vzťahová väzba je pre dieťa úspechom,  

u profesionálneho rodiča je paradoxným zlyhaním. Po tomto, v drvivej väčšine 

neúspešnom vyjednávaní, nastupuje štádium depresie.   

V súvislosti s vyššie uvedenou problematikou vzťahovej väzby podporuje 

legislatíva prípravu a proces poslania PR, ktorý má aktívne napomáhať vzťahovej 

výchove, teda posilňovaniu citového puta medzi dieťaťom a rodičom. Poslaním a 

cieľom PR je poskytnúť dieťaťu predovšetkým prechodnú (v ojedinelých prípadoch 

aj dlhodobú) starostlivosť o dieťa, ktorému bola nariadená ústavná starostlivosť. 

Súčasne však pripravuje rodiča na odňatie dieťaťa z ústavnej do náhradnej 

starostlivosti (UPSVAR). V príprave na PR ide teda o podporu bezpečnej vzťahovej 

väzby, zároveň však aj vzájomného odlúčenia. V prípade zmeny vzťahovej osoby ide 

o opätovné traumatizovanie dieťaťa tým, pred čím sme ho chceli psychologicky 

chrániť. Konfrontuje tak rodiča s otázkou: pripútať sa, alebo mať odstup?  

Kde by malo byť dieťa v čase, kým nie je právne voľné na osvojenie?  

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nasledovné riešenia na 

prevenciu traumy spôsobenej dieťaťu v súvislosti so zmenou vzťahových osôb: 

- posúdiť možnosť osvojenia v prípade PR napriek tomu, že predtým nebol 

žiadateľom o osvojenie. Navrhujeme posúdiť možnosť implementácie 

takzvaného postprofesionálneho osvojenia – adopcie profesionálnym rodičom.  

- aby dieťa, ktoré ešte nie je právne voľné, mohlo putovať hneď k osvojiteľom 

za predpokladu, že tí počas tejto doby sa stanú na čas profesionálnymi 

rodičmi a teda podstúpia to riziko, že v rámci lehoty, kedy oň ešte môže 

požiadať biologický rodič (napr. v prípade zrieknutia sa novorodenca), o dieťa 

prídu. Techinicky by sa teda jednalo o predadopčnú profesionálnu 

starostlivosť budúcich osvojiteľov. 
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Zhodnotenie návrhu – prieskum  

Naším tretím cieľom bolo zhodnotiť navrhnuté riešenia a postoje prieskumom 

odbornej mienky psychológov a profesionálnych rodičov. 

Prieskum sme uskutočnili v mesiaci január-február 2014 na vzorke 47 

respondentov, z toho 31 psychológov v rámci Slovenska a16 PR detských domovov 

v košickom a žilinskom kraji. Bol realizovaný anketovými otázkami osobne  

a prostredníctvom internetu. Vo výbere respondentov sme sa zamerali na tie 

skupiny ľudí, ktorí sa zaoberajú touto problematikou profesionálne. Zároveň sme 

respondentom umožnili prostredníctvom otvorenej otázky vyjadriť sa  

k problematike osobne, čo nám poskytlo ďalšie podnety do diskusie.  
Zaujímala nás najmä možnosť putovania dieťaťa priamo k osvojiteľovi, ktorý by 

mohol na istú dobu získať status profesionálny rodič a pre popísanie tohto 

právneho statusu, v ktorom by sa dieťa počas tejto doby ocitlo, by mohol poslúžiť 

termín „predadopčná profesionálna starostlivosť“. 
Položili sme teda nasledovnú otázku: Kde by malo byť dieťa v čase, kým nie je 

právne voľné na osvojenie, resp. pestúnstvo? Respondenti mali na výber jednu  

z nasledujúcich odpovedí: 

 Výlučne u profesionálneho rodiča  

 V inštitucionálnej starostlivosti - detský domov 

 U žiadateľov o osvojenie resp. pestúnstvo, ktorí by sa na istý čas stali 

profesionálnymi rodičmi  

 Iné 

 

Graf 1: Kde by malo byť dieťa pred osvojením – kým nie je právne voľné? (n=47 

respondentov) 
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Z počtu 47 respondentov 78,7% podporilo návrh, že dieťa by malo byť pred 

osvojením u žiadateľov (dočasných PR), z toho 83,9% z celkového počtu 

psychológov a 68,75% z PR. 17% respondentov tvrdí, že by mali deti byť výlučne  

u PR, z toho 12,9% psychológov a 0,25% PR. 

Diskusia 

Uvedené výsledky potvrdili predpoklad vnímanej potreby stabilnej vzťahovej 

osoby pri starostlivosti o dieťa. Psychológovia pracujúci v detských domovoch si 

tento faktor obojstrannej straty uvedomujú a snažia sa čiastočne eliminovať 

traumatické zážitky medzi vzťahovou osobou profesionálneho rodiča a novou 
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adoptívnou vzťahovou osobou tým, že podporujú pozíciu PR detským domovom. 

Prizývajú ho k stretnutiam a návštevám medzi adoptívnym rodičom a dieťaťom.  
V otvorenej položke na vyjadrenie sa PR a psychológovia vo väčšine podporili 

náš návrh aby v súlade s potrebou stabilnej vzťahovej väzby malo dieťa možnosť 

byť u budúcich osvojiteľov aj v čase, kým nie je právne voľné. Tu uvádzame ich 

vyjadrenia a návrhy: 

 „ak má dieťa prejsť do novej, adoptívnej rodiny, bolo by vhodné, aby čase,  

v ktorom sa o tom rozhoduje, už mohlo bývať v rodine, ktorá si ho chce 

osvojiť.“ Navrhovali tiež plynulý prechod osvojovania a adaptácie v novom 

prostredí s aktívnym kontaktom PR.  

S uvedeným návrhom súhlasíme čiastočne, nakoľko si uvedomujeme, že pre 

dieťa je dôležitá vzťahová osoba len jedna a akákoľvek strata stabilnej 

opatrovníckej osoby narušuje vzťahovú väzbu.  

 "povolanie" PR je u nás často brané ako možnosť zárobku, čo podľa 

respondenta popiera jeho hlavné princípy. Iní respondenti sa naopak 

vyjadrili, že: „myslím, že táto problematika je medzi verejnosťou dosť 

skreslene interpretovaná, niektorí si myslia, že PR „ide iba o peniaze“. 

Jedným z kritických názorov voči uvedenému návrhu tzv. predadopčnej 

profesionálnej starostlivosti je, že budúci osvojitelia zažijú traumu v prípade, že  

o dieťa, kým nie je právne voľné, prejaví záujem biologický rodič a teda oň prídu.  

 pre deti i žiadateľov o pestúnstvo by bolo veľkým prínosom, keby mali 

možnosť zložitú adaptačnú fázu absolvovať ešte pred konečným zverením do 

pestúnstva. Žiadatelia by ako dočasní PR získali podporu detského domova 

a deti by boli ušetrené od nutnosti adaptovať sa v dvoch rôznych rodinách 

(profesionálnej a následne pestúnskej). Pre náhradného rodiča by to 

rozšírilo možnosti ako konzultovať a riešiť problémy súvisiace s dieťaťom 

hneď na začiatku tak, aby predchádzalo možnému zrušeniu pestúnskej 

starostlivosti z dôvodu malej pripravenosti pestúnov na špecifiká dieťaťa  

a pocitu osamelosti pri riešení rôznych problémov.  

S uvedeným návrhom súhlasíme.  

 „hlavná oblasť na ktorú by som sa zamerala je eliminovať prípady, kedy sú 

deti vracané naspäť do detského domova.“  

 „najlepšie by bolo, keby sa profesionálni rodičia starali o deti až do ich 

dospelosti, aby deti nemuseli popretŕhať ťažko nadobudnuté citové väzby, 

lebo veľa týchto detí už prežilo ťažké citové straty a útrapy a takouto 

výmenou náhradných rodičov k tomu len prispievame.“ 

 návrhy sa týkali tiež médií, ktoré by podľa respondentov mali viac 

informovať o rodinách, ktoré majú osvojené deti, prípadne o tom, čo je 

súčasťou PR, alebo pestúnstva. Profesionálna rodina je podľa psychológov 

„v súčasnosti "modernou" formou náhradnej starostlivosti, ktorá je však 

veľmi nešťastne inštitucionálne ukotvená a tragicky realizovaná. Dovolenky 

náhradných rodičov, "odkladanie" detí do detských domovov počas 

dovoleniek. „Je to neošetrené prostredníctvom jasne vymedzených pravidiel 

a môže to spôsobiť vážne problémy v adaptácii dieťaťa na akúkoľvek formu 

starostlivosti. Takto násilne dieťa odnímame z rodiny, ktorá by mu mala byť 

domovom. Prostredníctvom toho sa porušuje samotný základný princíp 

toho, pre čo profesionálna rodina vzniká. V súčasnosti je potrebné jasne 
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nastaviť pravidlá a kritériá pre výber PR. PR a nepovažovať dočasnú opateru 

v profesionálnych rodinách za spásonosné riešenie.“  

Ide o návrh vyjadrujúci podporu stabilnej vzťahovej osoby s ktorým súhlasíme. 

Záver: 

Zmena vzťahovej osoby u dieťaťa vyvoláva stratu, ktorá silne poznačuje vývin 

dieťaťa a jeho fungovanie v dospelosti. Dobrá vzťahová výchova môže mať účinok 

práve vtedy, ak sa zachová stabilná vzťahová osoba. Štát by mal vytvoriť dieťaťu a 

opatrovníckej osobe také podmienky, ktoré by mu napomáhali riešiť už tak ťažkú 

situáciu. Navrhovaným riešením by mohlo byť posúdenie možnosti osvojenia 

dieťaťa v prípade profesionálneho rodiča napriek tomu, že predtým nebol 

žiadateľom o osvojení (postprofesionálne osvojenie). Druhým možným návrhom by 

bolo, aby dieťa, ktoré ešte nie je právne voľné, mohlo putovať hneď k osvojiteľom za 

predpokladu, že tí počas tejto doby sa stanú na čas profesionálnymi rodičmi 

(predadopčná profesionálna starostlivosť). Psychológovia a profesionálni rodičia 

tento návrh v našom prieskume hodnotili pozitívne.  
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WADLIWA KOMUNIUKACJA NIEWERBALNA JAKO ŹRÓDŁO KRYZYSU W 

RELACJACH WEWNĄTRZRODZINNYCH  

 
Wiesław SIKORSKI, Aneta SIKORSKA 

ABSTRAKT  

Jednym z ważniejszych czynników zapobiegających kryzysowi w relacjach 
wewnątrzrodzinnych są postawy rodziców, a zwłaszcza prezentujące: wiarygodność i pewność 
siebie, wzbudzanie sympatii, empatię oraz atrakcyjność interpersonalną. Pomocne w 
demonstrowaniu tych postaw może okazać stosowanie sygnałów komunikujących 
bezpośredniość niewerbalną. Wyraża się ona w dużej liczbie pożądanych zachowań 
niewerbalnych, między innymi w częstym uśmiechaniu się do dzieci, podtrzymywaniu kontaktu 
wzrokowego, stosowaniu przychylnych gestów, różnorodnych sygnałów wokalnych 
(różnicowanie głosu, unikanie monotonności), pochylaniu ciała w stronę dzieci, luźnej pozycji 
ciała, wykorzystaniu dotyku, przestrzeni osobistej i czynników fizycznych w domu (np. 
wyposażenia, aranżacji miejsc siedzących). Rodzice stosujący gesty świadczące o dużej 
bezpośredniości i otwartości są zwykle zaliczani do bardziej skutecznych niż rodzice, którzy 
preferują zachowania niewerbalne wyrażające małą bezpośredniość. Rodzice przejawiający 
gesty otwartości są nie tylko darzeni większą sympatią, lecz także odbierani jako bardziej 
autentyczni i znacznie lepiej potrafiący wczuć się w przeżycia dzieci. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: 

komunikacja niewerbalna, kryzys w relacji rodzinnej, postawy rodzicielskie.  

Defective nonverbal communication as a source crisis in relation intrafamily 

ABSTRACT 

One of the main factors preventing the crisis in intrafamily relationships are the attitudes of 
parents, which presents especially: credibility, self-confidence, commanding sympathy and 
empathy as well as interpersonal attractiveness. The use of nonverbal signals presenting 
nonverbal straightforwardness is helpful to demonstrate these attitudes. It is expressed by 
frequent smiling to children, maintaining the eye contact, using friendly gestures and variety of 
vocal signals (differentiation of voice, avoiding the monotony), leaning forward to the children, 
relaxed posture, using the touch, the personal space and physical factors of a home (e.g. 
equipment, seating arrangements). Parents who use honest and frank gestures are perceived as 
a more efficient than parents who prefer using nonverbal behaviour showing less 
straightforwardness. Parents using gestures of frankness are not only given more sympathy by 
children but they are also perceived as a more authentic ones and having the ability to 
understand better the feelings and emotions of children. 

 

KEY WORDS:  

nonverbal communication, crisis in family relationships, parental attitudes. 

Wprowadzenie 

Istnieje duża zgodność, że jednym z ważniejszych czynników zapobiegających 

pojawieniu się kryzysu w relacjach wewnątrzrodzinnych jest postawa rodziców,  

a przede wszystkim manifestująca: wiarygodność i pewność siebie, sympatię  

i empatię oraz atrakcyjność interpersonalną. Niewątpliwie każdy z tych wymiarów 

komunikacyjnych może sprzyjać przeciwdziałaniu kryzysom w relacjach między 

rodzicami a dziećmi czy samymi rodzicami bądź rodzeństwem (Satir, 2000). 

 Okazywanie tych postaw będzie niewątpliwie bardziej przejrzyste gdy 

członkowie rodziny będą ilustrowali i wzmacniali wypowiadane słowa odpowiednimi 

sygnałami niewerbalnymi. Tym bardziej że przekazy bezsłowne pełnią olbrzymią 

rolę w wywieraniu pozytywnego wrażenia (Pease i Pease, 2007).  
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Otwartość niewerbalna 

Spośród wielu zachowań niewerbalnych, które mają znaczący wpływ na 

wiarygodność i skuteczność relacji wewnątrzrodzinnych, dwa wydają się 

najistotniejsze, a mianowicie te, które dotyczą otwartości i reaktywności. H. Retter 

(2005) twierdzi, że bardzo ważne jest żeby członkowie rodziny preferowali sygnały 

manifestujące otwartość niewerbalną. Wyraża się ona w dużej liczbie pożądanych 

zachowań niewerbalnych, między innymi w ekspresji twarzy (uśmiechanie się), 

kontakcie wzrokowym, stosowaniu przychylnych gestów, różnorodnych sygnałów 

wokalnych (różnicowanie głosu, unikanie monotonności), pochylaniu ciała do 

przodu, swobodnej pozycji ciała, wykorzystaniu dotyku, przestrzeni indywidualnej  

i środowiska fizycznego (np. wyposażenia domu, wystroju wnętrza, ostrości 

oświetlenia). 

Drugim, tak samo ważnym czynnikiem antykryzysowym jest niewerbalna 

reaktywność. Członkowie rodziny, którzy stosują dopuszczalne formy dotyku  

i uruchamiają szereg pozytywnych gestów są widziani jako bardziej życzliwi i czuli. 

Natomiast krzyżowanie ramion na klatce piersiowej i splatanie nóg  ułożenie 

jednej nogi na kostce drugiej  są zwykle odbierane jako słabo mało reaktywne 

sposoby zachowania, co w efekcie zwykle prowadzi do przypisywania cech osoby 

chłodnej i nie empatycznej. Zasadniczo, członkowie rodziny tworzący reaktywne 

sygnały niewerbalne (przejawiający odpowiednie ruchy ciała) są oceniani jako 

serdeczniejsi i godniejsi zaufania od tych, którzy od takich zachowań stronią 

(Leathers, 2007).  

Wiarygodność i pewność 

Z wielu badań niezbicie wynika, że sygnały niewerbalne tworzone przez rodziców 

znacząco wpływają na postrzeganie ich jako godnych zaufania (Molcho, 2008). 

Bliższych rozstrzygnięć w tej materii dostarczyły badania przeprowadzone przez  

M. L. Knappa i J.A. Hall (2000), w których przedmiotem obserwacji i analiz objęto 

trzy sposoby niewerbalnych zachowań u dwóch grup rodziców. Jedna grupa 

badanych rodziców utrzymywała (1) żywy kontakt wzrokowy ze swymi dziećmi, (2) 

bezpośrednio orientowała ciała i (3) pochylała się do przodu podczas rozmowy. 

Rodzice zaś z grupy odniesienia preferowali przeciwstawne sygnały niewerbalne, to 

znaczy unikali patrzenia w oczy swym dzieciom, siadali do nich bokiem i odchylali 

się do tyłu. Rodzice z pierwszej grupy byli oceniani jako wyraźnie życzliwsi od 

rodziców zebranych w drugiej grupie. Podobnie dużo korzystniej byli postrzegani 

przy ocenie poziomu troskliwości i empatii. Badacze ci dodatkowo dowiedli, że 

ujawnienie przez rodziców tylko takich trzech pozytywnych gestów spowodowało, że 

byli odbierani przez swoje pociechy jako godniejsi zaufania a jednocześnie jako 

dużo bardziej zrównoważeni, serdeczniejsi, ufni, ciepli, uważni, wyrozumiali, 

cierpliwi, zainteresowani oraz mniej chłodni, krytyczni i dystansujący się niż  

z grupy odniesienia. 

Wiarygodność rodziców to jeden z ważniejszych czynników zapobiegających 

kryzysom w relacjach wewnątrzrodzinnych. Tym bardziej że jej podstawowymi 

wymiarami są opiekuńczość i zaufanie (Lichtenberg-Kokoszka, 2010).  

Badania przeprowadzone przez V. Satir (2000) wykazały, że wiarygodność 

rodziców jest warunkiem niezbędnym poprawnych kontaktów z dziećmi. Brak 

wiarygodności rodziców uniemożliwia powstanie odpowiedniej relacji i utrudnia 
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skuteczną komunikację (obniża jej poziom i jakość). Uczniowie, którzy uznali swych 

rodziców jako dbających i dobrze ich wychowujących, dużo częściej oceniali ich 

jako osoby budzące zaufanie, a przy tym życzliwe, sympatyczne i przyjazne, 

uważne, wyrozumiałe, zaangażowane i okazujące szacunek. Dzieci oceniający mniej 

korzystnie swoich rodziców opisywali ich jako zbytnio kontrolujących, władczych, 

chłodnych, dystansujących się i negatywnie usposobionych. 

P.A. Andersen (2005) wyodrębnia następujące zachowania - świadczące  

o otwartości niewerbalnej - jakie powinni stosować rodzice, by być wiarygodnymi 

dla swych dzieci: 

 rodzice powinni utrzymywać częsty, ale nie ciągły kontakt wzrokowy  

z własnymi dziećmi; 

 sygnały głosowe, takie jak względnie szybkie tempo mówienia, znaczna 

głośność i krótkie, celowe pauzy, są kojarzone z większą wiarygodnością 

rodziców w oczach ich dzieci; 

 rodzice, którzy mówią poprawnym i czystym językiem są postrzegani jako 

bardziej wiarygodni przez swoje dzieci od tych, którzy mówią niedbale i  

z innym akcentem; 

 częste spoglądanie w dół, zwłaszcza przed udzieleniem odpowiedzi na 

pytanie zadane przez dzieci, a także rzadki kontakt wzrokowy sprawiają, że 

rodzice są postrzegani jako mniej wiarygodni; 

 rodzice, których słowne i niewerbalne komunikaty są niezgodne, są 

postrzegani jako zasługujący na mniejsze zaufanie niż ci, których słowne  

i niewerbalne komunikaty są spójne; 

 rodzice, którzy uśmiechają się nieszczerze, w niestosownych chwilach, są 

postrzegani jako zasługujący na mniejsze zaufanie niż ci, których uśmiech 

jest autentyczny i adekwatny do kontekstu; 

 rodzice, którzy ujawniają behawioralne oznaki napięcia czy 

podekscytowania w postaci braku płynności mowy, rozbieganego wzroku i 

oblizywania ust, są oceniani jako mniej wiarygodni niż ci, którzy tego nie 

czynią. 

Natomiast pewność siebie jako czynnik zapobiegający kryzysom w relacjach 

wewnątrzrodzinnych służy komunikowaniu dzieciom, że rodzice są przekonani  

o zasadności, celowości i potencjalnej użyteczności przekazywanych im treści. 

Najistotniejszymi czynnikami, które można uznać jako komponenty pewności siebie 

wydają się być szczerość i otwartość (asertywność) (Leathers, 2007). 

T. Reiman (2010) podaje zestaw niewerbalnych zachowań wyrażających 

pewność siebie rodziców: 

 rodzice są postrzegani jako coraz bardziej pewni siebie, kiedy częściej 

utrzymują kontakt wzrokowy z dziećmi; 

 rodzice robią wrażenie bardziej pewnych siebie, kiedy wypowiadając się, 

zaczynają częściej wpatrywać się w dzieci oraz kiedy patrzą na nie rzadziej  

w czasie słuchania; zakres ich pewności siebie wzrasta; 

 rodzice są oceniani jako mniej pewni siebie, jeśli często wahają się podczas 

wypowiedzi i unikają odpowiedzi; jednak takie zachowania skutkują utratą 

wiarygodności; 
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 pozasłowne wskaźniki braku pewności siebie obejmują skurczone  

i zamknięte postawy ciała, ograniczony zakres ruchów, zgarbione i napięte 

ciało, opuszczoną głowę; 

 mało donośny i delikatny głos rodziców wyraża brak asertywności. 

Wiarygodni i pewni siebie rodzice nie tylko są optymistami w swoich 

przypuszczeniach i obietnicach, ale także umieją je potwierdzać uzyskiwanymi 

efektami. Każdy potrafi sprawiać pozory, że wie, co czyni, jednak końcowym 

sprawdzianem jest zrealizowanie swoich zapewnień. Najnormalniej oznacza to, że  

w rzeczywistości wiarygodność rodziców polega na tym, że robią oni to, co 

zadeklarowali, czy to do czego się zobowiązali. Wiarygodni i pewni siebie rodzice 

przekazują własną postawą, że doskonale wiedzą, co czynią, gdyż robili to wiele 

razy i z dobrym skutkiem. Deklaracje te pomagają rodzicom w tworzeniu poczucia 

pewności siebie, lecz wiarygodne stają się dopiero w chwili, gdy zostaną spełnione. 

Staje się to możliwe wówczas gdy rodzice właściwie interpretują fakty; gdy słyszą  

i rozumieją, co dzieci im komunikują i okazują to w sposób pełen empatii 

(współodczuwania). Ciepło i autentyzm łagodzą wrażenie nieuzasadnionej racjami 

pełnionych ról w rodzinie dominacji czy przesadnej dyrektywności (Lichtenberg-

Kokoszka, 2008). Rodzice powinni pewność siebie łączyć z pokorą, aby jawić się  

w oczach swych dzieci jako osoby troskliwe i pełne wiary w siebie, które jednak 

miewają chwile zawahania, bywa niekiedy zakłopotana i są świadome swojej 

niedoskonałości czy ograniczeń. Nie wpłynie to na utratę wiarygodności rodziców,  

a wręcz przeciwnie dzieci zaczną czuć, że ich rodzice są asertywni, szczerzy  

i autentyczni. Składają się one na osobowość oraz postawę rodziców i za ich sprawą 

dzieci mogą postrzegać ich jako wiarygodnych i budzących zaufanie, a także 

preferujących partnerstwo czy równe prawa (Lichtenberg-Kokoszka, 2010).  

Wzbudzanie sympatii 

Zdolność wzbudzania sympatii jest następnym ważnym czynnikiem 

zapobiegającym pojawianiu się w kryzysów w relacjach wewnątrzrodzinnych.  

P. Collett (2003) twierdzi, że ciepła i wspierająca postawa rodziców sprzyja lepszym 

kontaktom z ich dziećmi. Rodzice powinni być zainteresowany komunikowaniem 

się w taki sposób, aby ich dzieci postrzegały ich jako osoby, które potrafią 

wzbudzać sympatię w różnych sytuacjach.  

E. Griffin (2003) podaje zasady niewerbalnych zachowań komunikacyjnych 

służące wzbudzaniu sympatii przez rodziców:  

 rodzice, którzy przejawiają zachowania świadczące o otwartości w postaci 

bliskich interakcyjnych odległości, bezpośredniej orientacji ciała, pochylenia 

do przodu, właściwego dotyku, szczerego i adekwatnego do sytuacji 

uśmiechu, rozluźnionych oraz otwartych pozycji ciała są postrzegani jako 

wzbudzający sympatię w większej mierze niż ci, którzy zachowują się 

odwrotnie; 

 rodzice, którzy sygnalizują zainteresowanie i uważność przez 

bezpośrednie zorientowanie ciała na dzieci, uśmiechają się i nawiązują 

kontakt wzrokowy są z reguły oceniani jako bardziej sympatyczni niż ci, 

którzy nie sygnalizują zainteresowania i uważności w taki sam sposób; 
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 utrzymywanie dłuższego i bezpośredniego kontaktu wzrokowego  

z dziećmi sprawia, że rodzice będą w większym stopniu wzbudzać 

sympatię; 

 umiejętność wzbudzania sympatii wiąże się z głosem, który ma 

przyjemne, pewne siebie, dynamiczne i ożywione brzmienie, jest 

rozluźniony, ekspresyjny, emocjonalny i świadczący o przyjaznym 

nastawieniu i zainteresowaniu; 

 pozasłowne wskaźniki antypatii, które powodują, że przejawiający je 

rodzice będą postrzegani jako niesympatyczni, to nieprzyjemny wyraz 

twarzy, względny brak gestykulacji, wzrokowa nieuważność, a także 

zamknięta czy niewłaściwa postawa ciała. 

Empatia 

Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za koniecznością 

wykorzystywania niewerbalnych zachowań komunikacyjnych w relacji 

wewnątrzrodzinnej jest ich duża siła sprawcza w okazywaniu empatii. Już dawno 

temu C. R. Rogers zidentyfikował „trafną empatię” jako jedną z trzech 

podstawowych cech (wraz z „bezwarunkowym szacunkiem” i „autentycznością”) 

skutecznego rodzica (także pedagoga i terapeuty) i otworzył nowy obszar badań w 

dziedzinie pedagogiki rodziny, które dostarczyły ostatecznych, znaczących dowodów 

na rzecz skuteczności empatii”. M.L. Knapp i J.A. Hall (2000) ustalili, że znacznie 

łatwiej jest reagować w sposób empatyczny, używając sygnałów niewerbalnych, niż 

posługując się w tym celu komunikatami słownymi. Rodzice empatyczni częściej 

podtrzymują kontakt wzrokowy, kierują ciało w stronę swych dzieci (ułożeniem 

ciała wyrażają zorientowanie na swe pociechy), delikatnie pochylają się ku nim,  

a także tworzą spójne komunikaty werbalne i niewerbalne (gesty i słowa prezentują 

zgodne ze sobą znaczenia  

Stosowanie zasad  

Zanim rodzice zastosują powyższe zasady powinni wziąć pod uwagę trzy sprawy: 

po pierwsze, mogą traktować jeden z podanych powyżej wymiarów postaw, na 

przykład umiejętność bycia wiarygodnym, jako wymiar, który ma dla nich (a raczej 

dla relacji wewnątrzrodzinnych) szczególne znaczenie; po drugie, kontekst 

rodzinny, w którym przebiega komunikacja zazwyczaj, może sprawić, że niektóre 

zasady będą bardziej przydatne i cenne od pozostałych; po trzecie, mogą chcieć 

skupić się na kontrolowaniu bądź usuwaniu negatywnych pozasłownych zachowań 

komunikacyjnych. Przyjrzyjmy się przykładowo zasadom dotyczącym wymiaru 

postawy, którym jest pewność siebie. Zasady te sugerują, że zachowania wzrokowe 

i komunikaty paralingwistyczne mają szczególnie duży wpływ na oceny dotyczące 

pewności siebie. W takim razie rodzice będą skłonni do rzadszego spoglądania na 

dzieci w chwili, kiedy one będą przy głosie niż wtedy, gdy oni będą mówili. Powinni 

także unikać mówienia łagodnym i mało donośnym głosem, gdyż osoby, które 

mówią ciszej są zwykle postrzegane jako nieasertywne. 

Rodzice muszą rozważyć, jaką hierarchię zamierzają nadać wymiarom swej 

postawy. U prawników ta hierarchizacja (zaczynając od najważniejszego) mogłaby 

wyglądać następująco: wiarygodność, pewność siebie, atrakcyjność 



210 

interpersonalna, wzbudzanie sympatii i empatia. Natomiast dla polityków 

najważniejsza byłaby umiejętność wzbudzania sympatii, następnie atrakcyjność 

interpersonalna, wiarygodność, pewność siebie i empatia. U rodziców 

przypuszczalnie będzie ona wyglądać (zaczynając od najważniejszego) tak: 

wiarygodność, empatia, wzbudzanie sympatii, atrakcyjność interpersonalna oraz 

pewność siebie. Te właściwości komunikacji bezsłownej, które mogą w największym 

stopniu wpływać na wiarygodność rodziców będą inne niż te, które spowodują, że 

będą on postrzegani jako osoby pewne siebie (Molcho, 2008  

Sygnały głosowe 

Od komunikatów paralingwistycznych zależy jakość i skuteczność komunikacji 

między rodzicami i dziećmi, a tym samym łagodzenie kryzysów we wzajemnych 

relacjach. Co więcej, sygnały wokalne wpływają na trzy wymiary wiarygodności – 

kompetencję, wzbudzanie zaufania i zaangażowanie (dynamizm). Wiadomo na 

przykład, że to komunikaty wokalne decydują o tym, czy rodzice są postrzegani 

jako wierzący w to, co mówią czy jako niezdecydowani bądź ambiwalentni 

(Andersen, 2005).  

Co zatem powinni uczynić rodzice, żeby wykorzystać potencjał sygnałów 

wokalnych w relacjach z dziećmi? D.G. Leathers (2007) wyodrębnił wykaz sygnałów 

głosowych korzystnie oddziałujących na dzieci: 

 tempo konwersacyjnego stylu mówienia powinno wynosić od 125 do 150 

słów na minutę. Udowodniono, że jeśli usiłuje się kogoś przekonywać, to 

najefektywniejsze jest umiarkowanie szybkie tempo mówienia. Rodzice, 

którzy posługują się konwersacyjnym stylem mówienia są postrzegani jako 

bardziej sympatyczni, mili i przyjaźnie nastawieni niż ci, którzy się nim nie 

posługują; 

 trzeba podkreślać najważniejsze punkty, modulując odpowiednio natężenie 

i ton głosu; monotonny głos niekorzystnie wpływa na wiarygodność 

rodziców; 

 głos, który zwiększa wiarygodność rodziców powinien być płynny, 

różnorodny, o niskim tonie oraz umiarkowanym tempie; jest to uniwersalny 

język pod względem akcentu i dialektu; 

 rodzice o ograniczonym zakresie tonacji są postrzegani jako nieszczerzy 

(starający się coś ukryć) i niepewni; 

 właściwe zróżnicowanie tonu i tempa głosu sprawia, że rodzice robią 

wrażenie osób bardziej ekstrawertywnych, ożywionych i aktywnych; 

 niestaranna i nieprawidłowa artykulacja czy niewłaściwa wymowa 

wywierają bardzo negatywny wpływ na to, jak postrzegane są przez dzieci 

postawy wychowawcze rodziców; 

 wyjątkowo negatywny wpływ na pierwsze wrażenie, jakie wywierają rodzice, 

mają niespójne sygnały. Jeśli powiedzą oni dzieciom, że utożsamiają się  

z ich problemami, to powinni upewnić się, że chcąc podkreślić znaczenie 

swoich słów, użyją swojego głosu tak, aby brzmiał on wiarygodnie; 

 przemyślane, zamierzone przerwy, które rodzice robią przed 

najważniejszymi punktami swojej wypowiedzi, sprawią, że oni wyda się 
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bardziej kompetentni, a także zwiększą one prawdopodobieństwo, że ich 

słowa będą zapamiętane przez dzieci. 

Poprzez wnikliwą analizę aprobowanych sygnałów głosowych rodzice mogą 

zwiększyć prawdopodobieństwo, że ich dzieci będą przypisywać mu korzystne cechy 

osobowości. Jak sugerują powyższe wskazówki wokalne, pozytywne cechy 

osobowości i właściwości indywidualne są związane ze stylem mówienia, który 

cechuje właściwe zróżnicowanie tempa, tonu i donośności.  

Z uwagi na skłonność obserwatorów do przywiązywania większej wagi do złych 

niż dobrych informacji o danej osobie, rodzice powinni unikać nieprawidłowych 

zachowań paralingwistycznych. Tym bardziej że dowiedziono, że niewłaściwe 

sygnały głosowe płynące z ust rodziców osłabiają relację z ich dziećmi (Lichtenberg-

Kokoszka, 2011).  

P. Collett (2003) do grupy niepożądanych sygnałów głosowych rodziców zalicza: 

 aby wywrzeć korzystne wrażenie, rodzice powinni starać się usunąć 

oznaki braku płynności, takie jak „aha”, niedokończone zdania bądź 

urwane słowa. Rodzice mówiący w mało płynny sposób są zwykle 

postrzegani jako niespokojni, niepewni i mało zaangażowani; 

 trzeba unikać okresu zawahania się przed udzieleniem odpowiedzi na 

pytania dzieci, ponieważ takie przerwy przyczyniają się do braku wiary  

w szczerość intencji rodziców; 

 nadmiernie podniesiony głos kojarzy się z nieuzasadnioną i niestosowną 

egzaltacją, napastliwością czy dyrektywnością; 

 trzeba starać się wyeliminować lub zminimalizować monotonię, nosowość 

i napięcie głosu. Te właściwości wokalne wzmacniają wrażenie, że rodzice, 

którzy je prezentuje są mało zaangażowani w sprawy dzieci; 

 trzeba uważać, aby tempo mowy nie przekraczało 200 słów na minutę, 

ponieważ wskazuje to na brak pewności lub podwyższony niepokój; 

 trzeba starać się nie przerywać dzieciom, ponieważ sprawia to wrażenie, 

że rodzice są mało wrażliwi społecznie. 

Jeśli rodzice chcą być postrzegani jako osoby pewne siebie, to muszą pamiętać, 

aby unikać braku płynności oraz szybkiego tempa mówienia. Wielokrotnie 

wykazano, że używanie obydwu tych sygnałów paralingwistycznych sprawia, że 

komunikujący jest odbierany jako ktoś o niskim poziomie pewności siebie i o zbyt 

wysokim poziomie lęku (Reiman, 2010). 

Wskazówki podane powyżej powinny pomóc rodzicom wykorzystywać swój głos 

w taki sposób, aby spełniał kryteria stereotypu atrakcyjności wokalnej, a także był 

w stanie unikać kojarzenia się z cechami niepożądanymi. Cała sztuka polega 

odpowiednim kontrolowaniu brzmienia własnego głosu. 

Refleksje końcowe 

Największym problemem w stosowaniu powyższych zasad i założeń w relacjach 

wewnątrzrodzinnych jest niewątpliwie to, że niektóre z zachowań niewerbalnych 

mają charakter wrodzony i z tego względu próby kontrolowanego czy świadomego 

ich stosowania przez członków rodziny mogą osłabiać ich naturalność. Dotyczy to w 

szczególności ekspresji mimicznej. W efekcie zmuszanie się przez członków rodziny 

do tworzenia sztucznych zachowań niewerbalnych może przynieść skutek odwrotny 
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od zamierzonego. Co więcej, posługiwanie się takimi gestami może być 

dyskomfortowe dla samych członków rodziny, choćby z uwagi na dysonans między 

tworzonymi przez nich sztucznymi przekazami niewerbalnymi a ich cechami 

osobowości; na przykład w sytuacji stosowania sztucznych gestów wyrażających 

dużą otwartość przez skrajnie introwertycznego rodzica. Stąd oczywisty wniosek, że 

niektórzy członkowie rodziny chcąc wykorzystywać niewerbalne zachowania 

komunikacyjne w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym we wzajemnych 

relacjach staną przed koniecznością rozwiązania swego rodzaju konfliktu między na 

przykład preferowanym a stosowanym zestawem gestów. Dodatkowa trudność  

w zamierzonym posługiwaniu się „mową ciała” w relacjach wewnątrzrodzinnych 

wynika z faktu, że wiele komunikatów niewerbalnych ma charakter interakcyjny 

czy relacyjny (np. kontakt wzrokowy, zachowania przestrzenne), to znaczy 

określony gest, postawa czy mimika może wyzwalać określone zachowania 

niewerbalne u członków rodziny. W konsekwencji może to - na zasadzie 

komunikacyjnego sprzężenia zwrotnego - zmuszać danego członka rodziny do 

właściwego reagowania na przekazy niewerbalne innych osób z rodziny, zamiast 

skupiania się na wykorzystywania bezsłownych komunikatów wyrażających 

bezpośredniość jako czynnika służącego zapobieganiu sytuacjom kryzysowym we 

wzajemnych kontaktach.  

Kolejna sprawą, niezmiernie istotną dla wyrażania otwartości niewerbalnej, a 

także dla poprawy kryzysowych relacji wewnątrzrodzinnych, jest dbałość o spójność 

przekazu. Rodzice, którzy zapewniają werbalnie swoje dzieci o prawdziwym  

i rzetelnym zaangażowaniu się w zgłaszane przez nich problemy, jednocześnie 

przecząc temu niewerbalnie (np. odchylając się do tyłu czy rozglądając się na boki), 

mogą podważyć swą wiarygodność, szczerość intencji, a tym samym zniechęcić 

swoje pociechy do skorzystania z ich pomocy. V. Satir (2000) twierdzi, że dzieci są 

skłonne do podważania postaw rodziców, posądzania ich o mniejsze zaangażowanie 

i skuteczność oraz do mniej poważnego ich traktowania i darzenia mniejszym 

szacunkiem gdy używają niespójnych komunikatów.  

Wzmacnianiu otwartości niewerbalnej sprzyja wspomaganie jej bezpośredniością 

werbalną. Jednym z ważnych sposobów przyczyniających się do wzrostu 

bezpośredniości werbalnej jest stosowanie słownych pochwał, wykorzystywanie 

metafor, anegdot i humoru a także zachęcanie członków rodziny do 

komunikowania się, na przykład poprzez komentarze typu: „Proszę o więcej 

szczegółów”, „To jest doskonały pomysł”, „To ciekawe, proszę mów dalej”.  

Członkowie rodziny chcący wykorzystywać otwartość komunikacyjną w celu 

zapobiegania kryzysom we wzajemnych kontaktach powinni być świadomi faktu, że 

może ona być wyrażana różnymi drogami, zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie. 

Zmienna wysokość tonu głosu, odpowiednie tempo mówienia i głośność, 

uśmiechanie się, przyjmowanie pozycji ciała „twarzą w twarz”, zmniejszanie 

dystansu fizycznego, ilustrowanie gestykulacją wypowiadanych słów, używanie 

otwartych ruchów ciała - to wszystko może komunikować otwartość. 
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RODINA A CHRONICKY NEMOCNÉ DÍTĚ  
 

Jaroslav SLANÝ, Miriam SLANÁ 

ABSTRAKT 

Práce pojednává o situace, která vzniká v rodině, když onemocní vážným či chronicky 
onemocněním dítě, o aspektech této situace jak ze strany nemocného dítěte, tak jeho rodiče, celé 
jeho rodiny, zdravotníků i společnosti. Emoce, které tuto situaci provázejí, nepatří k odborně 
častým tématům, nicméně jsou velmi významné jak z hlediska vzniku, tak i průběhu a prognózy 
vážné nemoci, a proto je jim zapotřebí věnovat patřičnou pozornost. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

prožívání vážné nemoci dítětem, vážně nemocné dítě, vážně nemocné dítě a rodič, vážně 
nemocné dítě a rodina, vážně nemocné dítě a zdravotník 

Chronically ill child and his familly 

SUMMARY 

The paper is about familly and chronically - seriously ill child, about some aspects of this 
situation - about the sick child and his parents, his entire family, health and society. Emotions 
do not belong to often discussed and studied issues, however, they paly very important role 
both in context of origin, as well as during the course of the serious illness and its prognosis, 
and therefore they should be given adequate attention to this problem. 

 

KEY WORDS 

acceptation of serious disease by child , seriously ill child, acceptation of serious disease by 
child, seriously ill child and his parent, seriously ill child and his family, seriously ill child and 
health specialist 

Úvod  

Rodina, která představuje základní biologickou a sociální jednotku, představuje 

zároveň i nejdůležitější emoční zázemí a útočiště pro své členy. Právě v rodině se 

především odehrává náš emoční život, naše zrání, rodina je tím základním 

útočištěm jak v situacích radostných, tak i těch bolestných. A nemoc, vážná 

nemoc, a to navíc nemoc dítěte, je pak pro rodinu situace emočně silně exponovaná 

situace. 

Současná medicína, zaměřená především na molekulární, biochemické  

a patofyziologické (neboli „biologické“) příčiny nemocí věnuje stále ne dost 

dostatečnou pozornost psychickým stavům, jako jsou prožívání nemoci, chování a 

psychické vyladění člověka, nepříliš se věnuje tomu jaká je jeho osobnost a pod. –  

a přitom jsou tyto okolnosti často zcela zásadní pro vznik, průběh i prognózu 

nemocí… Tyto psychické stavy, máme- li na mysli především jejich dlouhodobý, 

trvalý charakter (jako např. je tomu typicky u trvalých charakteristik osobnosti 

daného člověka) významně souvisejí se zdravím (ať už zdravím „objektivně“ 

chápaným, či zdravím vnímaným jako stav subjektivního prožívání života – 

„wellbeing“), souvisejí s obranyschopností organismu (viz psycho- neuro- imuno- 

endokrinologie…) a souvisejí neméně tak i s kvalitou života daného člověka.  

A pokud se hlouběji zamyslíme nad našim chováním, motivacemi apod., možná 

bychom měli pozměnit hrdé označení našeho biologického druhu -z homo sapiens 

sapiens na homo emotionalis emotionalis… Je to opravdu brilantní rozum nebo jsou 
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to spíše vyšší city (jako altruismus, empatie, prožitek krásy, estetické cítění, 

láska…), co nás činí opravdu lidskými? 

A přesto tyto psychické stavy, ke kterým emoční prožívání jistěže patří, zůstávají 

na okraji zájmu hlavního proudu současné medicíny, stále ještě ukotvené 

v karteziánském způsobu vidění a uchopování světa (rozděleného na res extensa a 

res cogitans) a navíc je toto ještě zesíleno problematickou matematizací těchto 

témat - zde totiž pozitivisticky orientovaná současná věda jen velmi obtížně 

„zkoumá“ tyto jevy, které nelze snadno či bez zkreslení a jejich zjednodušení 

převádět na čísla, a dále s nimi, jak je dnes zvykem, „vědecky“ (čti - matematicky) 

pracovat… A přitom zcela běžný život a zkušenost nemoci jak u laiků, tak nakonec 

i u samotných zdravotníků jakožto pacientů, nám ukazuje význam a sílu 

psychického prožívání a emočních stavů při nemoci. (V případě zdravotníků se 

jedná dnes u nich o přímo jakési „rozštěpení“ – zcela jinak vnímají nemoc jako 

profesionálové a jinak, když sami onemocní a objevuje se u nich prožitek nemoci 

jako existencionální životní situace… Toto rozštěpení není způsobeno jen 

nezbytnou profesionální adaptací zdravotníka pro práci s nemocnými, jsou to 

doslova dva spolu jakoby nesouvisející světy…). 

Emoce jako termín je odvozen od latinského slovesa moveo, hýbám, a má tak 

příbuzný slovní základ jako např. motorika, motivace, moc, nemoc… 

Vážná nemoc (ať je již akutní či chronická, a která může být také nemocí 

nevyléčitelnou), je obvykle existencionální situací, často s ohraničeným horizontem 

života dítěte (četnost takovýchto chronických stavů v dětské populaci je cca 10%),  

a má zásadní význam na emoční situaci jak u dítěte, tak u jeho rodičů, má dopad 

na rodinu, ve které vyrůstá, dále se dotýká zdravotníků a taktéž má vliv i na jeho 

okolí a na společnost vůbec.  

U dítěte musíme úvodem zdůraznit některé jeho významné potřeby, které 

musejí být v průběhu dětství naplňovány (o to více pak vystoupí do popředí jejich 

význam a naléhavost v případě vážné nemoci): jsou to potřeba podpory, citové 

jistoty a bezpečí, potřeba sociálního kontaktu a zázemí, potřeba přijetí, akceptace, 

potřeba identity, potřeba seberealizace, a také neméně potřeba otevřené 

budoucnosti. 

Ze strany dítěte je pro vnímání a prožívání vážné nemoci zásadní jeho 

dosažená úroveň psychomotorického vývoje (ta ale nemusí zcela „automaticky“ 

vyplývat z dosaženého kalendářního věku dítěte - u dětí téhož kalendářního stáří se 

může tato psychomotorická úroveň někdy i dosti výrazně lišit), dále jsou to 

osobnostní charakteristiky dítěte, jsou to dále také příčiny vzniku chronické 

nemoci (vnější - či- vnitřní /?genetické!/ příčiny), dále je to přítomnost/ne-

přítomnost bolesti (ať už přímo spojené s charakterem nemoci či s výkony  

a vyšetřeními s nemocí spojenými - toto je vysoce významný parametr prožívání 

nemoci, čím je dítě věkově mladší, tím má užší prostor pro racionální vhled do 

situace a dítě pak prožívá svou nemoc jako zcela nesmyslné trápení a ubližování…), 

v rámci vážné nemoci dochází často k omezení aktivit dítěte (může být omezena 

jeho základní sebeobsluha a běžná lokomoce, či nastává nutnost změnit/opustit  

u dítěte jeho dosavadní koníčky- sport, tanec apod.), nemoc může přinášet změny 

jeho tělesného schématu (!stigmatizace, mutilace apod.), nastupuje zde vědomí 

odlišnosti od jiných, zdravých dětí, dochází ke změně sebepojetí dítěte apod. Mohou 

se dostavovat pocity bezmoci, ztráty všech perspektiv, beznaděj… toto je velmi 

významně přítomno v období puberty a zvláště pak adolescence, kdy jedinec je 
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jaksi „přirozeně“ v této době „mladý, krásný, silný, svět mu leží u nohou, vše je 

dosažitelné a realizovatelné….“ - a zatím chronická či přímo smrtící nemoc všechno 

toto zničí - je proto nutno často zásadní měrou změnit a opustit dosavadní životní 

plány a úvahy, a to jak v oblastech osobního, tak i profesního života.  

Bez významu není také vývoj chápání smrti v průběhu dětství, kdy malé dítě 

(předškolní věk) si fenomén smrti není schopno uvědomit, smrt bere jako 

nepřítomnost dané osoby, či jako spánek, vlivem pohádek má často smrt 

v představách dítěte reverzibilní charakter. Školní dítě má tendenci smrt 

personifikovat („kostlivec“, „strašidlo“…), objevuje se strach z neznámého, 

tajemného či děsivého… až teprve kolem 8. - 10. roku života si dítě ve svém 

psychomotorickém zrání začíná uvědomovat naplno fenomén smrti v jeho 

„dospělé“, zralé podobě (v této době se také u dětí poprvé začínají objevovat první 

suicidiální pokusy). Od tohoto věkového pásma tedy máme dítě již chápající svou 

tělesnou konečnost v čase a je nutno v přístupech k němu toto mít na vědomí. 

Průběh přijetí nepříznivé informace popsala dobře již Kübler - Rosssová (1969), 

dnes k jejímu popisu dodejme, že lze zařadit před fázi první ještě tzn. „nultou“ fázi 

(kdy nejsou ještě k dispozici výsledky, odběry - je tedy přítomna hrozivá nejistota a 

„nekonečné“ čekání…), a také to, že jednotlivé jí popsané fáze nejsou jakýmsi 

„žebříkem“, po kterém pacient stoupá v čase, ale spíše jakýmsi „úlem“ pocitů, kdy 

jednotlivé fáze se mohou vracet, přeskakovat apod.… U malého dítěte je nutno 

kombinovat verbální i neverbální přístup k diagnostice jeho vnitřních stavů i  

v terapii (arteterapie, kreslení, hra vůbec, tvořivé aktivity apod.). Vhodné jsou také 

skupinové terapie, dále letní tábory dětí s určitou nemocí (onkologické, diabetes…) 

apod. 

Ze strany rodiče je nutno vzít v úvahu dnešní postoje a naladění současné 

populace, jako je vyžadování vysoké míry autonomie („já si chci vše o sobě sám 

rozhodnout“)- což ale neplatí v případě dítěte, kdy se osoba druhá /rodič/ 

rozhoduje o další osobě /dítěti/, a tedy nikoliv o sobě samém!, což je již z podstaty 

etický problém (rodič je obvykle tzv. právním zástupcem dítěte, leč etika „stojí nad“ 

legislativou!), dále je to dnes snížení odpovědnosti za sebe a své zdraví („od toho 

máme zdravotnictví“), je to hyperkritičnost současné populace a nelítostná 

náročnost na zdravotníky, v případě problémů nastupuje ihned „hledání viníků“, je 

silná akcentace tzv. „práv jednotlivce“ (avšak bez recipročních postojů 

odpovědnosti…) apod. V přístupu k chronické nemoci dítěte shledáváme ze strany 

rodičů jak vysoce racionální (někdy tendující až k hyperperfekcionismu stran 

sledování léčby, jako je vystupňovaná kontrola režimu, příkazů a zákazů v nemoci, 

hledání informací o nemoci na internetu…), tak i iracionální přístupy (včetně 

hledání tzv. alternativních léčebných metod a jiných „berliček“), velmi významná je 

osobnostní zralost rodičů, jejich event. vlastní zkušenost s nemocí/emi. Není 

neobvyklé, že mohou být přítomny pocity viny za nemoc dítěte (jsou to v tomto 

smyslu nejrůznější situace – jako např. u dědičných onemocnění vina za přenos 

nemoci na dítě, nebo jiné pocity viny např. u úrazů /autonehody, topení, otravy 

apod./). Vždy se pak objevují otázky po SMYSLU utrpení dítěte- proč právě DÍTĚ, 

proč právě JEJICH dítě… Tyto otázky jsou naléhavě aktuální i prastaré zároveň 

(Kniha Jobova, Kazatel, žalmy, stoikové, křesťanství, existencionalismus, 

logoterapie..., také buddhismus a další a další.). Rodiče i dětští pacienti hledají 

svou „ontologickou jistotu“ – chtějí ji od zdravotníků, hledají ji v informacích  

z knih/internetu, od náboženství apod. (Tuto ontologickou jistotu hledáme my 
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všichni, a to po celý svůj život, a každý si nalézá pro sebe svá řešení /náboženství, 

práce, rodina, vztahy, „Příroda“, „to, co se Nic nazývá“…./, v případě nemoci či 

jiných těžkých životních situací se pak žízeň po této jistotě silně zesiluje, ev. se 

zpochybní „jistota“ dosavadní a hledá se jiná…). Není bez významu se krátce také 

dotknout i otázky role náboženství v event. ulehčení těžkého údělu – je 

nejednoznačná (!), záleží zásadně totiž na „hloubce“ a opravdovosti víry a nikoliv na 

jejich formálních atributech či projevech religiozity (vážná nemoc či situace vůbec je 

pak jakýmsi „prubířským kamenem“ této opravdovosti a hloubky víry – není řídká 

situace, kdy doposud věřící člověk v těžké situaci víru tzv. „ztratí“ a kdy naopak 

doposud „nevěřící“ se stane věřícím člověkem…). 

V případě vážné/smrtelné nemoci dítěte je vhodné si uvědomit, co vlastně dítě 

pro rodiče představuje (a co je tímto pro daného rodiče nemocí dítěte či jeho 

úmrtím „ohroženo“): dítě představuje přesah rodiče z hlediska biologického (dítě 

transcenduje konečnost života rodiče) a tento přesah biologický je velmi často 

vnímán a označován jako tzv.“smysl života“ daného rodiče (což je ale z hlediska 

logického i faktického ne zcela domyšlený výrok…), dítě je dále předmětem lásky ze 

strany rodiče, naplňuje jeho potřebu opečovávat, opatrovat, chránit, podporovat, 

starat se …, dítě je pro rodiče významnou hodnotou, dítě velmi často slouží 

k naplňování jeho vlastních nenaplněných snů a potřeb (zde cave!- na přetížení 

dítěte velkým počtem koníčků a povinností, jak jsme dnes velmi často svědky). 

Minimálně vše toto je ztrátou či vážnou nemocí dítěte u daného rodiče ohroženo, 

znejistěno, a takto se i sám rodič může nemocí svého dítěte dostat do situace 

ohrožení své vlastní identity, pokud si na těchto výše uvedených fenoménech 

významně doposud tuto svou vlastní identitu stavěl. 

Ze strany rodiny jako celku je významná funkčnost rodiny, tzn. jak je rodina 

schopna se vyrovnat se zátěží obecně, tedy i zátěží vážné nemoci dítěte, jaké jsou 

partnerské vztahy mezi rodiči, významný je také kontext sourozenců (tito mohou 

být dlouhodobě „odsunuti“ z pozornosti rodičů kvůli nemoci dalšího sourozence, 

mohou pociťovat vinu za nemoc sourozence apod.). Je nutno si uvědomit, že 

nemocí dítěte se život rodiny natrvalo mění! Významná je neméně také skutečnost, 

aby rodina „nezůstala s problémem vážně nemocného dítěte sama“ – důležitá je 

proto i širší rodina, také rodinní přátelé apod. Existují a mohou tady být ku 

prospěchu svépomocné skupiny a sdružení rodičů. Co vlastně dítě především a 

hlavně potřebuje od rodičů, když je chronicky nemocné (resp. vždy, nejen v 

nemoci)?? To vůbec nejcennější, co máme – a tím je náš ČAS, tzn. být s nimi, 

provázet je, věnovat se jim, apod. a tím jim pomoci vytvořit navíc tolik nezbytné 

pocity jistoty, zázemí, identity, zkrátka – DOMOV! Pojem „domov“ je klíčový pojem 

nejen v kontextu nemocného dítěte, ale pro dítě jako takové obecně a v jakékoliv 

situaci, pro jeho „zdravý“ vývoj a zrání, ale pojem domov je neméně esenciální pro 

kohokoliv a v jakémkoliv věku a fázi života… Dotýkáme se zde jedné z klíčových 

životních otázek, a to otázky „umění života“ – tedy umění naplno – a kvalitně – žít 

v přítomnosti (cave!: žít v nemoci tzv. „odložený život“), ale toto velmi souvisí 

samozřejmě s nastavením hodnot v rodině (tedy nikoliv špatně pochopené 

epikurejství, jak se dnes obvykle a často děje) apod. 

V rámci dělby povinností v rodině s nemocným dítětem se velmi často z jednoho 

rodiče (obvykleji z matky) stává jakási „medicínská specialistka“, často ale 

tyranizující rodinu zákazy a příkazy, oděnými do medicínských zdůvodnění ve 

prospěch nemocného dítěte. Naopak někdy zase otcové – perfekcionisté a „technici“ 
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- obdobně terorizují rodinu. Může tak dojít uvnitř rodiny k rozštěpení a tvorbě 

aliancí (často je to matka + nemocné dítě versus ostatní- obvykle ti „špatní“), a to 

může vést někdy až ke schismatu vztahů v rodině! 

U rodiny může dojít k rozvinutí generalizované úzkostné poruchy, se všemi 

typicky popisovanými příznaky a charakteristikami (vztek, bezmoc, výčitky, 

neuroticismus, obsedantní chování, kompulzívní stavy, fobie, panické stavy atd. 

atd.), kdy celý další život rodiny se zúží na „čekání na příznaky“ nemocného dítěte, 

na možný relaps a zhoršení jeho stavu… generalizovaná úzkostná porucha je 

psychiatrická diagnóza par excellance a patří tak do oblasti intervence patřičného 

specialisty, který pak s rodinou pracuje (vč. medikamentózní léčby). 

Z pohledu zdravotníků je nutno pacienta a jeho rodinu vtáhnout do aktivní 

spolupráce, motivovat je, podporovat je, dodávat jim sebedůvěru, trvale s nimi 

spolupracovat a umožnit spolurozhodovat („vtáhnout je do hry“) a udržovat s nimi  

v komunikaci otevřenou atmosféru, a to oboustranně, tedy včetně jejich tzv. „práva 

na pláč“. Významná je tato otevřenost (včetně tzv. sdělování „pravdy“ pacientovi- 

nikdy to nesmí být pouhý název nemoci, většinou navíc v latině, jde zde  

o vysvětlení principu nemoci, jejího vzniku, průběhu, možných variant tohoto 

průběhu, komplikací, způsobů léčby a jejich ev. nežádoucích účinků atd atd…). 

Přičemž tyto informace je nutno podávat opakovaně, nelze předpokládat, že po 

jednom výkladu si laik vše zapamatuje, je nutno v rámci otevřené atmosféry 

všechny další změny, nálezy a vývoj nemoci přiměřeně předávat pacientovi/rodině. 

Součástí tohoto je nezbytná edukace pacienta i rodiny. Dnešnímu pacientovi se 

také říkává „poučený laik“, a to zejména proto, že na internetu lze nalézt skutečně 

nepřeberné množství faktů k určité nemoci. Zde ale současně leží i jádro problému- 

odborník je odborníkem proto, že zná dobře celý kontext nemoci, v jeho 

souvislostech, má zkušenosti osobní i zprostředkované (např. v rámci EBM- 

evidence based medicine apod.), na druhé straně ani záplava faktů, které si laik 

získá, mu nevytvoří znalost o nemoci, někdy právě naopak se laik v této záplavě 

informací zcela „ztratí“ a „utopí“ a výsledně to jen zvýší jeho neklid a nejistotu… 

Krátce – ani sebevětší summa faktů a informací netvoří a není totéž co znalost 

problému! 

A jak již bylo uvedeno výše, pokud je zapotřebí, vysoce významný je 

management bolesti u pacienta!  

Klíčové ze strany zdravotníků je tedy jejich – a nebojme se to takto napsat- 

umění komunikace a dále pak jejich empatie, oboje vždy autentické! Co je 

významné si dále uvědomit, že existuje jakýsi dvojí statut a vnímání lékaře- 

profesionála: je to jednak jeho tzv. odbornost a jednak jeho tzv. „lidskost“. 

Současná medicína výrazně akcentovala první modalitu a staví na ní… pacient 

chce samozřejmě kvalitního lékaře z hlediska jeho odbornosti, ale co oceňuje 

neméně, je jeho osobnostní složka (dá se dokonce říci, že mnohdy tuto odbornou 

složku vnímá prizmatem jeho osobnosti, a nikoliv naopak- a to je skutečnost, 

kterou si málokterý dnešní lékař uvědomuje a ani na to není školou 

připravován…). Lékař jako „průvodce“, to vyžaduje zralost- kde ji medik získá? Na 

fakultě? Nikoliv, jen a jen vlastním životem, svými osobnostními vlohami (včetně 

oné empatie), a jsou to také i vzory, které jako profesionál potká (jeho profesoři, 

starší kolegové, primář, apod.) 

Je žádoucí, aby si zdravotníci také uvědomili, že ze strany společnosti některé 

nemoci mají negativní „stigma“- někdy stačí i samotný název: vnímejme pocitově 
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rozdíl mezi slovem „rakovina“ a „tumor“, podobně je to i s názvy dalších nemocí či 

situací, které působí jako spouštěč negativních emocí – např. „epilepsie“, „ozářky“…  

Dnešní, tzv. „heroická“ medicína, která dokáže úspěšně např. transplantovat, 

obnovit obličej, sestrojit umělé vidění či končetinu, na druhé straně neumí 

zvládnout ev. neúspěch léčby, toto je vnímáno jako její prohra, selhání - a tento 

pohled se samozřejmě přednáší i na konkrétní situaci, kdy zatím stále bohužel 

platí, že nevyléčený (tedy chronický či umírající) pacient rovná se neúspěšný lékař, 

který je takovouto situací pochopitelně stresován a jen obtížně se s ní emočně 

vyrovnává… 

Ze strany společnosti, jakkoliv se to zdá, že to již nemůže být pravda, stále 

ještě existuje historický pohled na nemoc jako na trest- není to samozřejmě takto 

explicitně nazýváno, ale např. pokud někdo nedodržuje životosprávu dle 

současných platných názorů (např. kouří, stravuje se „nezdravě“ apod.), a poté 

onemocní karcinomem plic či tlustého střeva, je postoj společnosti obvykle takový, 

že je to „ proto, že…“ takto nesprávně žil - je to tedy trest za nedodržování nějakého 

nyní přijímaného předpisu či doporučení… Někdy také zaujímá společnost 

k chronicky nemocným dvojznačný postoj (na jedné straně je to „malý chudáček“ 

nebo naopak hostilita k někomu, kdo „nepřináší ekonomický efekt“ pro společnost, 

je „přítěží“ sociálního systému apod.). Speciální problematiku přináší u dětských 

pacientů situace v dnešní škole – významná je zde role učitele (dnes bohužel velmi 

oslabená…), který musí mj. dbát na to, aby nedocházelo k agresivitě či hostilitě 

vůči postiženému (= „jinakému“) žákovi, učitel musí také taktně zapojovat 

hendikepovaného tak, aby nedocházelo k jeho zbytečnému vyčleňování či 

omezování ve školních aktivitách apod. Společnost podporuje nemocné a postižené 

různými způsoby – ať již osobní angažovaností (dobrovolníci ve zdravotnických  

a sociálních zařízeních), nebo formou darů (odesílá finanční částky – např. při tzv. 

adventních koncertech apod.). 
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ŠPECIFICKÁ KRÍZA V RODINE S DIEŤAŤOM S POSTIHNUTÍM  
 

Nora ZAHRADNÍKOVÁ, Laura STOHLOVÁ 

ABSTRAKT 

Cieľom príspevku je poukázať na špecifickú krízu, ktorá nastáva pri náročnej životnej situácii 
v rodine s dieťaťom s postihnutím. Príspevok sa zameriava na charakterizovanie procesu ranej 
starostlivosti v podmienkach Slovenskej republiky, poukazuje na jej základné programy a prácu 
odborníkov s rodinou, ktorá sa stáva rovnocenným partnerom. Zdôrazňuje copingové stratégie 
a uvádza vonkajšie a vnútorné zdroje reziliencie, medzi ktoré nepochybne patrí aj otázka 
samotnej viery. Rovnako vyzdvihuje potreby samotných rodín, ktoré by sa mali stať základným 
pilierom vo vytváraní metodiky a prístupu v pomoci týmto rodinám. V závere poukazuje na 
význam neziskového sektora a jeho snahu a úsilie o optimalizáciu realizovaných služieb v tejto 
oblasti. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

dieťa s postihnutím, raná starostlivosť, rodina 

Specific crises in the family with the child with special needs 

ABSTRACT 

The aim of this article is to highlight a specific crisis in families. The crisis comes with an 
uneasy family situation of having a child with a disability. This article focuses on characterizing 
the process of early intervention under the conditions available in Slovak Republic. Moreover, it 
points to the basic programs and work of professionals with families, who are becoming equal 
partners. The emphasis is put on the coping strategies and provides internal and external 
sources of resilience, which undoubtedly include the question of faith itself. Similarly, the article 
stresses the needs of families themselves, which should become the fundamental pillars in 
creation of a methodology and approach in helping these families. The conclusion highlights the 
significance of the nonprofit sector and its efforts to optimize services in this area. 

 

KEY WORDS 

child with disability, early intervention, family 

Úvod 

Rodina ako základná bunka spoločnosti reprezentuje spoločenstvo emocionálnej 

blízkosti, súdržnosti a vzájomnosti. Inak by tomu nemalo byť ani v prípade 

narodenia dieťaťa s postihnutím. Adaptačné fázy ako reakcia na postihnutie dieťaťa 

a náročnú životnú situáciu však môžu trvať veľmi dlho a rodina často neuspokojí 

svoje primárne potreby. Prechádza preto špecifickou krízou, ktorá práve 

upozorňuje na ľudskú zrelosť a (ne)stabilitu manželských a rodinných vzťahov. 

Reakcie matky a otca na vyrovnávanie sa s postihnutím dieťaťa bývajú odlišné, 

menia linearitu rodiny a oslabujú jej radosť. Práve v tomto prípade hrá 

nezastupiteľnú úlohu prístup odborníkov a služby ranej starostlivosti aplikované 

na jedinečné potreby každej rodiny. 

Raná starostlivosť 

Vytvorenie ranej vzťahovej väzby rodičov a dieťaťa s postihnutím a samotný 

priebeh vyrovnávania sa s postihnutím dieťaťa je dlhodobou a náročnou 

záležitosťou. Vo väčšine prípadov nastupuje kríza rodičovskej identity, strach 

o dieťa, o rodinu, o budúcnosť, pocity zlyhania a viny. Ucelený systém 

komplexných služieb zameraných na rodinu a dieťa s postihnutím raného veku, 
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ktorého cieľom je pomôcť rodičom vo forme sprevádzania a podpora vývinového 

potenciálu ich dieťaťa, je súhrnne označovaný ako raná starostlivosť. 

Raná starostlivosť je exponovanou službou, ktorá súvisí s právom detí raného 

veku a ich rodín na získanie podpory pri tvorbe inkluzívnej a súdržnej spoločnosti. 

Dôležité odborné dokumenty publikované v posledných dvadsiatich až tridsiatich 

rokoch poukazujú na vývoj myšlienok a teórií vedúcich k novému konceptu, 

v ktorom sú priamo zahrnuté poznatky z medicíny, pedagogiky a spoločenských 

vied, predovšetkým psychológie. Toto nové poňatie ranej starostlivosti sa zameriava 

na vývin dieťaťa a na vplyv sociálnej interakcie na vývin človeka ako takého a na 

dieťa obzvlášť. Tým sa zdôrazňuje posun od typu intervencie zameranej na dieťa, 

k prístupu, ktorý poníma taktiež rodinu a prostredie obklopujúce dieťa. Tento 

prístup korešponduje so všeobecným ideovým rozvojom v odbore špeciálnej 

pedagogiky. Môžeme tak hovoriť o progrese od medicínskeho modelu k modelu 

sociálnemu (Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho vzdelávania, 2005). 

V tejto súvislosti môžeme ranú starostlivosť charakterizovať ako sústavu služieb 

a programov, ktoré sú poskytované deťom ohrozeným v sociálnom, biologickom 

a psychickom vývine, deťom so zdravotným postihnutím a ich rodinám s cieľom 

predchádzať postihnutiu, eliminovať alebo zmierniť jeho následky a zabezpečiť pre 

rodinu, dieťa a spoločnosť predpoklady úspešnej sociálnej integrácie (Hradilková, 

1998). 

Fenomén inklúzie rodín s dieťaťom s postihnutím do spoločnosti je v súčasných 

trendoch v oblasti špeciálnopedagogickej praxe najanalyzovanejšou témou 

popredných odborníkov. Dôležitosť tohto faktu znásobuje intenzívna potreba 

systému a služieb ranej starostlivosti a posilnenia súčinnosti a kompetencií 

samotných rodín. Projektovou analýzou odborníkov smeruje tento dopyt ku 

skvalitneniu systematiky, vytvoreniu metodológie a zakotveniu štandardov 

štruktúry na poli samotnej intervencie. 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že na celom svete existujú rôzne programy 

a modely služieb ranej starostlivosti. Zabezpečujú ich organizácie tak štátne, ako aj 

neštátne, profesionálne aj dobrovoľnícke a v najväčšej miere sú poskytované 

terénnym spôsobom v prirodzenom prostredí dieťaťa alebo v kombinácii 

s ambulantnými službami. Tieto programy a modely sú orientované tromi smermi 

(Lopúchová, 2011): 

 Podpora rodiny, ktorá v sebe integruje depistáž, krízovú intervenciu, 

poradenstvo, komunitnú prácu a terapiu a nesie význam poskytnutia takého 

množstva informácii pre rodičov, ktoré im umožnia stať sa rovnocennými 

partnermi pre odborníkov a budú vedieť formulovať svoje potreby. Začína 

včasnou ponukou pomoci, pomáha pri akceptácii dieťaťa a s udržaním alebo 

nadviazaním vzťahov v komunite. Zahŕňa prvky krízovej intervencie, rodinnej 

terapie, sociálnoprávne poradenstvo, vzájomný prenos skúseností 

a facilitácie vzájomnej podpory rodín a skupín rodičov. 

 Podpora dieťaťa vo forme stimulácie, kompenzácie alebo terapie zameraných 

na zisťovanie, predchádzanie alebo minimalizáciu dôsledkov zdravotného 

postihnutia. 

 Pôsobenie na spoločnosť, osveta zahŕňajúca medziodborovú spoluprácu, 

vzdelávanie pracovníkov, organizovanie seminárov a prednášok, vydávanie 

publikácií, vystupovanie v médiách, vzdelávacie programy, legislatívne 

iniciatívy a podobne. 
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Copingové stratégie a zdroje reziliencie rodín 

Zvládanie záťaže v rodine spojené s narodením dieťaťa s postihnutím 

a s intervenčnými postupmi a ich významom pre dieťa a pre rodinu vychádza 

z kognitívneho zhodnotenia, z významu a zmyslu, aký pre daného jednotlivca majú, 

spojeného s určitými emočnými prežitkami a s procesom vyrovnávania sa s danou 

situáciou. Copingové stratégie môžu mať rôzny charakter a voľba vhodného riešenia 

závisí od miery zvládnuteľnosti (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009). Rodina 

potrebuje niekedy pomoc práve pri hľadaní copingových stratégií, pri zostavení 

vhodného režimu dňa alebo pri riešení problémov so súrodencami či s ľuďmi 

z okolia. Podľa Horňákovej (2007) je zvlášť vhodné vytváranie rodičovských skupín, 

spoločné aktivity rodičov a detí, prípadne skryté pozorovanie dieťaťa pri činnosti 

vedenej odborníkom, kedy rodič často objaví rezervy dieťaťa a pozoruje iné postupy 

vedenia dieťaťa. Nový pohľad tak pomáha meniť zaužívané riešenia. 

Reziliencia sa ako významný faktor pre ranú podporu vyvíja zo stretu 

nepriaznivých a životne špecifických podmienok vo vzťahu k ochranným faktorom, 

ktoré sa dynamicky vytvárajú v interakcii s prostredím (Vítková in Opatřilová, 

Nováková, 2012). Zdrojmi reziliencie podľa Habalovej (in Horňáková, 2010) 

rozumieme určité predpoklady na osobnostnej alebo medziľudskej úrovni, ktoré 

vytvárajú podmienky pre úspešné zdolávanie prekážok. V súvislosti s rodinami detí 

so zdravotným postihnutím raného veku ich môžeme definovať ako zdroje vnútorné 

a zdroje vonkajšie. 

Schopnosť rodiny a jej členov prekročiť vlastné hranice a aktívne pristupovať ku 

zdrojom poskytujúcim odľahčenie zo záťažovej situácie mimo vlastného rodinného 

kruhu predurčujú vonkajšie zdroje reziliencie. Ich úlohou je poskytnúť rodinám 

dostupnú, zmysluplnú, praktickú pomoc a podporu, reagujúcu na potreby tak 

rodičov, ako i dieťaťa. Vnútorné zdroje naopak vychádzajú zo samotného rodinného 

prostredia, dynamiky a komunikácie medzi jednotlivými členmi rodiny. V tomto 

prípade je dôležitý prístup a reakcia na negatívne faktory, schopnosť 

konštruktívneho hľadania riešení a preberanie zodpovednosti za plnenie rodinných 

potrieb (Habalová in Horňáková, 2010). 

Vnútornými zdrojmi reziliencie sú predovšetkým osobnostné vlastnosti rodičov 

ovplyvňujúce ich prístup k hodnoteniu stresujúcej situácie. Tieto vlastnosti je 

možné chápať ako predpoklady k určitému emočnému ladeniu, spôsobu 

uvažovania a reagovania. Ich pravdepodobný charakter možno odhadnúť 

z konkrétnych prejavov správania, ktoré signalizujú mieru zvládania stresu. Medzi 

tieto zdroje patrí najmä extroverzia, emočná stabilita, optimizmus, prívetivosť 

a priateľskosť, otvorenosť k novým skúsenostiam, sebakontrola a sebaovládanie 

(Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009). 

V oblasti pomoci pri zvládaní náročnej životnej situácie vo výskume Neziskovej 

organizácie pre zrakovo postihnutých, ktorý bol realizovaný v roku 2013, uviedla 

väčšina participujúcich rodín ako prioritnú oblasť viery. Viera v Boha a najbližšia 

rodina sú aspekty, ktoré tvoria zároveň vonkajšie rezilienčné faktory pre jednotlivé 

rodiny. Dôležitým aspektom pre vnútorné rezilienčné faktory je vlastné 

sebauvedomenie a dokonalé porozumenie situácii. 
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Potreby rodín s dieťaťom s postihnutím 

Rodič má na základe svojej role uspokojené rodičovské potreby. Pri zabránení 

alebo obmedzení ich uspokojenia, napríklad narodením dieťaťa s postihnutím, 

môže dôjsť k psychickej deprivácii. Nastáva situácia, kedy potreby rodiny sú 

značne limitujúce a neuspokojenie ich naplnenia v podobe psychickej deprivácii 

značne obmedzuje i správny vývin dieťaťa a interakciu medzi ním a rodičovským 

prostredím. Vágnerová (2000) uvádza nasledujúce základné rodičovské potreby: 

 Potreba stimulácie. Táto potreba je rozdielna vo vzťahu k dieťaťu 

s postihnutím, ktoré nemusí napĺňať očakávania rodičov, preto ani 

stimulácia nemusí prebiehať žiaducim smerom. 

 Potreba citovej väzby a životnej istoty. Rodičia nie sú dostatočne citovo 

uspokojení. Majú problémy s akceptáciou dieťaťa, preto sa u nich budujú 

rôzne obranné mechanizmy a extrémne postoje voči dieťaťu. Charakteristický 

je pocit viny, zavrhovanie dieťaťa alebo príliš starostlivá výchova a budovanie 

neprimeranej citovej závislosti (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2000). 

 Potreba sebarealizácie a vedomia vlastnej identity. Táto potreba a jej 

uspokojenie môže byť v prípade narodenia dieťaťa s postihnutím značne 

sťažené. Dochádza k narušeniu rodičovskej identity a pocitom neschopnosti 

priviesť na svet zdravé dieťa. Rodičia sa cítia byť menejcenní, vyradení zo 

spoločenského diania (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2000). Pocit 

sklamania môže viesť rodičov k hľadaniu iného spôsobu sebarealizácie, ktorý 

by naplnil ich potreby. Naopak zvládnutie rodičovských úloh v starostlivosti 

o dieťa s postihnutím raného veku môže priniesť rodičom novú hodnotu 

a pocit naplnenia. (Špániková in Horňáková, 2010). 

 Potreba zmysluplného sveta. Prostredníctvom skúseností s dieťaťom rodičia 

dozrievajú a rastú v životnej múdrosti. Práve dieťa s postihnutím je veľkou 

výzvou pre osobnostný rast a nachádzanie hlbšieho zmyslu a pravých 

hodnôt. 

 Potreba otvorenej budúcnosti, nádeje a životnej perspektívy. V prípade dieťaťa 

s postihnutím môže byť táto rodičovská potreba nenaplnená, pretože 

budúcnosť sa rodičom môže javiť ako ohrozujúca, pretože narúša prirodzenú 

kontinuitu života nasledujúcich generácií. 

Identifikovanie primárnych potrieb rodičov a ich detí s postihnutím najmä 

raného veku predpokladá dôsledne poznať ich rodinné zázemie, spôsoby nazerania 

na dieťa a jeho výchovu. Rodičia sú pod neustálym tlakom ekonomických a 

sociálnych požiadaviek, ktoré ich nútia odchádzať od svojich detí fyzicky aj 

emocionálne, preto mnohokrát nedokážu naplniť ich emocionálne potreby (Tichá in 

Lopúchová, 2009).  

Napĺňanie potrieb rodičov, ale aj jednotlivých členov rodiny dieťaťa 

s postihnutím raného veku, by sa malo stať ďalším predmetom výskumných štúdií 

a realizácie najmä v intenciách Slovenska, pretože práve na takejto analýze by mali 

stavať metodické piliere poradenských činností a sprevádzania v službách ranej 

starostlivosti. Pri naplnení osobnostných potrieb každého rodiča, ale aj súrodencov 

dieťaťa s postihnutím sa vytvára báza pre ďalšie optimálne a efektívne fungovanie 

v spoločnosti a následná úspešná sociálna inklúzia. 

V tejto súvislosti uvádzame výsledky výskumu spracovania konceptuálneho 

rámca ranej starostlivosti v podmienkach Slovenskej republiky z pohľadu rodičov 
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detí s postihnutím raného veku, ako hlavných participantov výskumného zámeru, 

ktorý bol realizovaný pre potreby Neziskovej organizácie pre zrakovo postihnutých, 

n.o. 

Problémový determinant číslo 1: Potreby rodín, prežívanie. 

Prostredníctvom výpovedí rodičov detí s postihnutím raného veku identifikovať 

ich pocity a potreby v náročnej životnej situácii. 

Aké potreby a pocity v prežívaní náročnej životnej situácie je možné identifikovať 

u rodičov dieťaťa s postihnutím raného veku? 

Rodiny po narodení dieťaťa s postihnutím sprevádza najmä strach, obavy o život 

dieťaťa, o budúcnosť, pocity bezvýchodiskovosti. To všetko môžeme identifikovať pri 

analýze pocitov rodičov bezprostredne po narodení dieťaťa. U väčšiny rodičov sa po 

zhliadnutí dieťaťa ukázal aspoň dočasný pocit šťastia. V tejto situácii je pre rodičov 

mimoriadne dôležitá súdržnosť rodiny, vedomie, že sú tu jeden pre druhého 

a v situácii nie sú sami. Dostavujú sa pocity zodpovednosti za dieťa, súrodencov, 

rodinu, manžela. Rovnako je možné pozorovať genderové rozdiely v procese 

vyrovnávania sa s postihnutím dieťaťa, kde vo väčšine prípadov nastáva aj určitá 

kríza v manželstve, nakoľko situácia býva veľmi ťažko spracovateľná. Rodiny sa 

s postihnutím vyrovnávajú aj vo forme hľadania vinníka v tretej osobe – 

najčastejšie v lekároch. Pociťujú nedostatočnú informovanosť, čo postihnutie 

dieťaťa obnáša. Informácie sú vo väčšine prípadov iba čiastkové, a tak sa rodičia 

obracajú na iné rodiny alebo hľadajú pomoc na internete, neexistuje ani 

interdisciplinárny prístup odborníkov. V oblasti potrieb vo vzťahu k verejnosti 

pociťujú rodiny potrebnú podporu, nie ľútosť. Prínosná do celého systému 

starostlivosti by bola i implementácia odľahčovacích služieb. 

Problémový determinant číslo 2: Rodiny a verejnosť. 

Na základe analýzy výpovedí rodičov detí s postihnutím raného veku 

identifikovať hlavné vzťahové faktory a väzby medzi rodinami detí s postihnutím 

a verejnosťou. 

Aké vzťahové faktory je možné identifikovať medzi rodinami detí s postihnutím 

a verejnosťou? 

Rodiny vo vzťahu k verejnosti necítia väčšinou žiadnu izoláciu alebo citeľné 

problémy odmietania. Ide skôr o slabú informovanosť štátu. Rodiny sa tiež necítia 

byť iné, odlišné. Svoju inakosť charakterizujú ako problém spoločnosti, ktorá ich 

tak vníma. Niekedy sa tiež môže jednať aj o vlastnú izoláciu vo forme celodennej 

intervencie v zmysle izolácie časovej a citovej. Pociťujú tiež bariérovosť, a to 

mobilnú a vo forme integrácie detí. Vo vzťahu k verejnosti a komunite rodiny 

nenavštevujú materské centrá vzhľadom na často neprimerané aktivity pre deti 

s postihnutím, otázku imunity a rovnako času. 

Problémový determinant číslo 3: Služby pre rodiny. 

Na základe analýzy výpovedí rodičov získať námety na zaistenie skvalitnenia 

poskytovania služieb ranej starostlivosti pre rodiny s dieťaťom s postihnutím 

raného veku na Slovensku. 

Aké indikátory je možné identifikovať v obsahu intervencie odborníkov 

s orientáciu na rodinu a dieťa s postihnutím raného veku z pohľadu týchto rodín? 
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Rodičia v oblasti poskytovania služieb ranej starostlivosti v obsahovej 

špecifikácii v najväčšej miere preferujú stimulačné a rehabilitačné 

(fyzioterapeutické a cvičebné) programy a aktivity a nezanedbateľné sú i služby 

diagnostické pre zistenie vývinovej úrovne dieťaťa s postihnutím raného veku. Pri 

službách zameraných na seba samých uvádzajú rodičia takmer vo všetkých 

prípadoch viacdňové rehabilitačné pobyty, na druhom mieste odborné semináre 

a školenia a hneď za tým dôležité sociálnoprávne poradenstvo, psychologické 

poradenstvo a sprostredkovanie kontaktov na iné rodiny s rovnakými problémami 

vyplývajúcimi z postihnutia dieťaťa. V problematike personálneho a odborného 

zastúpenia špecialistov v tíme ranej starostlivosti rodičia vyzdvihujú 

interdisciplinárnosť a prepojenie jednotlivých rezortov podieľajúcich sa na realizácii 

jednotlivých služieb. V otázke intenzity poskytovania služieb rodinám vyslovili 

jednotliví rodičia vysoké percento častosti a predstavu prijatia služieb ranej 

starostlivosti jedenkrát za týždeň. Druhým najčastejším želaním je služby prijímať 

dvakrát mesačne. Služby by mali byť poskytované zmiešanou formou, a to na báze 

sprevádzania priamo v rodinách v kombinácii so službami ambulantnými. Na 

druhom mieste evidujeme terénny charakter služieb. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti vyplývajúce z empirického výskumu 

predkladáme návrhy na optimalizáciu služieb ranej starostlivosti pre rodiny s deťmi 

s postihnutím a ich implementáciu do praxe v podmienkach Slovenskej republiky: 

 Zmeniť prístup informovanosti a poskytovania informácií po narodení dieťaťa 

s postihnutím odbornými zamestnancami kompetentných lekárskych 

oddelení a prítomnosť psychológa a špeciálneho pedagóga pri poskytovaní 

týchto informácií. 

 Integrácia služieb ranej starostlivosti na medzirezortnú úroveň a jej 

ukotvenie v legislatívnych dokumentoch a zákonoch. 

 Interdisciplinárny prístup v poskytovaní služieb ranej starostlivosti vo vzťahu 

k dieťaťu s postihnutím raného veku a vo vzťahu k rodine tohto dieťaťa.  

 Vysoká úroveň organizácie práce pomáhajúcich profesií. 

 Zabezpečiť vzdelávanie v oblasti odbornej tematiky súvisiacej s postihnutím 

dieťaťa pre samotných rodičov. 

 Vytvorenie interdisciplinárneho centra ranej starostlivosti špecializujúceho 

sa na poskytovanie služieb na regionálnej úrovni každého kraja v rozmedzí 

Slovenskej republiky (akcent na dostupnosť služieb ranej starostlivosti). 

 Realizovať kvalitnú depistáž rodín s dieťaťom s postihnutím raného veku. 

Medzirezortne spolupracovať s neonatologickými centrami, pôrodníckymi 

oddeleniami a pediatrami, ako lekármi prvého kontaktu. 

 Rozšírenie služieb ranej starostlivosti. Do systematickej ponuky a realizácie 

služieb zahrnúť aj odľahčovacie služby ranej starostlivosti pre rodičov detí 

s postihnutím. 

 Posilňovanie vnútorných i vonkajších zdrojov reziliencie rodím, vzťahov 

a väzieb medzi jednotlivými členmi a ich implementácia pri inklúzii rodín do 

spoločnosti. 

 Zlepšiť osvetu verejnosti formou verejných prednášok a rôznych iných 

aktivít.  
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 Realizácia ďalších výskumov v oblasti ranej starostlivosti na Slovensku. 

Možnosť nadviazania na predkladaný výskum vo forme kvantitatívneho 

výskumu s celoslovenským pokrytím. 

 Využiť možnosť aplikačnej práce vo forme realizácie projektov v tejto oblasti. 

Neziskový sektor v oblasti služieb odbornej pomoci rodinám s dieťaťom 

s postihnutím 

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že aj napriek úsiliu, ktoré vynakladá štát 

a mimovládne organizácie na starostlivosť o jednotlivcov so zdravotným 

postihnutím, dosahované výsledky sú neuspokojivé a sú neporovnateľné s úrovňou 

vyspelých štátov. Ranú starostlivosť v podmienkach Slovenskej republiky prakticky 

vykonávajú len niektoré z centier špeciálnopedagogického poradenstva, ako vyplýva 

z výsledkov empirických výskumov v posledných rokoch. Zameranosť na vekovú 

skupinu detí s postihnutím raného veku je veľmi nízka. V otázke systematickosti 

takmer neexistujú expertní pracovníci, ktorí by ranú starostlivosť vykonávali. A to 

na úrovni ambulantnej, ale najmä terénnej. Viazne i psychologická pomoc rodinám 

v začiatočných fázach a v procese vyrovnávania sa s postihnutím dieťaťa 

a adaptáciou na novú životnú situáciu rodiny. Zaisťovanie služieb ranej 

starostlivosti okrem centier špeciálnopedagogického poradenstva zaisťujú len 

dobrovoľnícke a neziskové organizácie, a to iba terénnym spôsobom. Najväčším 

problémom je i v tomto prípade medzirezortná roztrieštenosť, neotvorenosť štátu, 

praktická orientácia zariadení na predškolský a najmä školský vek, množstvo 

kvantitatívnej teoretickej práce, nízka osvetová činnosti a otázka financovania. 

Aj na základe uvedených dôvodov začala Nezisková organizácia pre zrakovo 

postihnutých, n.o., (ďalej len NOZP) realizovať nasledujúce aktivity súvisiace 

s riešením situácie a podporou rodiny v špecifickej kríze <www.ranastarostli 

vost.sk>: 

 Priebežná realizácia kurzov pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 

školského veku. Skúsenosti z overovania projektového systému mobilnej 

podpory detí so zrakovým postihnutím v bežných školách (t.j. prirodzenom 

prostredí, v ktorom dieťa žije) sú podnetné aj pri vytváraní podobného 

modelu podpory pre rodiny detí s postihnutím raného veku. 

 Podpora vytvorenia efektívneho modelu komplexných služieb pre rodiny s 

deťmi so zrakovým a viacnásobných postihnutím raného veku. Realizácia 

víkendových stretnutí rodín. 

 V roku 2009 získala NOZP grant na podporu ranej starostlivosti v Slovenskej 

republike v programe Hilton/Perkins, v Perkins School for the Blind vo 

Watertown, Massachusetts, financovanom z grantu Nadácie Conrada N. 

Hiltona, Reno, Nevada. Tento projekt bol zameraný na vyhľadávanie rodín 

detí so zdravotným znevýhodnením raného veku, vytvorenie a distribúciu 

letákov lekárom a ďalším spolupracujúcim inštitúciám, poskytovanie 

terénnych služieb ranej starostlivosti rodinám, ako aj na organizovanie  

5-dňového kurzu pre rodiny s deťmi raného veku, ktoré majú zrakové  

a viacnásobné postihnutie. V projekte sa predpokladalo dlhodobejšie 

zameranie NOZP na oblasť ranej starostlivosti s postupným rozširovaním  

a skvalitňovaním požadovaných služieb. 

 NOZP pokračuje v spolupráci s programom Hilton/Perkins a každoročne 

uskutočňuje vďaka tejto podpore 5-dňové kurzy pre rodiny. 
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 NOZP od roku 2011 realizuje v spolupráci so Súkromným centrom 

špeciálno-pedagogického poradenstva v Bratislave sprevádzanie rodín  

s deťmi raného veku so zrakovým a viacnásobným postihnutím. V tíme 

pracujú poradkyne ranej starostlivosti, zrakové terapeutky a rodičia. 

 NOZP od roku 2013 nadviazala úzku spoluprácu s materskými centrami, pre 

ktoré organizuje aj školenia o potrebách rodín s dieťaťom s postihnutím. 

Rodiny s dieťaťom s postihnutím majú možnosť centrá aktívne navštevovať. 

 NOZP sa snaží pravidelne realizovať i kluby rodičov detí so zrakovým alebo 

viacnásobným postihnutím. Tematicky sú zamerané podľa potrieb rodín, 

cielene rozvíjajú tematiku aktívneho učenia Lilli Nielsen, trvajú jedno 

popoludnie a účastina sa ich rodiny najmä z Bratislavského kraja, Piešťan, 

Banskej Bystrice a v súčasnosti je v rovine diskusie i Žilina. 

Záver 

Raná starostlivosť a smerovanie jej služieb sú založené na priamej práci 

s dieťaťom s postihnutím raného veku a sprevádzaní rodičov v tejto náročnej 

životnej situácii. Vyžaduje si tak odborný, ako aj partnerský prístup odborníkov 

a má reflektovať konkrétne potreby jednotlivých rodín. Neoddeliteľnou súčasťou 

podpory rodiny, ktorá sa ocitá v tejto špecifickej kríze, je interdisciplinárna 

spolupráca odborníkov. Medzirezortné prepojenie, akcent na potreby rodín 

a systematická práca by mali byť jedným z východísk, ktoré nosné piliere rodiny, 

hlavnej bunky spoločnosti, spájajú. 
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ZOSÚLADENIE PRACOVNÉHO A RODINNÉHO ŽIVOTA  
AKO NÁSTROJA PODPORY ĽUDSKÝCH ZDROJOV,  

ROVNOSTI PRÍLEŽITOSTÍ A KVALITY ŽIVOTA  
 

Martina SVÍTKOVÁ 

ABSTRAKT 

Cieľom nášho príspevku je predstaviť problematiku podpory zosúladenia pracovného  
a rodinného života. Jednu zo sfér spoločensky zodpovedného správania sa 
zamestnávateľských organizácií – ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, podpory rovnosti 
príležitostí a kvality života zamestnancov. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Zamestnanec. Zamestnávateľ. Zosúladenie pracovného a rodinného života.  

The reconciliation of work and family life as a tool for the promotion of 
human resources, equality of opportunity and quality of life 

ABSTRACT 

The objectivom of our contribution is to present the issue of support for the reconciliation of work 
and family life. One of the spheres of socially responsible behaviour of the employers' 
organisations, as a tool for development of human resources, the promotion of equality of 
opportunity and quality of life for employees. 

 

KEY WORDS 

The reconciliation of work and family life. The Employer. The Employee. 

Úvod 

Téma ústretovosti zamestnávateľa voči rodinám a osobám s rodinnými 

povinnosťami je na Slovensku pomerne málo diskutovaná a relatívne nová. 

Nadväzuje na širokú tému – problematiku rodovej rovnosti. Otázky rodovej rovnosti 

sú v súčasnom období vysoko aktuálnou problematikou. Trh práce, resp. sféra 

pracovného života človeka, je jednou z oblastí, v ktorej problematika rovnosti 

príležitostí, osobitne rodovej rovnosti, rezonuje v európskom rozmere stále 

intenzívnejšie. Vzhľadom na celoeurópske či celosvetové trendy spoločenského, 

sociálno-ekonomického, demografického či politického vývoja pôjde aj v budúcnosti 

o jednu z rozhodujúcich oblastí záujmu nielen aktérov na národnej úrovni, ale 

osobitne na úrovni organizačnej (podnikovej), regionálnej alebo miestnej. Preto aj 

potreba venovať sa tejto problematike stále viac preniká práve do podnikovej 

oblasti. Stáva sa neoddeliteľnou súčasťou podnikovej kultúry, podnikových politík 

riadenia ľudských zdrojov, podnikových sociálnych politík (prorodinné politiky, 

politiky ústretové k rodine), podnikových public relations politík, politík podnikovej 

sociálnej zodpovednosti.  

Východiská a definovanie problematiky zosúladenia pracovného a rodinného 
života 

Sirovátka (2006, s. 20) vyzdvihuje význam harmónie medzi mimopracovným 

(osobitne rodinným) životom a pracovnou angažovanosťou. Disharmóniu medzi 

nimi považuje za vážnu prekážku kvality života, tak pracovného, ako aj osobného. 
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Tejto kvalite prikladajú ľudia v dnešnej dobe stále väčší význam. Vo svojom 

zamestnaní kladú podľa Sirovátku stále väčší dôraz na zmysluplnosť svojej práce  

a dávajú prednosť pracovným miestam s možnosťou sebarealizácie, s väčšou 

kontrolou nad vykonávanou prácou i podmienkami výkonu práce. 

Opatrenia zamerané na podporu zosúladenia pracovného a mimopracovného 

života možno rozdeliť do troch oblastí:  

1. sféra organizácie práce, pracovného času a ostatných pracovných 

podmienok (hovoríme o pozitívnej flexibilizácii práce, pričom pozitívnou 

rozumieme flexibilizáciu prospešnú pre potreby zamestnancov pri 

zosúladení pracovného a mimopracovného života),  

2. sféra poskytovania či podporovania služieb pre zamestnancov a ich rodiny, 

3. špecializované programy (rekvalifikácie, zamestnanosti, mentoring, 

tutoring, vzdelávanie počas prerušenia práce a pod.). 

Vytvorením vhodných podmienok pre zladenie pracovného a mimopracovného 

života zamestnanca, ktoré budú v súlade s jeho individuálnymi potrebami, 

preferenciami, ale aj s potrebami celej jeho rodiny, zamestnávateľ poskytuje nielen 

čas na vzdelávanie a kvalifikačný rast zamestnancov. Dosah podpory na kvalitu 

pracovnej sily, ale aj na kvalitu pracovného aj mimopracovného života je podstatne 

komplexnejší: 

1. poskytuje rovnaké príležitosti pre zamestnancov (nielen podľa pohlavia, 

ale aj podľa veku, zdravotného stavu, rodinného stavu, sociálnej situácie) 

pracovať, vzdelávať sa, 

2. podporuje diverzitu na pracovisku,  

3. vytvára priestor pre ďalšie i celoživotné vzdelávanie zamestnancov  

a zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikácie - na všetkých postoch – vrátane 

príležitostí a podpory vzdelávania mimo pracovného času,  

4. podporuje profesionálny aj kariérny rozvoj perspektívnych zamestnancov  

s týmito ambíciami (napr. vytvára priestor pre stáže a školenia v zahraničí), 

5. podporuje a mobilizuje personálne kompetencie, 

6. podporuje rodičov na materskej či rodičovskej dovolenke a pri ich návrate 

z nej (komunikácia, informácie, možnosť vzdelávania, možnosť práce  

v rozsahu podľa vzájomnej dohody) a mnohé ďalšie. 

Opatrenia na zosúladenie rodinného a pracovného života zo strany 

zamestnávateľov 

Jednou z rozhodujúcich oblastí, v ktorej môže zamestnávateľ prispieť k 

harmonizácii práce a osobného života zamestnancov, je oblasť dohodovania 

foriem a podmienok práce (pracovnoprávnych vzťahov) a oblasť organizácie 

pracovného času, resp. rozvrhnutie pracovnej doby, pokiaľ ide o nasledovné tri 

dimenzie:  

1. dĺžka pracovnej doby, resp. počet odpracovaných hodín za deň, 

2. začiatok a koniec pracovného času,  

3. rovnomerné, resp. variabilné rozvrhnutie práce, t. j. alokovanie 

pracovných hodín v rámci určitého bilančného obdobia, ktorým môže 

byť deň, týždeň, mesiac, rok či obdobie niekoľkých rokov, resp. celé 

obdobie pracovného života zamestnancov, vrátane prerušenia práce  

z pracovných alebo osobných dôvodov.  
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Pracovná doba – jej rozsah – je výsledkom dohody medzi zamestnancom  

a zamestnávateľom s ohľadom na vzájomnú výhodnosť. Zo strany zamestnávateľa 

existujú rôzne možnosti, ako zamestnancom ponúknuť vzájomne výhodnú úpravu 

pracovnej doby:  

1. hodiny odpracované za rok (ročný fond pracovného času) – zamestnanec 

odpracuje rovnaké množstvo hodín ako zamestnanec na plný úväzok, ale 

doba jeho práce je zmenená tak, aby vyhovovala zamestnancovi  

i zamestnávateľovi. Pracovná doba sa počíta na ročnej (v prípade 

niektorých podnikov na mesačnej) báze namiesto klasickej týždennej. 

Hodiny pritom musia byť odpracované v rámci definovanej časovej periódy. 

Tým sa dáva zamestnancovi možnosť väčšej flexibility a rovnako tak 

poskytuje zamestnancovi príležitosť zosúladiť pracovné a osobné 

povinnosti, 

2. zhustený (stlačený) pracovný týždeň – zamestnanec odpracuje nezmenený 

týždenný počet pracovných hodín za kratší počet pracovných dní, denná 

pracovná doba v pracovných dňoch tohto stlačeného pracovného týždňa sa 

v dôsledku toho adekvátne predlžuje, 

3. individuálne skrátená pracovná doba (tzv. V-čas, voluntary reduced hours) 

– zamestnanec má obvykle možnosť zredukovať svoj pracovný čas o 5 až 

10% na určitú dobu s právom návratu k plnej pracovnej dobe. V tomto 

ohľade sa individuálne skrátená pracovná doba odlišuje od práce na 

čiastočný úväzok. Voľný čas je možné získať skrátením pracovného dňa 

alebo týždňa, prípadne v rámci dlhšieho časového obdobia počas roka, 

4. term-time working – zamestnanec pracuje na plný úväzok alebo čiastočný 

úväzok v priebehu roka, má neplatené voľno napr. počas školských 

prázdnin. Alebo pracuje na plný či čiastočný úväzok a odpracuje 

mimoriadne dni v term-time, akumulované odpracované hodiny, resp. dni 

si vyberie počas školských prázdnin, 

5. flexibilná pracovná doba – zamestnanec pracuje na plný úväzok, je mu 

však umožnená flexibilná pracovná doba na základe zmeny začiatku  

a konca pracovného dňa. Pevne stanovené sú len určité hodiny, kedy 

musia byť všetci zamestnanci v práci, pričom začiatok a koniec pracovnej 

doby sú pružné. Obvykle existuje napr. možnosť odísť skôr z práce  

a nahradiť neodpracované hodiny inokedy. Hodiny odpracované v tejto 

dobe sa započítavajú do celkového počtu odpracovaných hodín 

zamestnanca. Typický začiatok pracovnej doby je medzi 8.00 a 9.30 hod. a 

koniec medzi 16.00 a 17.30 hod. Doba, počas ktorej musia byť všetci 

zamestnanci v práci, je obvykle ráno medzi 9.30 a 12.00 hod. a odpoludnia 

medzi 14.00 a 16.00 hod. Flexibilná pracovná doba umožňuje 

zamestnancom zladiť pracovné a mimopracovné povinnosti, prispôsobiť 

cestovanie do zamestnania, príchod a odchod zo zamestnania 

prevádzkovým hodinám zariadení lokálnej inftraštruktúry (doprava, 

obchody, služby pre domácnosť, zdravotnícke a školské zariadenia, úrady), 

6. banka pracovného času, working-time accounts – nejde o nový model 

pracovného času, skôr o inú formu flexibilizácie – zamestnanec má 

možnosť akumulácie a prenášania nadpracovaných hodín (v prípade 

mimoriadnej alebo nárazovej práce) a ich následné čerpanie (rozpúšťanie) 

vo forme pracovného voľna podľa individuálnej potreby (ktoré je teda 
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zaplatené). Zamestnávateľ takýmto spôsobom eliminuje nadčasovú prácu a 

náklady s ňou spojené a redukuje náklady na pracovnú silu v prípade, keď 

zamestnanci čerpajú voľno v čase dočasného krátkodobého nadbytku 

pracovnej sily v organizácii (Family-friendly/work-life balance, s. 6-9, 

www.ibec.ie). 

Pre organizáciu je samozrejme potrebné zvážiť možné okolnosti zavádzania 

flexibilnej pracovnej doby. Nie je možná neobmedzená flexibilita. Avšak flexibilita sa 

stáva jedným z kľúčových nástrojov pre dosahovanie konkurencieschopnosti najmä 

v oblasti služieb. Ak chce podnik dosahovať flexibilný prístup od zamestnancov, 

musí sám byť schopný ponúknuť im flexibilné riešenia. 

Podľa Gilarovej (2004, s. 2) patrí v posledných rokoch flexibilita v pracovnom 

prostredí k veľmi diskutovaným pojmom. Ide o proces flexibilizácie pracovného 

prostredia ako o nástroj využiteľný nielen v rámci podnikovej prorodinnej politiky, 

ale aj o nástroj presadzovania rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti na úrovni 

organizácie. 

Vytváranie variabilných foriem práce (podmienok výkonu práce) a úprava 

pracovnej doby v zmysle jej zvýšenej flexibility sú žiaducimi - ako v súlade  

s prevádzkovými, resp. ďalšími nárokmi na organizovanie pracovného procesu  

a nárokmi na pracovnú silu, tak v súlade s možnosťami a potrebami pracovnej sily 

vykonávajúcej danú prácu. Správne kroky podniknuté zamestnávateľom v tejto 

oblasti majú významný vplyv na efektivitu, produktivitu a konkurencieschopnosť 

podnikov, a samozrejme na zdravie, pohodu a pracovnú motiváciu ich 

zamestnancov - kvalitu pracovného života zamestnancov i kvalitu života 

zamestnancov vôbec. Na dosiahnutie lisabonských cieľov v oblasti zamestnanosti, 

ku ktorým patrí vytváranie nových a lepších pracovných miest pre všetkých, sú 

vlády členských štátov vyzvané uplatňovať politické stratégie zamerané na 

dosiahnutie väčšej harmónie medzi pracovným a rodinným životom. 

Zamestnávatelia sú v procese prorodinne orientovanej podpory a pomoci kľúčovým 

aktérom. Vo vyspelých európskych krajinách je prorodinne orientovaná podniková 

kultúra všeobecne rozšírená. Praktický výkon prorodinne orientovaných politík  

a programov prináša pozitívne efekty, ktoré sú citeľné na celospoločenskej úrovni,  

i z pohľadu organizácie a samotných zamestnancov a ich rodín.  

Starostlivosť o zamestnancov a vytváranie vhodných pracovných podmienok je 

dôležitou súčasťou tzv. sociálneho piliera konceptu spoločensky zodpovedného 

správania firiem. Podľa Thurzovej (2009, s. 101 – 103) zodpovedný prístup a 

korektné správanie sa zamestnávateľa (firemného manažmentu) k vlastným 

zamestnancom, dodržiavanie noriem pracovnoprávnej ochrany zamestnancov, 

rešpektovanie ich súkromného a rodinného života a integrovanie sociálnych 

faktorov do podnikania nad rámec zákona je základným prejavom firemnej kultúry, 

ako imanentnej súčasti firemnej sociálnej zodpovednosti. Zamestnanci patria medzi 

významných stakeholderov (t. j. zainteresované strany, resp. skupiny), ktorí majú 

vplyv na chod firmy, a zároveň sú ich činnosťami ovplyvňovaní (Kuldová, 2010,  

s. 25). Od zamestnávateľa očakávajú:  

1. primeranú mzdu a nefinančné benefity za odvedenú prácu,  

2. dobré pracovné podmienky,  

3. profesijný rast a možnosť vzdelávania,  

4. zosúladenie osobného a profesijného života (Kuldová, 2010, s. 28).  



234 

V rámci aktivít spoločensky zodpovedného správania firiem uvádza aj Kunz 

(2012, s. 22, 23) na poprednom mieste vytváranie podmienok pre zladenie 

pracovného a osobného života. Kunz (2012, s. 114) hovorí o nasledujúcich 

očakávaniach zamestnancov voči zamestnávateľom:  

1. zodpovedajúce pracovné zaradenie a spravodlivá odmena za prácu,  

2. vytvorenie pracovných podmienok, chrániacich bezpečnosť a zdravie 

zamestnancov, 

3. rešpektovanie dôstojnosti každého zamestnanca,  

4. priateľské a príjemné podnikové prostredie, v ktorom môže každý 

zamestnanec vyjadriť svoj názor, uplatňovať zodpovedajúce návrhy a požiadavky. 

Význam podpory zosúladenia pracovného a rodinného života zo strany 
zamestnávateľov 

Problematika zosúladenia pracovného a rodinného života je súčasťou agendy 

podpory rovnosti príležitosti, nediskriminácie a diverzity na pracovisku. Podľa 

Koštu (2010, s. 18) sa vytvárajú ekonomické a mimoekonomické prínosy. Faktory 

diverzity pracovných síl sú zoradené zostupne podľa ekonomických efektov pre 

podnik (Košta, 2010, s. 104). Ide o nasledovné faktory: 

1. posilnenie kultúrnych hodnôt v rámci organizácie,  

2. zlepšenie firemnej reputácie,  

3. podpora získavania a udržania talentovaných pracovníkov, 

4. zvýšenie motivácie a efektívnosti existujúceho personálu, 

5. skvalitnenie novátorstva a kreativity medzi zamestnancami, 

6. zlepšenie úrovne služieb a spokojnosti zákazníkov,  

7. ľahšie prekonávanie nedostatku pracovných síl,  

8. redukcia fluktuácie pracovníkov,  

9. zníženie miery absencie pracovníkov,  

10. zlepšenie prístupu na nové segmenty trhu, 

11. väčšie šance vyhnúť sa súdnym sporom. 

Uvedená problematika súvisí aj s kvalitou práce. Kvalitu pracovného života 

definujú Oeij, Wiezer (2002, s. 15, 16), autori štúdie podporenej Európskou 

nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok ako subjektívne 

hodnotenie podmienok výkonu práce, resp. podmienok, za akých prácu 

vykonávajú, samotnými pracovníkmi, a to s ohľadom na:  

1. istotu pracovného miesta (status profesie, prijem, sociálne ochrana, práva 

zamestnanca),  

2. zdravie a pohodu ( pracovné úrazy a choroby z povolania, vystavenie 

riziku),  

3. rozvoj kompetencií (príležitosť pre tréning zručností, profesionálny rozvoj), 

4. možnosti kombinovať pracovný a mimopracovný život (možnosť voľby dĺžky 

a rozvrhnutia času venovaného práci, rovnaké príležitosti, nediskriminácia, 

sociálna infraštruktúra). 

Výhody podpory zosúladenia pracovného a rodinného života 

Šipikal (2007, s. 6) sumarizuje výhody zamestnancov v kontexte podpory 

rovnosti príležitostí a nediskriminácie zamestnancov plynúce pre zamestnávateľa  

a pre zamestnanca:  
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1. zvyšovanie efektivity pracovného procesu, pružné organizovanie pracovného 

procesu a prispôsobovanie prevádzkovým potrebám a ďalším potrebám 

zamestnávateľa, a zároveň prispôsobovanie pracovným a mimopracovným 

potrebám zamestnancov,  

2. vyššia produktivita práce a kvalita pracovných výkonov,  

3. skvalitnenie podmienok výkonu práce, redukcia stresu, vyššia spokojnosť  

a zvýšenie kvality osobného života zamestnancov,  

4. zvyšovanie kvality pracovnej sily (jej výkonnosti, spoľahlivosti, zodpovednosti 

pri plnení pracovných úloh, lojálnosti, pracovnej motivácie a ambícií),  

5. vytváranie podmienok pre pracovný a kariérny rast zamestnancov,  

6. budovanie kvalitnej personálnej základne, zvýšenie atraktivity pracovného 

miesta pre existujúcich i nových zamestnancov, väčšie možnosti pri získavaní  

a výbere zamestnancov,  

7. podpora diverzity pracovných tímov,  

8. propagácia, zviditeľnenie v očiach verejnosti,  

9. pozitívne príklady pre konanie ostatných zamestnávateľov. 

Skácelík (2010, s. 11, 12) argumentuje okrem iných aj nasledujúcimi dvoma 

výhodami 

zosúladenia pracovného a rodinného života ako súčasti konceptu spoločensky 

zodpovedného správania firiem:  

1. zvýšenie produktivity a kvality práce – aktivity spoločensky zodpovedného 

správania firiem zvyšujú motiváciu zamestnancov a ich tvorivé schopnosti, 

čím sa spolu s inováciami podieľajú na zvyšované produktivity práce, na 

zlepšení organizácie práce, na znižovaní pracovného stresu, na znižovaní 

prestojov v práci, pričom toto všetko sa odráža vo zvýšené kvality výrobkov a 

služieb, 

2. zvýšenie schopnosti získať a udržať si kvalitných zamestnancov.  

Keď sú aktivity spoločensky zodpovedného správania firiem zamestnancom 

dobre vysvetlené a keď sa zamestnanci s nimi stotožňujú, vedú k zvýšeniu dôvery 

zamestnancov v podnik, k zvýšeniu hrdosti na príslušnosť k podniku a podporujú 

pozitívny vnútorný image podniku, ktorý sa následne premieta aj do externého 

image. 

 Zavedenie prorodinných opatrení pre zamestnávateľa znamená ekonomický 

prínos v: 

1. potenciálnych úspor nákladov spojených s fluktuáciou zamestnancov  

a úspor nákladov spojených so získaním náhradnej pracovnej sily (vrátane 

nákladov na jej vzdelávanie, zaškolenie a nákladov nižšieho výkonu v dobe 

zapracovania),  

2. úspor nákladov spojených s opätovným nástupom zamestnanca do 

zamestnania po materskej/rodičovskej dovolenke, nákladov spojených  

s prechodným riešením neprítomnosti zamestnanca počas 

materskej/rodičovskej dovolenky, nákladov spojených so zvýšenou mierou 

absencie rodičov.  

Realita využívania podpory zosúladenia pracovného a rodinného života 

Na Slovensku sa ešte stále relatívne malé percento zamestnávateľov 

intenzívnejšie venuje podpore harmonizácie pracovného a rodinného života svojich 

zamestnancov. Pracovná flexibilita sa veľmi nevyužíva, ale očakáva sa, že 
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progresívni zamestnávatelia jej význam čoskoro pochopia a začnú ich viac využívať, 

a to v súlade s potrebami a preferenciami svojich pracovníkov.  

Skutočná miera využívania podpory je výsledkom dopytu po podpore na jednej 

strane, a jej ponuky na strane druhej. Porubänová (2010, s. 15) vidí príčinu nízkej 

miery využívania flexibilných foriem práce okrem subjektívnych dôvodov na strane 

zamestnancov aj v nedostatočných rámcových podmienkach pre využívanie týchto 

flexibilných foriem (ktoré sa vyvíjajú v priebehu jednotlivých fáz životného cyklu 

jednotlivca a rodiny), a to na všetkých spoločenských a hospodársko-politických 

úrovniach. 

Podľa Porubänovej (2010, s. 15), „nefunguje politika rovnakých príležitostí ako 

zohľadnenie osobnej a rodinnej situácie pracovníka/pracovníčky“. Zamestnávatelia 

podľa nej uprednostňujú dôraz na tradičný priebeh a organizáciu práce pred 

hodnotením pracovného výsledku a táto neochota zmien v oblasti organizácie práce 

pramení podľa nej aj z nedostatočných vedomostí o výhodách inovatívnych, resp. 

flexibilných modelov organizácie práce, z obáv o vyššie nároky na prevádzkové 

podmienky či administratívnu náročnosť (Porubänová, 2010, s. 15). Experti  

a expertky na problematiku rovnosti príležitostí sa obávajú o stagnáciu agendy 

rovnosti príležitostí v dnešnej hospodárskej situácii vo svete. Obávajú sa, že pod 

vplyvom redukčných a úsporných opatrení bude táto problematika banalizovaná a 

bagatelizovaná, s odvolávaním sa na dôležitosť tzv. fundamentálnych otázok 

(Porubänová, 2010, s. 13).  

Na druhej strane zaznievajú názory, podľa ktorých je práve súčasné obdobie 

hospodárskej krízy príležitosťou transformovať, modernizovať trh práce s dôrazom 

na pozitívnu (v prospech zamestnanca) flexibilizáciu práce ako kľúčový komponent 

podpory zosúladenia, a to vzhľadom na budúcu štruktúru i profilovanie 

pracovných miest. Vzhľadom na túto skutočnosť je nutné zdôrazniť potrebu silného 

partnerstva a spolupráce všetkých aktérov tejto podpory – od národných vlád, cez 

regionálne a miestne samosprávy, organizácie zamestnávateľov i zamestnancov, až 

po iniciatívy neziskových organizácií a aktivitu samotných jednotlivcov . 

Záver 

Na Slovensku sa ešte stále relatívne malé percento zamestnávateľov 

intenzívnejšie venuje podpore harmonizácie pracovného a rodinného života svojich 

zamestnancov. Pracovná flexibilita sa veľmi nevyužíva, ale očakáva sa, že 

progresívni zamestnávatelia jej význam čoskoro pochopia a začnú ich viac využívať, 

a to v súlade s potrebami a preferenciami svojich pracovníkov. 

Vzhľadom k tomu, že prorodinná politika zamestnávateľov je v Slovenskej 

republike zatiaľ len na úrovni skôr intuitívneho prijímania opatrení, než na úrovni 

prijímania a implementácie systematických cieľov a zámerov, dôležitým nástrojom 

pri zavádzaní opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života by mali 

predstavovať príklady dobrej praxe zo zahraničia. Umožňujú tvorivo využívať 

najrôznejšie spôsoby praktického uplatňovania idey zlaďovania rodičovských  

a pracovných povinností. Tento prostriedok možno využívať na všetkých úrovniach 

spoločenského života, t. j. na úrovni vládnej, na úrovni sociálnych partnerov, ako aj 

samotných vykonávateľov. 

Aktivity by mali smerovať k tomu, aby zamestnávatelia vo väčšej miere 

zohľadňovali aj rodinné zázemie svojich zamestnancov a zamestnankýň, ich 

rodinné povinnosti, problémy a záväzky. V konečnom dôsledku by viedli nielen  
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k zvýšenej spokojnosti zamestnancov, ale aj k zvýšeniu produktivity práce  

a pozitívnejším výsledkom firiem, ktoré ich uplatňujú. Tým by sa táto problematika 

stala jedným z nástrojom budovania konkurencieschopnosti firiem. Z hľadiska 

organizácie práce a podmienok výkonu práce by išlo o hľadanie optimálnych 

spôsobov, ako zaistiť organizačné činnosti s ohľadom na vnútorné podmienky, 

vonkajšie prostredie (napr. konkurenčné organizácie) a trh práce (t.j. kvalifikácia, 

kvalita a dostupnosť zamestnancov). 
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ZOSÚLADENIE PRACOVNÉHO A RODINNÉHO ŽIVOTA NEFORMÁLNE 

OPATRUJÚCICH OSÔB NA SLOVENSKU  
 

Iveta GALLOVÁ 

ABSTRAKT 

Príspevok definuje neformálne opatrujúce osoby. Táto definícia je na základe medzinárodného 
výskumu, s aplikáciou na miestne podmienky, predovšetkým legislatívne, v Slovenskej 
republike. Opiera sa aj o prieskum, uskutočnený na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Martine. Poukazuje na problémy, s ktorými sa stretávajú neformálne opatrujúce osoby pri 
výkone opatrovania. Príspevok zároveň navrhuje možnosti intervencie sociálnej práce a štátu pri 
pomoci neformálne opatrujúcim osobám.  

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

neformálne opatrujúca osoba, príspevok na opatrovanie, ťažké zdravotné postihnutie, záťažová 
situácia, zosúladenie pracovného a rodinného života.  

The harmonization of work life and family life of the informal carers in 
Slovakia 

ABSTRACT 

The contribution defines informal carers. This definition is based on an international research 
with an application to local conditions, mainly legislative, in the Slovak Republic. It is also 
grounded on a survey carried out in the local Authorities of Labour, Social Affairs and Family in 
Martin. The contribution points out the problems met by informal carers when performing this 
care. At the same time it suggests possibilities of intervention of social work and the state in 
helping informal carers.  

 

KEY WORDS 

Informal carer, a benefit for providing care, severe health affliction, stressful situation, 
harmonizing family life and life at work.  

Úvod 

Veríme, že ak rodina potrebuje riešiť starostlivosť o starého, či chorého 

rodinného príslušníka, je vo väčšine prípadov najlepším riešením opatrovať 

chorého v prirodzenom domácom prostredí. Môže byť výhodou pre opatrovaného, 

na druhej strane môže byť ohrozený opatrovateľ v dôsledku záťažovej situácie, 

ktorú prežíva v súvislosti s opatrovaním. Opatera v domácom prostredí môže byť 

vykonávaná profesionálne, opatrovateľom, napr. v rámci opatrovateľskej služby 

zabezpečovanou obcou či neverejným subjektom, alebo prostredníctvom 

neformálne opatrujúcej osoby (ďalej NOO).  

V našom príspevku chceme upriamiť pozornosť na NOO, teda neprofesionálov, 

obyčajne z radov rodinných príslušníkov. Sama v súčasnosti prežívam situáciu 

neformálneho opatrovateľa, preto aj uvedená téma môjho príspevku. Vychádzať 

budeme z osobného prieskumu, uskutočneného na Úrade práce, sociálnych vecí 

a rodiny v Martine, ako aj rozsiahleho výskumu, ktorý uskutočnilo šestnásť 

vedeckovýskumných inštitúcií štrnástich krajín Európy, ktoré sa podujali vyvinúť 

koncept a metodológiu popisu a analýzy dlhodobej starostlivosti o starších ľudí 

v Európe. Projekt Interlinks začal v r. 2008 a trval až do r. 2011 v rámci  

7. Rámcového programu Európskej únie: „Helth system and long-term care for 

older people“. Samotný vedecko-výskumný projekt mal názov: „Zdravotné systémy 



240 

a dlhodobá starostlivosť o starších ľudí v Európe: Modelovanie prienikov 

a súvislostí medzi prevenciou, rehabilitáciou, kvalitou služieb a neformálnou 

starostlivosťou. Koordinátorom bol dr. Leischsenring z Európskeho centra pre 

sociálnu politiku a výskum so sídlom vo Viedni. Výskum za slovenskú stranu riešil 

tím z Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave. (Repková a kol., 2010, s. 5). 

Definícia neformálne opatrujúcej osoby 

V rámci uvedeného výskumu bolo opatrovanie NOO definované nasledujúcim 

spôsobom: „...práca, ktorá je vykonávaná neformálnymi a predovšetkým 

neplatenými opatrovateľmi, napr. opatrovateľmi, ktorí opatrovanie nevykonávajú 

ako zamestnanie (napr. členovia rodiny, priatelia).“ (Rothgang a Engelke (2009:1) – 

family caregivers, rodinní opatrovatelia, primárni opatrovatelia (primarely 

caregivers), prirodzení opatrovatelia (natural caregivers). (Anderson, K. Parent 

(2000).  

Repková a kol. v správe Interlinks z uvedeného medzinárodného výskumu 

(2010, s. 212) uvádza definíciu dlhodobej starostlivosti, ako ju prezentovala 

Svetová zdravotnícka organizácia (r. 2000): „Systém činností, vykonávaných 

neformálnymi opatrovateľmi (rodina, priatelia a/alebo susedia) a/alebo profesionáli 

(zdravotnícke a sociálne služby) na zabezpečenie toho, aby osoba, ktorá nie je 

schopná sa sama o seba postarať, si mohla udržať čo najvyššiu možnú kvalitu 

života podľa vlastných preferencií, s čo najvyšším možným stupňom nezávislosti, 

autonómie, spoluúčasti, osobného naplnenia a ľudskej dôstojnosti (WHO, 2000).” 

Európska charta rodinných opatrovateľov (2007, posledná verzia 2009:1) 

definuje NOO ako: „neprofesionálnu osobu, ktorá primárne poskytuje osobe závislej 

na pomoci čiastočnú alebo úplnú pomoc v bežnom živote v jej prirodzenom 

prostredí. Riadnu starostlivosť poskytuje permanentne alebo nie trvalo a môže 

zahŕňať rozličné formy, osobitne: ošetrovateľskú pomoc, opatrovanie, pomoc pri 

vzdelávaní, a sociálnom živote, pri administratívnych formalitách, koordináciu, 

permanentný dohľad, psychologickú podporu, komunikáciu, pomoc pri domácich 

prácach, atď.“ Podľa výskumného európskeho projektu Eurofarmcare je 

poskytovanie starostlivosti alebo podpory príbuzných odkázanej osobe neformálne 

opatrujúcou osobou minimálne 4 hodiny týždenne. (In Repková, 2009, s. 9). 

 Európska asociácia pracujúca pre opatrujúce osoby „EUROCARERS“ 

(www.eurocarers.org) definuje NOO ako: „osoba, ktorá poskytuje mimo 

profesionálneho a formálneho rámca neplatenú opateru niekomu, kto má 

chronickú chorobu, zdravotné postihnutie alebo inú dlhodobú zdravotnú potrebu 

alebo potrebu starostlivosti“. 

Ďalej uvedený výskumný projekt Interlinks uvádza: „Oveľa širšie definuje 

opatrujúcu osobu H. Litske a kol. (2006:6), pričom pre potreby klasifikácie 

opatrujúcich osôb používa ako hlavné kritérium to, či sú za svoju opatrovateľskú 

prácu odmeňovaní alebo nie: 

osoby opatrujúce za mzdu 

 „tradiční“ formálni opatrovatelia/ľky osoby, ktoré sú zamestnávané 

agentúrami zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti a financované vo 

veľkej miere z verejných zdrojov), 
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 formálni opatrovatelia/ľky „zmiešaného režimu“ (odmeňované osoby 

pracujúce buď v dobrovoľníckom sektore, neziskových organizáciách 

alebo v ziskových opatrovateľských organizáciách), 

 „nezávislí“ formálni opatrovatelia/ľky opatrujúce osoby registrované  

v zamestnávateľských agentúrach na účely vysielania pre príležitostné 

alebo krátkodobé zabezpečovanie starostlivosti), 

osoby opatrujúce bez mzdy 

 dobrovoľníci/čky (nie sú platení, aj keď sú spojení s organizáciami 

zdravotného či sociálneho sektora starostlivosti; rozsah ich poskytovanej 

starostlivosti je veľmi rozmanitý; môžu byť trénovaní a môžu sa im 

preplácať dodatočné náklady súvisiace so starostlivosťou), 

 rodinne opatrujúce osoby (nie sú platení a poskytujú starostlivosť svojim 

najbližším, najčastejšie na princípe úzkych vnútro rodinných vzťahov 

bez očakávania finančnej odmeny; niekedy však môžu dostávať sociálnu 

dávku, ktorá im kompenzuje stratu príjmu), 

 „nepríbuzensky“ opatrujúce osoby (nie sú platení, často zabezpečujú 

opateru na priateľskej báze, pre dobré vzťahy; môžu byť odmeňovaní 

„naturálnou“ formou).“ (Repková a kol., 2010, s. 11-12). 

Pri vykonávaní opatrovateľskej starostlivosti NOO (informal carer) = rodinný 

opatrovateľ (NOO z dôvodu rodovej citlivosti) sa diskutuje o nasledujúcich 

otázkach: 

 vzťahu osoby, ktorá starostlivosť poskytuje, 

 mieste výkonu starostlivosti, 

 charaktere úkonov, 

 intenzite starostlivosti, 

 dĺžke starostlivosti, 

 význame platby za starostlivosť, 

 kvalifikovanosti výkonu (či má formálnu kvalifikáciu). (In Repková, 2009,  

s. 8).  

Výskum EUROFAMCARE o rodinných opatrovateľoch zo šiestich európskych 

krajín (EUROFAMCARE, 2006a), uvedený vo výskumnej správe Interlinks, 

predstavuje nasledovné hlavné charakteristiky rodinných opatrovateľov: 

Opatrovatelia sú najmä ženy (76%); ich priemerný vek je 55 rokov (65 rokov vo 

vzorke zo Švédska) v rozmedzí 15-96 rokov; sú to manželskí partneri (22%), 

deti/nevesty, zaťovia (60%). 41% ich je zamestnaných; 56% z nich žije v rovnakej 

domácnosti (alebo v rovnakej budove) ako osoby, o ktoré sa starajú. Intenzita  

a trvanie starostlivosti: Priemerne 46 hodín týždenne; priemerná dĺžka 

starostlivosti (v čase prieskumu) 60 mesiacov. (Repková a kol., 2010, s. 103-104). 

Situácia na Slovensku 

U nás bolo opatrovanie najbližšími príbuznými, predovšetkým dospelými 

dcérami, nevestami, manželkami, matkami, sestrami v kruhu rodiny prirodzené aj 

v súvislosti s tým, že predovšetkým vydaté ženy zostávali doma a starostlivosť 

o finančné zabezpečenie rodiny bola starosťou muža. Mali teda možnosť, ba priam 

sa aj očakávalo, že sa postarajú o staršieho, prípadne na pomoc odkázaného člena 

rodiny. Po zmene spoločenských pomerov po Druhej svetovej vojne, kedy sa menili 

pohľady na rodinu a postavenie ženy v rodine a spoločnosti sa presúvala táto 
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starostlivosť na plecia štátu. Seniori, zvlášť tí, ktorí sa už o seba nevládali 

samostatne postarať, ako aj zdravotne ťažko postihnutí občania často prechádzali 

do starostlivosti štátnych sociálnych zariadení. Bola síce odbremenená rodina, ale 

zároveň sa dosť často znížila kvalita života na pomoc odkázaného človeka 

v zariadeniach s veľkou kapacitou. O človeka bolo postarané, ale strácal sa 

v anonymite veľkého zariadenia. Treba ešte uviesť, že ženy odchádzali v porovnaní 

so súčasným stavom v pomerne mladšom veku do dôchodku, takže mali možnosť 

postarať sa o svojho na pomoc odkázaného člena rodiny (napr. rodiča), pokiaľ túto 

starostlivosť chceli, vedeli, či mohli zabezpečovať. Po r. 1989 v súvislosti so 

zmenami v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti sa opäť začala preferovať 

starostlivosť v domácom prostredí klienta, pokiaľ je to možné. Znovu teda vychádza 

na svetlo problematika NOO, akým spôsobom ich definovať. Keďže sú to 

najčastejšie rodinní príslušníci opatrovaného, vyvstáva otázka, aké problémy 

a riziká v súvislosti s opatrovaním prežívajú NOO, akým spôsobom má spoločnosť 

zabezpečiť pomoc NOO na elimináciu týchto rizík. Zároveň sa môžeme pýtať, ako 

pomôcť NOO pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života, ale aj akým 

spôsobom pomôcť NOO pri získavaní zručností pre starostlivosť o na pomoc 

odkázaného človeka a tým zabezpečiť aj kvalitu opatrovania. Súhlasíme s názorom 

Litszkeho a Repkovej, že NOO môžeme rozdeliť do troch skupín. Takúto situáciu 

vidíme u nás na Slovensku: 

1. NOO z radov rodinných príslušníkov,  

2. dobrovoľníci, napríklad z radov charity, ktorí majú príslušnosť 

k inštitúcii, ktorá zabezpečuje takýchto dobrovoľníkov,  

3. dobrovoľníci, napr. susedia, priatelia, ktorí vypomáhajú pri 

starostlivosti, ale nepatria k nijakej inštitúcii.  

Zdieľame názor Repkovej (2009, s.10), že na Slovensku doteraz nie je uvedený 

pojem NOO bežne používaný, ale aj v súvislosti so zmenou legislatívy od 1.1.2009 

a zapájaním sa do rôznych medzinárodných iniciatív by bolo potrebné tento pojem 

zaviesť.  

Legislatívne sú v podmienkach Slovenska európskemu chápaniu NOO najbližšie 

situácie, keď opatrovanie odkázaného člena rodiny poskytuje fyzická osoba 

opatrujúca občana s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného na opatrovanie 

(ide o osobu z okruhu blízkych na účely poskytovania peňažného príspevku na 

opatrovanie (ďalej PPO), alebo má fyzická osoba (ide o osobu mimo okruhu blízkych 

v prípade, že táto osoba zdieľa s odkázanou osobou spoločnú domácnosť, rovnako 

na účely poskytovania PPO (Zákon NR SR č. 447/2008 Z.z. o peňažných 

príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov par. 39,40) alebo osobný asistent/ka z okruhu 

blízkych osôb podľa zákonom presne stanovených podmienok na účely 

poskytovania peňažného príspevku na osobnú asistenciu (par. 20-23 toho istého 

zákona). 

Na základe nášho poňatia legislatívy by sme mohli definovať NOO nasledovne: 

 osoby staršie ako 18 rokov z okruhu najbližších odkázanej osoby. 

V prípade, že sú mimo toho okruhu, zdieľajú s odkázanou osobou 

spoločnú domácnosť, 

 starostlivosť zabezpečujú výlučne v domácom prostredí,  

 zabezpečujú starostlivosť v úkonoch sebaobsluhy, 

 stupeň odkázanosti musí byť minimálne stupeň č. 5, 
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 starostlivosť musí byť intenzívna, minimálne 8 hod. dennej pomoci pri 

úkonoch sebaobsluhy, 

 musí byť dlhodobá, resp. je predpoklad, že bude trvať dlhšie ako rok, 

 za starostlivosť nedostávajú plat, ale sociálnu dávku peňažný príspevok na 

opatrovanie (PPO), alebo sú odmeňované z peňažného príspevku na 

osobnú asistenciu, ktorú dostáva opatrovaná osoba, 

 pre výkon opatrovania sa nevyžaduje osobitná formálna kvalifikácia. 

Treba podotknúť, že tieto kritériá sú prísnejšie, než kritériá, uvedené v Charte 

rodinných opatrovateľov (Repková, 2009, s. 10 - 12). 

Na základe vyššie uvedenej legislatívy výška PPO sa vypočítava od výšky 

životného minima, ustanoveného osobitným predpisom a posudzuje sa výška 

príjmu opatrovaného, ale aj opatrovateľa. Vzhľadom k zosúlaďovaniu pracovného 

a rodinného života opatrovateľ môže mesačne zarobiť do výšky dvojnásobku 

životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, avšak vykonávanie 

zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania. Je možnosť 

poskytnúť PPO, ak sa zároveň poskytuje maximálne 30 dní do roka odľahčovaciu 

služba, alebo sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac 8 hodín 

mesačne. Príspevok možno poskytnúť, ak osoba s ŤZP navštevuje dennú pobytovú 

sociálnu službu, alebo školské zariadenia najviac v rozsahu 20 hodín týždenne. 

Podľa štatistických údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny za r. 2013 bol 

poskytovaný PPO priemerne 58 941 fyzickým osobám a celková suma vyplatených 

PPO za r. 2013 bola vo výške 102 174 324 Euro. 

O tom, aké je náročné opatrovanie člena rodiny svedčia vyššie spomínané 

výskumy medzinárodného projektu Interlinks, kde sa uvádzajú nasledujúce 

výsledky: 

Z celkového počtu 57 034 analyzovaných poberateľov/liek PPO bolo cca 82% 

žien a 18% mužov. Najviac ich bolo vo vekovej kategórii 51-64 rokov (47%), 

pomerne významné zastúpenie (36%) bolo aj vo vekovej kategórii 36-50 rokov. 

Najčastejšie boli vo vzťahu k odkázanej osobe v pozícii dospelého dieťaťa (viac ako 

40%), čo nasvedčuje faktu, že najčastejšie opatrovanou osobou v domácom 

prostredí sú starnúci rodičia. Takmer tri štvrtiny opatrujúcich a opatrovaných osôb 

žije v spoločnej domácnosti, najmä vo vekovej kategórii 31-50 ročných rodinných 

opatrovateľov/liek (potvrdzuje to aj výskum Bodnárovej a kol., 2005). Takmer 

polovica (45%) rodinných opatrovateľov/liek vo veku 18-64 rokov začala opatrovať 

člena rodiny v situácii vlastnej nezamestnanosti, častejšie v prípade 

nezamestnaných mužov (65% mužov voči 41% žien). Aj keď platná legislatíva 

povoľuje zároveň opatrovať a pracovať, túto možnosť využívalo len cca 2% 

poberateľov/liek peňažného príspevku za opatrovanie. Cca 74% z nich pracovali 

v zamestnaneckom pomere, ostatní ako samostatne zárobkovo činné osoby. Vyše 

80% osôb, ktoré zároveň pracovali a opatrovali, boli ženy.“ (Bednárik a kol., 2009, 

s. 6, ako aj Repková a kol., 2010, s. 33 – 34, WP5 National report, s. 6).  

Uvedený projekt prezentuje tiež výskumy Bodnárovej a kol. (2005), podľa 

ktorých až 82% respondentov uviedlo, že opateru rodinného príslušníka vykonáva 

bez akejkoľvek finančnej náhrady. (In Repková, 2010, s. 33). 

Pre porovnanie uvádzam súčasné údaje môjho osobného prieskumu na Úrade 

práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine, pod ktorý patria okresy Martin 

a Turčianske Teplice za január 2014: 
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Počet poberateľov PPO bolo 1404, z toho 76,7% žien, 23,3% mužov. Najviac 

poberateľov (54.2%) bolo vo vekovom rozpätí 25-59 rokov, a až skoro 45% (teda 

temer polovica) bol nad 60 rokov. Opatrovaných bolo 1459 občanov, z toho vo 

vekovom rozpätí 6-17 rokov 6,5%, 18-24 rokov 3%, 25-59 rokov 15,5%, 60-64 

rokov 6%, vo vekovom rozpätí 65 a viac 69%. Celková vyplatená suma za PPO za 

január 2014 bola 185 746,54 Euro. Zaujímavou štatistikou je aj definovanie 

poberateľov PPO podľa výšky príjmu. Príjem vo výške 0 Euro (teda nijaký príjem 

malo až 41% poberateľov!), príjem od 1-300 Euro 29%, od 301-600 27%, od 601 

a viac € - 3% poberateľov. V príjme nad 600 € boli iba poberatelia PPO, fyzické 

osoby poberajúce dôchodkovú dávku (43 osôb).  

Teda aj náš prieskum z ÚPSVaR v Martine potvrdil, že prevažnú časť 

poberateľov PPO tvoria ženy, väčšina je v strednom veku, ale pozornosť treba 

venovať aj údaju, že až 45% z celkového počtu poberateľov PPO bolo nad 60 rokov 

(pravdepodobne išlo o NOO, ktoré opatrovali svojho staršieho manžela, či 

manželku), ako aj, že až 69% opatrovaných bolo vo veku 65+. Zároveň aj 

definovanie poberateľov PPO podľa výšky príjmu poukázalo na skutočnosť, ktorú 

myslím bude potrebné riešiť, že až 41% poberateľov PPO malo nulový príjem a do 

300 € 29%. Skutočnosť súvisí s takto nastavenou úpravou legislatívy, ale svedčí 

o tom, že poberatelia PPO a samozrejme, zároveň aj ich rodiny sú na hranici 

existenčného minima a chudoby a ich situácia je skutočná záťažová.  

Životné podmienky NOO 

Ďalej sa vo výskumnej správe Interlinks uvádza, že vo výskume (Repková, 2006) 

zameranom na životné podmienky rodín so zdravotne postihnutým členom 

poskytovali pomoc najčastejšie príbuzní (až 70%). Na negatívne dopady 

systematického dlhodobého opatrovania poukázali výskumy Pavlíkovej, 

Kondrášovej (2001) len 18% z 298 odpovedajúcich rodinných opatrovateľov uviedlo, 

že sa zdravotne cíti dobre. Naopak, 48% malo nejaké zdravotné problémy a 34% 

uviedlo vážne zdravotné problémy. Najhoršiu zdravotnú kondíciu uvádzali osoby so 

základným vzdelaním. Podľa skúseností respondentiek je prítomnosť zdravotne 

postihnutého člena rodiny v slovenských podmienkach ťažkým bremenom, ktoré 

znamenajú: 

 obmedzenie vlastných aktivít, 

 kontaktov a koníčkov, 

 nedostatok času na ostatných členov rodiny, 

 nemožnosť zlepšiť si finančnú situáciu, 

 preťaženosť vedúcu k napätiu vo vzťahoch. (Repková a kol , 2010, s. 41-42) 

Informácie o životných podmienkach NOO podľa Repkovej (2010, s. 42) 

dopĺňajú údaje, podľa ktorých: „B. Bodnárová a kol. (2005) vo svojom výskume 

zistili, že až 87% respondentov/tiek zapojených do rodinnej starostlivosti  

o odkázaného člena je vedených pocitom povinnosti a záväzku a takmer polovica 

(46,3%) osobne zabezpečuje starostlivosť z dôvodu, že nikto iný nie je k dispozícii.  

V cca 70% prípadov pritom išlo o starostlivosť poskytovanú dlhšiu dobu (od 1-10 

rokov) s najvyšším zastúpením starostlivosti v dĺžke 3-5 rokov (28,6%).“  

Ako ďalšie rizikové súvislosti systematického opatrovania na základe 

korešpondencie NOO adresovanej ústredným, či miestnym orgánom štátnej správy, 

či osobného kontaktu s nimi možno identifikovať:  
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 nedostatok relevantných a komplexných informácií, ktoré by umožňovali 

informovaný výber týkajúci sa opatrovania (formálne, neformálne či ich 

kombinácia), 

 absencia systematickej psychologickej a na párovom poradenstve založenej 

podpory (peer-based support and councelling), nakoľko rodinní 

opatrovatelia/ľky nie sú na Slovensku väčšinou organizovaní (najmä ak 

ide o opatrovanie starších odkázaných osôb), 

 nespokojnosť s výškou peňažného príspevku na opatrovanie, napriek 

neformálne uznávanej spoločenskej významnosti rodinného opatrovania, 

 nespokojnosť s rozdielnou výškou poskytovaného peňažného príspevku  

v závislosti od ekonomického statusu opatrujúcej osoby (produktívny 

alebo poproduktívny vek), 

 nemožnosť deliť peňažný príspevok medzi viaceré osoby, 

 neústretovosť zamestnávateľských subjektov pri vytváraní flexibilných 

pracovných podmienok na zosúlaďovanie práce a opatrovania. (Repková 

a kol., 2010, s. 42 - 43). Repková a kol. (2010, s. 109) vo výskumnej 

správe Interlinks ďalej uvádza: „Podľa autorov Arksey a kol. (2009) majú 

opatrovatelia menej schopností plánovať budúcnosť, pretože všetku 

svoju energiu sústreďujú na prítomné záväzky a bojujú s finančnými 

problémami, a keď sa opatrovanie skončí, často zostávajú osamelí  

a slabo pripravení na to, aby si poradili s ďalšou zmenou a budovali nový 

život. 

Dokumenty, riešiace problematiku NOO 

Problematiku zosúladenia pracovného a rodinného života či pro-

zamestnaneckou perspektívou NOO, v našich podmienkach osôb, ktoré sa starajú 

o svojich rodinných príslušníkov a poberajú (či nepoberajú z rôznych dôvodov) 

príspevok na opatrovanie člena rodiny, prípadne príspevok na osobnú 

asistenciu, sa pokúšajú riešiť viaceré dokumenty. Ide napr. o Akčný plán Rady 

Európy na presadzovanie prác ľudí so zdravotným postihnutím a ich plnej účasti 

v živote spoločnosti, zlepšenie kvality života ľudí so zdravotným postihnutím 

v Európe v r. 2006-2015 (apríl 2006) odporúča: „...dôkladne posudzovať potreby 

rodín ako poskytovateľov neformálnej starostlivosti, najmä tých, ktoré majú deti so 

zdravotným postihnutím, alebo sa starajú o soby vyžadujúce vysoký stupeň pomoci 

s cieľom poskytovať informácie, odbornú prípravu a pomoc, vrátane psychologickej 

podpory, aby sa im umožnilo žiť v rodine a venovať pritom osobitnú pozornosť 

zosúladeniu súkromného a profesijného života a rodovej rovnosti.“ (Repková, 2009, 

s. 22). Aj v Lisabonskej stratégii v oblasti Zamestnanosť a sociálna kohézia (okruh 

1 stratégie) sa podpora zamestnanosti NOO považuje za jeden z kľúčových aspektov 

politiky zameranej na zosúlaďovanie ich pracovného a rodinného života, 

prostredníctvom ktorej sa napĺňa ich právo na informovaný výber považované za 

garantované sociálne právo a predstavuje ju za jeden zo svojich cieľov (Repková, 

2009, s.5).  

V Slovenskej republike bol v súčasnosti bol prijatý Národný program aktívneho 

starnutia na r. 2014 – 2020, ktorý v bode 7.4.2. Rozvoj terénnych sociálnych 

služieb a ambulantných sociálnych služieb podporujúcich zotrvanie starších ľudí  

v prirodzenom rodinnom prostredí deklaruje opatrenia: Podporovať zotrvanie 
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starších ľudí v prirodzenom sociálnom (rodinnom) prostredí rozvojom terénnych 

sociálnych služieb a ambulantných sociálnych služieb, reagovať pritom na vývoj 

potreby rozvoja determinovaného počtom potenciálnych prijímateľov v území 

(veková štruktúra obyvateľstva v území) a mierou ich závislosti, ako aj Zabezpečiť 

dostupnosť asistenčných služieb (NPAS, s. 52) 

V bode 7.4.4. Poskytovatelia neformálnej starostlivosti (opatrovatelia) a ich 

sociálna ochrana definuje: „V rámci podpory starších ľudí odkázaných na pomoc 

iných osôb pri úkonoch sebaobsluhy má preto kľúčový význam integrácia, 

koordinácia a kontinuita neformálnych a formálnych systémov pomoci 

a starostlivosti.“ Opatrenie, uvedené v danom bode: „Zabezpečiť prístup  

k informáciám a k základnému školeniu o problematike starostlivosti o starších 

ľudí odkázaných na pomoc iných osôb aj osobám, ktoré poskytujú neformálnu 

pomoc“ s cieľom: „Podporiť poskytovateľov neformálnej starostlivosti (opatrovateľov) 

a ich sociálnu ochranu.“ (NPAS, s. 56). 

Navrhované východiská 

Podľa Repkovej (2009, s. 15) pro-zamestnanecká perspektíva NOO je aj 

rešpektovanie práva týchto osôb na informovaný výber v oblasti opatrovania 

a práce, vytvárania priateľskej spoločenskej atmosféry k ich profesionálnym 

ambíciám za súčasného vytvárania podmienok (často sociálno-politickej povahy) na 

naplnenie slobodného a informovaného výberu bez ohrozenia potrieb ktorejkoľvek 

strany a penalizovania akejkoľvek voľby.  

Aj na základe výstupov prvého roka riešenia spomínaného medzinárodného 

vedeckovýskumného projektu Interlinks, ako aj môjho osobného prieskumu 

môžeme konštatovať, že zosúladenie rodinného a pracovného života (možnosť 

pracovať popri opatrovaní člena rodiny) je veľmi náročné, ale nemyslíme tým len 

náročnosť z hľadiska fyzického, psychického a sociálneho. Súčasná legislatívna 

úprava na Slovensku nie je veľmi naklonená tejto možnosti, čo len prehlbuje 

osobné problémy, ktoré má NOO pri opatrovaní na pomoc odkázaného rodinného 

príslušníka. Mám na mysli konkrétne sprísnenie podmienok možnosti pracovania 

na Dohodu o vykonaní práce, či Dohodu o pracovnej činnosti predovšetkým  

z hľadiska odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. 

Opierame sa aj o Európsku chartu rodinných opatrovateľov (European Charter 

for Family Carers) z r. 2005 uvádza potrebu uznania významu podpory rodinných 

opatrovateľov, pomocou ktorej je možné udržať alebo zlepšiť kvalitu života tak 

odkázaných osôb, ako aj tých, ktorí im poskytujú starostlivosť. 

Zároveň uvádza aj práva rodinných opatrovateľov: 

 právo výberu rodinných opatrovateľov, 

 národná solidarita, 

 rodinná solidarita, 

 status miesto rodinných opatrovateľov v zdravotnom systéme, 

 oficiálny status rodinného opatrovateľa, 

 v oblasti zamestnanosti, univerzálny prístup – finančná kompenzácia napr. 

v oblasti dopravy, bývania, kultúry, komunikácie, dôchodkových otázok, 

oficiálneho uznania ich skúseností v roli opatrujúcich osôb, 

 kvalita života, 

 právo na oddych, 
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 informácie, tréning, 

 hodnotenie. (In Repková, 2009, s. 27-30). 

Ako uvádza Sumec (2005, s. 58-59), odvolávajúc sa aj na P. Donatiho, nie každá 

rodina je schopná postarať sa o svojho na pomoc odkázaného člena. Spoločnosť, 

alebo komunita by mala prísť na pomoc rôznymi formami sociálnej pomoci riešiť 

túto pre rodinu veľmi náročnú a zaťažujúcu situáciu. P. Donati uvádza medzi 

intervenciami spoločnosti, ktoré sa stávajú referenčnými pre stratégiu verejnej 

sociálnej starostlivosti potrebu spravodlivo prerozdeleného finančného 

zabezpečenia, ako aj spravodlivé rozdelenie pre tých, ktorí si dobrovoľne vezmú na 

seba bremeno starostlivosti o deti, starých ľudí a postihnutých, ako aj potrebu 

sociálnych intervencií, ktoré plne budú brať do úvahy kvalitatívne a kvantitatívne 

potreby rodín.  

Záver 

Na záver príspevku si dovoľujeme predložiť niektoré nami navrhované opatrenia 

na zmiernenie záťažovej situácie NOO: 

 zlepšenie sociálnej ochrany NOO, predovšetkým prehodnotenie legislatívy 

v súvislosti s PPO, 

 zlepšenie informovanosti o právach a povinnostiach NOO, spružnenie 

administratívy na ÚPSVaR v súvislosti s PPO, 

 lepšia flexibilita pracovných podmienok (zmiernenie legislatívy v oblasti 

práce na dohodu), 

 psychologická a poradenská pomoc NOO, napr. svojpomocné skupiny, 

 vytvorenie možností pre dobrovoľné školenie pre NOO na získanie 

opatrovateľských zručností (využite možností nového programovanie 

obdobia pre získavanie finančných prostriedkov z fondov EÚ na tento 

účel). 
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VÝZNAM PRÁCE PRE RODINU  
 

Barbora DREXLEROVÁ 

ABSTRAKT 

Dnes sa ďaleko viac, než v minulosti predmetom odborných diskusii stáva problematika 
nezamestnanosti. Mnoho sa diskutuje najmä o rastúcej miere nezamestnanosti mladej 
generácie a hľadajú sa spôsoby ako dosiahnuť väčšie uplatnenie sa absolventov na trhu práce. 
Popritom, akoby sa zabúdalo na nevyhnutnosť vytvorenia adekvátnych pracovných miest aj pre 
iné vekové kategórie, najmä pre ľudí v produktívnom veku, ktorí majú už založené rodiny a ktorí 
na svojich pleciach nesú zodpovednosť za výchovu detských členov. V príspevku sa preto 
pokúšame načrtnúť na jednej strane problematiku nezamestnanosti, dotýkajúcu sa mnohých 
slovenských rodín, no na druhej strane i potrebu vytvárania optimálnych pracovných miest pre 
rodičov, ktoré by im pomáhali uspokojovať nielen materiálne potreby členov ich domácnosti, ale 
zároveň by vytvárali dostatok časového priestoru aj pre uspokojovanie ich ďalších, najmä 
emocionálnych potrieb. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVA 

Domácnosť, práca, rodina, spotreba domácnosti. 

How is work important for the family 

ABSTRACT 

Today disused topic is related to unemployment then in the past. There has been much 
discussion in particular the increasingly unemployment of the young generation and are looking 
for ways how to apply the graduates in the labor market. In addition there is not much attention 
on creating adequate jobs for people in production age who have already established families 
and who takes responsibility for the upbringing of their children. We try to describe on the one 
side the issue of many Slovak families unemployment. On the other side the demand of optional 
jobs for Slovak parents that would not only help them meet the material needs of members of 
their household , but would create enough time and space to meet their others, specially 
emotional needs. 

 

KEY WORDS 

Home, work, family, household consumption. 

Úvod 

Už v minulosti sme sa venovali mnohým sociálno-ekonomickým problémom 

rodín. Rozoberali sme problematiku zadlženosti, osobného bankrotu, indexu 

finančnej gramotnosti i potrebu sociálnej práce s touto klientelou na 

interdisciplinárnej úrovni. 

Dnes sa pokúšame v našom príspevku načrtnúť hlavné úskalia hospodárenia 

domácnosti a potrebu vytvárania adekvátnych pracovných miest, ktoré by umožnili 

na primeranej úrovni uspokojovať materiálne potreby rodín, tak aby to nebolo na 

úkor emocionálnych a iných, rovnako dôležitých funkcií, ktoré rodina má. 

Rodina 

Prezentovať na tomto mieste tú najvodnejšiu charakteristiku rodiny nie je 

celkom jednoduché. Možno zjednodušene by sa dalo povedať, že „spojením“ dvoch 

jednotlivcov vzniká manželstvo, rozšírením manželstva je rodina a rozšírením 

rodiny je spoločnosť. Rodina a spoločnosť sa navzájom ovplyvňujú, vzniká medzi 
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nimi priamy súvis. Situácia v rodinách sa odráža v spoločnosti a stav spoločnosti 

má priamy dopad na situáciu v rodinách. 

Existuje mnoho definícií rodiny, ktorými sa nám ich pokúšajú jednotliví autori 

prezentovať z ich uhla odborného záujmu. Uvedieme aspoň niektoré z nich, ktoré 

sú najbližšie nášmu osobnému vnímaniu rodiny. 

Vargaš (in Levická, 2004, s. 5) definuje rodinu nasledovne: „Rodina je 

prirodzené spoločenstvo rodičov a detí. Je tajomstvom lásky manželskej, 

materinskej, otcovskej, detskej, bratskej, starých rodičov a vnúčat, vnúčat 

k starým rodičom. Táto láska stmeľuje rodinu.“ Ide o tradičný pohľad na rodinu, 

tak ako je vnímaná najmä skôr narodenou generáciou nášho obyvateľstva. Medzi 

zástupcami mladej generácie existujú skôr slabé výnimky, ktoré pripisujú takto 

tradične vnímanej rodine veľký význam. 

Legislatíva SR má v sebe taktiež obsiahnutú definíciu rodiny. Ide konkrétne 

o zákon o rodine a jeho prvé štyri články. Tu sa uvádza, že manželstvo je zväzkom 

medzi mužom a ženou, ktorého účelom je založenie si rodiny a výchova jej detských 

členov. Takáto rodina založená manželstvom tvorí základnú bunku spoločnosti 

a spoločnosť ju všestranne chráni (Zákon NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine). 

V dnešnej dobe sa však v hociktorej spoločnosti stretneme s takto vnímanými 

rodinami zriedkavo. Hovorí sa o tom a štatistiky to aj dokazujú, že takmer každé 

druhé manželstvo sa rozpadá. 

A tak sme dnes svedkami nielen úplných rodín ale i neúplných rodín v prípade 

rozvedenej či ovdovenej osoby žijúcej s jej maloletými deťmi. Ďalej sa môžeme 

stretnúť s tzv. rekonštruovanou rodinou, vznikajúcou z dvoch rodín po rozvode, 

resp. ovdovení. V týchto prípadoch však ide o rodinu, tak ako to bolo už vyššie 

spomenuté, založenú na manželstve. 

V úvode bolo spomenuté, že situácia v rodinách sa odráža v spoločnosti a stav 

spoločnosti má priamy dopad na situáciu v rodinách. Výsledkom je, že mnoho 

jednotlivcov zmenilo svoj názor na tradične usporiadanú rodinu, založenú na 

manželskom zväzku a tak ostávajú žiť sami, v heterosexuálnych či 

homosexuálnych partnerstvách, ktoré sa nie vždy vyznačujú takou vysokou mierou 

stability a spolupatričnosti aká je prítomná práve v rodinách. Rovnako ako 

v rodine, tak i v tomto prípade je spoločným menovateľom domácnosť. 

Domácnosť 

Nájsť presnú charakteristiku, ktorá by komplexne vystihla pojem domácnosť nie 

je vôbec jednoduché. 

Snáď najčastejšie pojem domácnosť predstavuje synonymum slova byt či dom. 

Ide o akýsi nehnuteľný majetok, ktorého súčasťou sú i hnuteľné veci, nevyhnutné 

pre život a uspokojovanie potrieb členov domácnosti. Takto, z materiálneho 

hľadiska je domácnosť predmetom záujmu poisťovní. Ich snahou je motivovať ľudí 

k tomu, aby si poistili svoje domácnosti, nehnuteľný aj hnuteľný majetok, ktorý je 

ich súčasťou, pre prípad ich zničenia, odcudzenia alebo pre prípad poškodenia 

živelnými pohromami. 

My sme však toho názoru, že domácnosť je niečo omnoho viac, než len „štyri 

steny“ a ich vybavenie. Myslíme si, že domácnosť tvoria aj jej členovia spolu s ich 

charakteristickými prejavmi správania sa. V kontexte nášho príspevku máme na 

mysli najmä ich ekonomické správanie sa. 
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Dalo by sa povedať, že domácnosť je akousi sociálnou bunkou, tvorenou 

obydlím v ktorom hospodári minimálne jeden člen. Celkový počet členov nie je 

limitovaný a ani druh väzieb pretrvávajúci medzi nimi nie je striktne určený, tak 

ako je to napr. v prípade definovania rodiny zo zákona. Spojovacím článkom 

v tomto prípade je ich vzájomné hospodárenie v spoločnej domácnosti. 

Domácnosť v prieskume 

Od roku 2004 sa uskutočňujú výberové Zisťovania o príjmoch a životných 

podmienkach domácnosti. Tieto zisťovania robí Štatistický úrad SR (ďalej len „ŠÚ 

SR“). Nielen výsledky celkové za toto obdobie, ale aj parciálne výsledky za jednotlivé 

roky sú súčasťou Demografických a sociálnych štatistík ŠÚ SR. 

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti pod názvom EU 

SILC je zisťovanie, pre ktoré je charakteristické, že výsledky získane za Slovensko 

sa dajú komparovať s výsledkami za jednotlivé členské štáty EÚ. Pri výbere 

domácnosti zapojených do tohoto zisťovania sa využíva náhodný, dvojstupňový 

stratifikačný systém. Na základe výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 

sa súčasťou zisťovania stávajú vybrané, trvale obývane domácnosti z každého 

regiónu a podľa veľkostnej skupiny obce. Súčasťou zisťovania sa stalo v každom 

roku približne päťtisíc domácnosti a ich členov. V tomto prípade ŠÚ SR považoval 

za domácnosť súkromné obydlie, ktoré je tvorené spoločne žijúcim osobami, ktoré 

spoločne nielen hospodária ale zabezpečujú si aj uspokojovanie životných potrieb. 

Pod spoločným hospodárením sa rozumie spoločná úhrada výdavkov na celú 

domácnosť, ako napr. nájom, inkaso, energie, strava a iné. (Štatistický úrad SR, 

2013). 

Ak by sme si na základe zistení ŠÚ SR prezentovaných v tabuľke 1 a 2 vyrátali 

koľko percent z príjmu tvorili výdavky domácnosti v prvom štvrťroku 2004, zistili 

by sme, že išlo približne o 98% z príjmu. Domácnostiam neostávali takmer žiadne 

prostriedky na sporenie. Na porovnanie s tým v prvom kvartály uplynulého roku 

výdavky domácností tvorili približne 86% z ich hrubého peňažného príjmu. 

Najväčšiu položku na strane výdavkov už tradične tvoria potraviny, bývanie (nájom, 

inkaso, ...), dopravné náklady, služby. V poslednom období nám rapídne stúpli aj 

tzv. ostatné výdavky, spojené napr. so splácaním úverov. Naopak, najmenej 

peňažných prostriedkov už tradične investujú domácnosti do vzdelávania. Súvisí to 

najmä s možnosťami bezplatného vzdelávania sa v SR. No na druhej strane si 

myslíme, že absentuje celoživotné vzdelávanie, resp. je využívané len na základe 

úhrad zo strany zamestnávateľa. Zatiaľ čo teda v jednotlivých oblastiach došlo 

v porovnaní údajov za prvý štvrťrok 2004 a 2013 k ich nárastu, paradoxne pri 

spomínaných výdavkoch na vzdelanie došlo k poklesu o 82%. (Štatistický úrad SR, 

2013). 

Tab. č. 1: Hrubé peňažné príjmy súkromných domácností v Eur 

 

 

 

 

 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

2004Q1 2013Q1

Domácnosti spolu

  Hrubé peňažné príjmy spolu

    EUR/mesiac a osobu 253,52 427,01
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Tab. č. 2: Hrubé peňažné výdavky skromných domácností podľa účelu využitia 

v Eur 

Domácnosti spolu 2004Q1 2013Q1

  Hrubé peňažné výdavky domácnosti

    EUR/mesiac a osobu 249,77 368,68

potraviny a nealko 56,93 72,56

alkohol 6,69 9,07

odievanie 8,84 12,91

bývanie, voda, el., palivá 50,18 61,92

Nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba bytu 8,22 11,42

Zdravie 6,86 10,05

Doprava 14,13 25,75

Pošty a telekomunikácie 8,39 16,43

Rekreácia akultúra 11,04 18,76

Vzdelávanie 2,01 1,65

Hotely, kaviarne, reštaurácie 8,63 17,49

Služby 16,56 20,3

Ostatné 51,28 90,39  
Zdroj: ŠÚ SR 

 

Obdobný prieskum uskutočnila i Sberbank Slovensko. Išlo o online prieskum 

pod názvom „Deň zúčtovania“, ktorý sa uskutočnil 15.07.2013 až 12.08.2013 na 

vzorke 1975 respondentov. Jeho cieľom bolo porovnať údaje o výdavkoch 

domácnosti za jednotlivé regióny SR. Na rozdiel od zisťovaní ŠÚ SR v tomto 

zisťovaní išlo len o porovnanie výdavkov za plyn, elektrinu a telekomunikačné 

služby. V priemere predstavujú tieto výdavky na Slovenskú domácnosť 170 Eur. 

Existujú však určité regionálne rozdiely. Zatiaľ čo v Trnavskom a Nitrianskom kraji 

výdavky za plyn, elektrinu a telekomunikačné služby predstavujú 201 Eur, 

v Bratislavskom kraji je to o niečo menej, len 142 Eur. Pod tieto výsledky sa 

podpísal najmä rozdielny počet členov v domácnosti a typ domácnosti. Zatiaľ čo 

respondenti prvých dvoch regiónov boli obývajúci najmä rodinné domy, pre 

Bratislavský kraj je charakteristická pomerne vysoká hustota obyvateľstva žijúceho 

v bytoch, v ktorých sú náklady na energie nižšie. Taktiež počet členov 

pripadajúcich na jednu domácnosť bol v Bratislavskom regióne omnoho nižší, než 

v ostatných regiónoch Slovenska, čo sa rovnako odzrkadlilo na výške mesačných 

výdavkov sledovaných domácnosti.(Sberbank, 2012). 

Ďalším javom na ktorý by sme chceli vzhľadom na spotrebu domácnosti 

poukázať je zadlženosť domácnosti. Už dlhšiu dobu venujeme pozornosť tomuto 

sociálno – ekonomickému javu, ktorý je podľa nás v medziach sociálnej práce ešte 

stále málo diskutovaným javom. Zadlženosť slovenských domácnosti má stúpajúcu 

tendenciu. Avšak v porovnaní s ostatnými EÚ krajinami patríme stále medzi 

krajiny s najnižšou mierou zadlžených domácnosti. To je spôsobené najmä úrovňou 

príjmov domácnosti. Táto totižto neumožňuje domácnostiam čerpať úvery 

v rovnakej miere ako vo vyspelých západných krajinách. Špecifikom pre úvery 

poskytnuté našim domácnostiam je to, že sa v drvivej väčšine jedna o úvery 

poskytnuté na bývanie a že ich úrokové sadzby sú jedny z najvyšších v EÚ. 
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Rychtárik (2012) poukazuje na skutočnosť, že pre slovenské domácnosti je rast 

úspor a finančných investícií dlhodobo pomalší ako rast dlhov. Ďalej spomínaný 

autor upozorňuje, že tak ako banky negatívne pocítia každé zhoršenie finančnej 

situácie domácnosti, tak aj bezpečnosť a zhodnotenie úspor domácnosti sú značne 

závislé od fungovania bánk. Slabinou ostáva závislosť slovenských domácností od 

zamestnanosti. 

Rodina a práca 

Práve zamestnanosť a najmä s ňou súvisiaca problematika nezamestnanosti, 

ktorá sa dotýka mnohých slovenských rodín by mala byť predmetom záujmu 

početných odborných diskusií k hľadaniu možnosti jej riešenia pri príležitosti 20. 

výročia Medzinárodného roka rodiny, ktorý navrhla Konfederácia rodinných 

organizácií EÚ. 

Práca predstavuje pre rodinu nielen zdroj príjmu od ktorého do značnej miery 

závisí jej schopnosť uspokojovať potreby jednotlivých členov rodiny ale aj uhrádzať 

už vyššie spomenuté pohľadávky súvisiace so zabezpečením chodu domácnosti. 

Dnes ďaleko viac ako predtým hrá práca dôležitú úlohu v živote rodiny. Pre 

rodinu je nevyhnutné, z hľadiska uspokojovania jej potrieb, aby prácu mali obaja 

rodičia. To však pri rastúcej miere nezamestnanosti nie je ľahké. Ak aj obaja 

rodičia majú prácu nepredstavuje táto sama o sebe sociálno – ekonomické istoty 

pre rodinu. V odbornej literatúre sa stretávame s popisom mnohých tzv. nových 

sociálnych rizík. Medzi ne radíme i tzv. pracujúcu chudobu. 

Keller (2010) v súvislosti s pojmom pracujúca chudoba uvádza príklad situácie, 

kedy človek síce má prácu, avšak odmena za ňu mu neumožňuje vymaniť sa 

z chudoby, a dokonca mu neumožňuje uhrádzať náklady na bývanie bez 

príslušných sociálnych dávok. 

Priemerná mzda na Slovensku je 805 Eur. Až 67% ľudí však zarába menej, než 

je slovenský priemer. Chudobou je ohrozených až 6,2% pracujúcich. (Rochovská, 

Námešný, 2011). V súvislosti s pojmom pracujúca chudoba už spomínaný autor 

Keller (2010) ďalej píše, že ide o pomery veľmi podobné tým, ktoré boli 

charakteristické pre obdobie 19. stor. pre ktoré bolo celkom bežné, že celé skupiny 

rodín námedzných robotníkov i napriek ich usilovnej práci ostávali chudobnými. 

 

Tab. č. 3:Miera evidovanej nezamestnanosti podľa územia, pohlavia a roku 

územie pohlavie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

SR spolu 18,63 17,45 15,56 13,07 11,36 9,40 7,99 8,39 12,66 12,46 13,59 14,44 

 muži 19,51 18,75 15,89 12,35 10,50 8,32 6,90 7,40 12,44 11,98 12,88 13,74 

 ženy 17,60 16,04 15,17 13,94 12,39 10,72 9,33 9,62 12,93 13,07 14,45 15,30 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Dnes je situácia o niečo odlišná. Životná úroveň prudko rastie a tempo rastu 

miezd za ňou zaostáva. Hoci patríme v EÚ medzi krajiny s najvyššou produktivitou 

práce, vo výške miezd sme na chvoste. Pri nedostatku pracovných miest a pomerne 

vysokej odvodovej zaťaženosti, neprejavujú zamestnávatelia ochotu dvíhať mzdu. 

Sú si istí, že zamestnanca na ponúknuté pracovné miesto nájdu. Ľudia sú totižto 

veľakrát ochotní pri nedostatku pracovných mies nastúpiť aj na menej platenú 

pracovnú pozíciu, než aby ostali nezamestnaní. Miera nezamestnanosti sa u nás 
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pohybuje okolo 13,8% a ďaleko viac, tak ako nasvedčujú výsledky prezentované 

v tab. č. 3 sa dotýka žien. Spomínaný jav je prítomný v mnohých rodinách. 

Ďalším novým sociálnym rizikom, rovnako súvisiacim s problematikou 

zamestnanosti je rozdiel medzi ukončenou kvalifikáciou a získanou adekvátnou 

pracovnou pozíciou. Aj napriek tomu, že vzdelanostná úroveň na Slovensku rastie 

a ďaleko väčší počet rodinných členov má ukončené vysokoškolské vzdelanie, majú 

problém získať zamestnanie primerané ich vzdelaniu. „Novým rizikom je v tomto 

prípade skutočnosť, že pred starými rizikami človeka nemusí chrániť ani vzdelanie, 

teda, že hrozba neplnohodnotnej práce a nezamestnanosti sa týka i vysokoškolákov. 

Keller (2010, s. 146). Naznačujú to i výsledky prezentované v tab. č. 4 na základe 

ktorých môžeme konštatovať, že nezamestnanosťou v roku 2012 bolo 

„postihnutých“ 9,2% ľudí s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa, 6,7% 

ľudí s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa a dokonca 3,8% ľudí 

s ukončeným 3. stupňom vysokoškolského vzdelania. 

 

Tab. č. 4: Miera nezamestnanosti podľa vzdelania a pohlavia v % 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Muži a ženy spolu

  Stupeò vzdelania spolu
1 3 , 7 1 3 , 1 1 1 , 3 1 1 , 8 1 2 , 5 1 6 , 2 1 8 , 6 1 9 , 2 1 8 , 5 1 7 , 5 1 8 , 1 1 6 , 2 1 3 , 3 1 1 , 0 9 , 6 1 2 , 1 1 4 , 4 1 3 , 7 1 4 , 0

  Z á k l a d n é 2 7 , 0 2 8 , 4 2 5 , 0 2 6 , 5 2 8 , 4 3 4 , 2 3 9 , 3 4 2 , 8 4 5 , 6 4 7 , 6 5 1 , 1 5 3 , 1 4 8 , 0 4 4 , 6 3 9 , 3 4 1 , 6 4 4 , 1 4 2 , 3 4 4 , 5

  U è ò o v s k é  b e z  m a t u r i t y 1 4 , 5 1 4 , 2 1 2 , 2 1 1 , 7 1 3 , 2 1 7 , 1 2 0 , 8 2 1 , 6 2 0 , 7 1 9 , 5 2 0 , 5 1 8 , 7 1 5 , 4 1 2 , 3 1 0 , 8 1 4 , 0 1 7 , 6 1 6 , 8 1 7 , 0

  S t r e d n é  b e z  m a t u r i t y 1 3 , 7 1 3 , 3 1 1 , 5 1 0 , 7 1 1 , 9 1 8 , 6 2 0 , 3 1 9 , 3 1 9 , 3 1 9 , 1 1 9 , 6 1 2 , 7 1 3 , 7 1 0 , 9 7 , 3 1 1 , 1 1 6 , 8 1 6 , 3 1 2 , 8

  U è ò o v s k é  s  m a t u r i t o u 1 6 , 9 1 1 , 6 9 , 6 9 , 6 1 0 , 6 1 3 , 9 1 8 , 9 1 8 , 5 1 7 , 5 1 4 , 4 1 6 , 8 1 5 , 4 1 2 , 7 8 , 2 8 , 4 1 5 , 1 1 8 , 9 1 2 , 2 9 , 7

  Ú p l n é  s t r e d n é  v š e o b e c n é 1 3 , 5 1 3 , 5 1 3 , 0 1 4 , 3 1 2 , 8 1 6 , 0 1 7 , 4 1 7 , 7 1 7 , 7 1 6 , 8 1 4 , 2 1 2 , 9 9 , 5 9 , 2 7 , 7 1 2 , 9 1 3 , 1 1 4 , 7 1 6 , 0

  Ú p l n é  s t r e d n é  o d b o r n é 9 , 3 8 , 2 7 , 4 8 , 5 8 , 4 1 2 , 7 1 4 , 0 1 4 , 8 1 3 , 9 1 2 , 4 1 2 , 5 1 0 , 0 8 , 1 6 , 3 5 , 7 8 , 6 1 0 , 2 1 0 , 0 1 0 , 4

  V y š š i e  o d b o r n é . . 3 , 7 5 , 5 6 , 1 5 , 1 7 , 5 9 , 5 7 , 6 8 , 9 1 1 , 1 8 , 5 3 , 0 7 , 8 5 , 8 5 , 6 1 0 , 3 5 , 8 4 , 7

  V y s o k o š k o l s k é  -  1 .  s t u p e ò . . . . . . 1 1 , 2 1 1 , 8 1 9 , 4 1 3 , 0 5 , 4 6 , 8 4 , 7 3 , 9 4 , 7 7 , 7 1 0 , 8 7 , 9 9 , 2

  V y s o k o š k o l s k é  -  2 .  s t u p e ò 4 , 1 3 , 0 2 , 7 3 , 4 3 , 6 4 , 7 5 , 4 4 , 6 4 , 1 4 , 6 5 , 6 4 , 8 3 , 2 3 , 8 3 , 4 3 , 8 5 , 1 5 , 6 6 , 7

  V y s o k o š k o l s k é  -  3 .  s t u p e ò . . 5 , 1 - 5 , 6 4 , 3 3 , 0 1 4 , 4 3 , 1 - - - - 3 , 7 2 , 1 2 , 4 2 , 5 4 , 2 3 , 8

  B e z  š k o l s k é h o  v z d e l a n i a 6 0 , 7 4 2 , 7 6 8 , 8 5 7 , 8 8 4 , 5 5 7 , 2 8 4 , 8 8 6 , 1 - - - - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 7 5 , 0 5 0 , 0 3 6 , 4 1 0 0 , 0 5 0 , 0

 
Zdroj: ŠÚ SR 

 

Musíme si však uvedomiť, že nielen samotná strata zamestnania predstavuje 

pre rodinu riziko. Rovnako veľkým rizikom môže byť pre ňu i plná zamestnanosť 

oboch rodičov. Zatiaľ čo v prvom prípade rodina trpí najmä materiálnou 

deprivaciou, druhý prípad predstavuje riziko pre kvalitu vnútrorodinných vzťahov. 

Dnes je mobilita obyvateľstva ďaleko väčšia, než v minulosti. Ľudia bežne 

dochádzajú za prácou aj 50 km denne. Umožňuje im to rozvinutá cestná 

infraštruktúra, modernizovaná verejná doprava a pomerne cenovo dostupné 

ojazdené osobné automobily privážané najmä zo západnej Európy. Aj trh práce je 

flexibilnejší než v minulosti. Ľudia majú v drvivej väčšine možnosť pracovať, tak 

ako im to vyhovuje, t. j. majú pohyblivú pracovnú dobu. Toto všetko sa na prvý 

dojem môže javiť ako veľká devíza, no v skutočnosti to zo sebou prináša mnohé 

úskalia. Čas strávený v dopravných prostriedkoch na ceste do a z práce, neskorší 

začiatok pracovnej doby a mnohé nadčasy v snahe udržať si zamestnanie, prípadne 

si privyrobiť negatívne pôsobia na stabilitu rodiny a kvalitu jej rodinných väzieb. 

Stres spôsobený nedostatkom času a finančných prostriedkov sa prejavuje 

v zhoršenej rodinnej atmosfére, vo vnútrorodinnej klíme, rodinnej pohode, t. j. 

v tom, čo človek od rodiny ako základnej bunky spoločnosti očakáva a čo pre deti 

vytvára podstatnú záruku pre ich zdravý vývin, aby sa vedeli správne začleniť do 

spoločnosti a následne, aby sa dokázali v nej aj správne orientovať. 
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Zmeny na trhu práce sa netýkajú len strednej vekovej kategórie obyvateľstva. 

Neskorší odchod do dôchodku, nízke dôchodky a potreba zabezpečiť si primerané 

finančné prostriedky na dôstojný život nútia ľudí udržať sa aj napriek ich pomerne 

vysokému veku na trhu práce. Často sa stáva, že v dôsledku takejto situácie 

dochádza k narušeniu medzigeneračných väzieb a medzigeneračnej solidarity. 

Stredná aj staršia generácia je pracovne vyťažená a o mladú, vyrastajúcu generáciu 

sa nemá kto (s výnimkou inštitúcii) postarať. 

Záver 

Je teda diskutabilné, či aj naďalej platí v úvode tohto príspevku spomenutá 

Vargašová definícia rodiny a síce, či lásku manželskú, rodičovskú, súrodeneckú 

a starorodičovskú nenaštrbuje súčasná situácia na trhu práce. Sme si istí, že 

pokiaľ nebude ochota k pozitívnym zmenám v načrtnutých oblastiach na 

nadnárodných a národných úrovniach, môžeme sa akokoľvek snažiť dosiahnúť 

zmeny v kvalite rodinných vzťahov, nedosiahneme ich. Ostane nám naďalej priestor 

len na „hasenie“ vzniknutých problémov v životoch mnohých rodín. 
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KOMPLEMENTARITA MUŽA A ŽENY A ICH POSLANIE  
V MANŽELSTVE A RODINE  

 

Peter VANSAČ 

ABSTRAKT 

Cieľom nášho príspevku je zdôrazniť identitu muža a ženy. Biblia zdôrazňuje rozdielnosť 
pohlaví a to vyjadrením: „Muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1,27). Každý človek, muž a žena, má 
uznať a prijať svoju sexuálnu totožnosť. Fyzická, morálna a duchovná rozdielnosť 
a komplementárnosť sú zamerané na prospech manželstva a rozvíjanie rodinného života. Muža 
a žena v manželstve vytvárajú jednotu na základe lásky, táto ich otvára pre plodnosť nového 
života. Keď sa manželia stavajú rodičmi, dostávajú od Boha novú úlohu- výchovu svojich detí. 
Od stability manželstva závisí stabilita rodiny. Stabilné rodiny sú zdrojom kvality 
spoločenského spolužitia.  

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  

Identita. Komplementarita. Manželstvo. Rodina. Rodová rovnosť.  

Complementarity of man and woman and their commission in marriage and 
family 

ABSTRACT 

The aim of our contribution is to emphasize the identity of a man and a woman. The Bible 
emphasizes the difference of sexes by this saying: „ The man and woman he created“ (Gn 
1,27). Every human, man and woman should confess and accept their sexual identity. Physical, 
moral and spiritual difference and complementarity are oriented to the prosperity of marriage 
and development of a family life. Man and woman in marriage create the union based on love, 
this opens them for copiousness of a new life. When married couple become parents, they get 
a new task from God – education of their children. The stability of a family depends on the 
stability of marriage. Stable families are the source of quality of a social cohabitation. 

 

KEY WORDS:  

Identity. Complementarity. Marriage. Family. Patronomic equality. 

Úvod 

Autori knihy Čo je manželstvo? píšu, že až donedávna spoločnosť nevnímala 

manželstvo ináč ako zväzok muža a ženy. Zväzok muža a ženy sa snažia obhájiť 

z prirodzeného hľadiska, pretože predefinovanie manželstva je nepotrebné, 

nerozumné a v rozpore so spoločným dobrom.  

Skutočné reálne manželstvo je možné len medzi mužom a ženou, pretože len 

muž a žena napriek fyzickým a duševným odlišnostiam na základe lásky 

a slobodného rozhodnutia sú schopní uzatvoriť manželstvo. Komplementarita muža 

a ženy ich zjednocuje v ich najzákladnejších dimenziách. Manželstvo je viac ako 

kamarátstvo, priateľstvo, nakoľko je zamerané na prokreáciu, výchovu detí, službu 

spoločnosti a spoločenstvu Cirkvi.  

V rámci gender ideológie sa vytvára úplne iný obraz manželstva a rodiny. 

V tomto obraze je prevrátený Boží zámer s mužom a ženou a taktiež sú úplne 

prevrátené prirodzené hodnoty manželstva a rodiny. Úplne sa vytráca identita 

muža a ženy ako jedinečných osôb. V rámci tejto ideológie muž a žena môžu meniť 

svoju identitu podľa svojich pocitov.  
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Identita muža a ženy 

Kuby (2013, s. 104) charakterizuje identitu ako stabilný poznávací znak 

subjektu. City, pocity sú oproti tomu nestabilné. Biológia, medicína, výskum 

mozgu, výskum hormónov, psychológia, sociológia a iné vedy dávajú presné 

výpovede o rozdielnych znakoch muža a ženy. Je fakt, že každá jednotlivá bunka 

tela muža a ženy je geneticky určená ako mužská alebo ženská.  

Rozinajová (1989, s. 59-64) rozlišuje odlišnosť muža a ženy v týchto oblastiach: 

1. telesná oblasť – ženský pohlavný chromozóm XX má v porovnaní s mužským 

chromozómom XY o jeden úsek viac (predstavuje ju 600 až 1000 génov). 

Výška tela je u ženy nižšia ako u muža a menšia je aj jej telesná hmotnosť. 

Kosti ženy sú tenšie a svalstvo, ktoré obsahuje viac vody, je slabšie a mäkšie. 

Lebka ženy je menej klenutá, na temene je plochejšia a vzadu je nižšia 

a širšia. Čelo ženy je kolmé a rovné, čelo muža je klenutejšie a šikmejšie. 

Očné jamky sú u ženy väčšie. Ženská sánka je nižšia, jemnejšia s menej 

vyvinutými oblúkmi. Pokožka ženy je jemnejšia, tenšia a bledšia. Vlas ženy 

má menší priemer. Ženský hlas je o oktávu vyšší. Krvný tlak ženy je nižší 

a jej tep je rýchlejší. U ženy sa na tele ľahšie ukladá tuk, takže jej tvary sú 

oblejšie. Muž ženu prekonáva šírkou pliec. Muž je schopný odniesť raz toľko, 

ako sám váži, žena unesie len polovicu svojej hmotnosti. Pohyby ženy sú 

ľahšie, ladnejšie, pôvabnejšie a chôdza je pružnejšia.  

2. duševná oblasť – žena je hlboko citová, ale neznamená, že má silnejšie city 

ako muž. Jej city vznikajú ľahšie, rýchlejšie ju možno dojať a jej nálady sa 

striedajú rýchlejšie ako u muža. Žena ťažšie potláča pocity a skôr reaguje na 

vonkajšie podnety. Má väčší zmysel pre poriadok, čistotu a povinnosti. 

V každej žene je hlboko zakorenené materstvo. Z tohto možno vysvetliť, prečo 

žena nepodlieha natoľko sile pohlavnej žiadostivosti ako muž. Intímny život 

pre ženu je niečím iným ako pre muža. U ženy ho spravidla sprevádza cit. 

Žena najskôr miluje a až potom sa chce oddať mužovi. U muža sa nezriedka 

pohlavný pud prejavuje a realizuje aj bez sprievodného citu. To že u muža 

prevláda viac pohlavnosť, u ženy viac cit neznamená, že by muž nebol 

schopný lásky.  

Odlišnosť muža a ženy ani pre jedného z nich neznamená menejcennosť, ale 

naopak – rovnocennosť, prirodzenú múdrosť a prednosť, ktorej sa netreba zbavovať 

a za ktorú sa netreba hanbiť. Žena sa má usilovať zachovať si svoju ženskosť 

a uvedomovať si, že je s mužom rovnocenná, že je jeho partnerka (Rozinajová 1989, 

s. 61).  

Zrušenie bipolárnej pohlavnej identity 

Podľa Jogjatarských princípov18 identitu človeka neurčujú jeho biologické 

pohlavné znaky, ale svojvoľne zvolená „sexuálna orientácia“ a „pohlavná identita“. 

                                                           

18 Jogjatarské princípy tvoria podrobný návod na globálne presadenie ideológie gender, t. j. 

slobodnej voľby pohlavia, sexuálnej orientácie a identity. Skupina tzv. renomovaných 
expertiek a expertov na ľudské práva, bez akejkoľvek oficiálnej autorizácie a legitimácie 
sformulovala tieto princípy v r. 2007 na konferencii v indonézskej Jogjakarte. V marci r. 
2007 ich táto skupina v budove OSN v Ženeve predložila verejnosti, aby nadobudli 
povedomie autority OSN (Porov.: KUBY, G.: Globálna sexuálna revolúcia, Lúč Bratislava 

2013, s. 100).  
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Neexistujú dve pohlavia, ale mnoho, toľko koľko je „sexuálnych orientácií“. Číže už 

neexistujú muži a ženy, ale homosexuálni muži, lesbické ženy, bisexuálni, 

transexuálni, intersexuálni muži a ženy so svojím vlastným pohlavím. Skutočnosť, 

že existuje malá skupina ľudí, ktorí trpia pre skutočnosť, že sa nemôžu 

identifikovať so svojím biologickým pohlavím (transsexuáli) alebo sa narodili 

s dvojznačnými biologickými pohlavnými znakmi (intersexuáli), slúži autorom 

Jogjakartských princípov ako zámienka na to, aby prevrátili hodnoty a právny 

poriadok, ktoré má väčšina ľudí hlboko v sebe zakotvené (Kuby, 2013, s. 105).  

Ideológia rodovej rovnosti násilne oddeľuje fyziologické pohlavie od prežívania 

mužskej a ženskej identity. Podľa tejto ideológie pohlavie nijako nesúvisí s jeho 

prežívaním vlastnej sexuality ani s tým, aké bude jeho postavenie v spoločnosti – 

každý môže byť ženou alebo mužom, manželom alebo manželkou, matkou alebo 

otcom. Požiadavka na rozšírenie definície manželstva tak, aby zahŕňala aj pary 

rovnakého pohlavia, je priamym dôsledkom tohto dualizmu (Záborská, 2014,  

s. 17).  

Čo sa týka Slovenska od roku 2007 je pripravená metodická príručka pre 

sexuálnu výchovu na druhom stupni základných škôl v rámci osnov výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu, ktorá v kapitole 3.9 Pohlavie, rod a rodové stereotypy 

uvádza, že pohlavie je biologická charakteristika človeka ako muža a ženy. 

Označenie muž a žena sa priraďuje na základe viacerých identifikačných znakov: 

chromozómovej a hormonálnej výbavy, pohlavných orgánov a druhotných 

pohlavných znakov. Avšak v kontakte s druhými ľuďmi sa vo väčšine prípadov 

orientujeme prevažne podľa iných než biologických znakov (zameriame sa na odev, 

účes, spôsob chôdze, reči a pod. Rozhodujúcimi faktormi pri tomto delení na mužov 

a ženy je teda rod a nie pohlavie (Rovňanová, Lukšík, Lukšíková 2007, s. 91).  

 V 9. pracovnom liste tejto metodiky sa dozvedáme, že to, čo znamená byť 

mužom alebo ženou, čo je považované za „mužské“ a „ženské“, je v rôznych 

spoločnostiach, alebo historických epochách odlišné. Ako príklad pracovný list 

uvádza, že v minulosti sa verilo, že žena nie je schopná rovnakého morálneho 

úsudku ako muž. Alebo, že v kmeni Arapešov ženy pracujú na poli, starajú sa 

o obživu, obchodujú a muži sa krášlia, starajú sa o výchovu detí. Podľa autorov 

pracovných listov, ak veríme, že všetci muži sú a musia byť mužskí a všetky ženy 

ženské, ak považujeme mužskosť a ženskosť za nemennú, vynucujeme ju i napriek 

tomu, ako sa konkrétne ženy a muži cítia, po čom túžia, aké majú schopnosti 

a sny, spôsobujeme obmedzenia a prekážky ich plnohodnotného rozvoja ako 

ľudských bytostí. Takéto uvažovanie a konanie označujú autori za rodovo 

stereotypné (Rovňanová, Lukšík, Lukšíková 2007, s. 27-28).  

Ako si to predstavujú v bežnom živote zástancovia gender ideológie uvádzame 

rozhovor, ktorý odznel 09. 12. 2013 v rádiu Expres. Oľga Pietruchová (2013), šéfka 

odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce sociálnych vecí  

a rodiny SR na otázku moderátora Braňa Závodského: „Čo je to rodová rovnosť?“  

V rádiu Expres odpovedala takto: „Tak rodová rovnosť je vlastne to, čo bežne 

rozumieme pod rovnosťou mužov a žien. Rodová rovnosť hovorí o tom, že chceme 

odstraňovať hierarchiu v sociálnom postavení mužov a žien. To je vlastne pretavené 

do pojmu rodová rovnosť. Pretože ten rod, tie rodové roly vlastne vystihujú to, čo 

spoločnosť, čo ľudia vnímajú s tou mužskosťou a s tou ženskosťou, ako vnímajú 

mužov a žien, ako vnímajú ich úlohy v spoločnosti. Hoci teda mnohým to vyhovuje, 

ale pre iných je to zase obmedzujúce. Ženy, ktoré chcú robiť kariéru, ktoré chcú 
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pracovať napríklad, alebo muži, ktorí sa chcú starať o rodinu, tak sú v súčasnosti 

vnímaní tak trochu ako krkavčie matky, alebo možno ako nejakí zženštilí muži. Ale 

naším cieľom je vlastne, aby každý človek sa mohol slobodne realizovať na základe 

svojich preferencií, na základe svojich schopností. A teda odstraňovať tie sociálne 

bariéry, predsudky v spoločnosti voči mužom ženám.“  

Že táto problematika neobchádza Slovensko je vidieť aj z toho, že mnohé 

slovenské domácnosti v novembri dostali zákaznícky magazín spoločnosti Ikea. Je 

tam uvedený článok o dvoch ženách, Clare a Kirsty, ktoré bývajú v malom 

podkroví, kde vychovávajú malého Isaaca. Do ich bytu prichádza dizajnérka 

Pernilla, aby im poradila ako naplno využiť malý priestor. V propagačnom materiáli 

okrem iného je uvedené: „Domov pre nás znamená rodinu. Jeho malá premena nás 

ešte viac zblížila.“ Reakcie na tento článok bol: Aktivisti z Aliancie za rodinu chcú 

ospravedlnenie. Pripraviť dieťatko o otca – to je príbeh, ktorý nám chcú ukázať? 

Katalógy v Rusku takéto články neobsahujú. Takisto, ako katalógy v arabských 

krajinách nezobrazujú ženy.“ Firma sa bráni, nechce diskriminovať podľa sexuálnej 

orientácie. (http://www.sme.sk/c/7067008/na-ikea-utocia-pre-clanok-o-spoluziti-

zien-podporili-ich-aj-biskupi.html)  

Komplementarita muža a ženy ako východisko pre jednotu manželstva  

Kuby (2013, s. 169) zdôrazňuje, že presviedčať ľudí o tom, že ich pohlavie ako 

muža a ženy, je pre ich identitu bezvýznamné, je nemalá opovážlivosť. Aby sa to 

dosiahlo, označuje sa bipolárna identita negatívnymi pojmami, a tak sa 

škandalizuje. Napríklad v rámci rodovej ideológie je každé určovanie odlišných 

pohlavných znakov a ich pozitívna komplementarita odsudzované ako „sexizmus“. 

Alebo odmietanie homosexuálneho štýlu života z antropologických, 

psychologických, lekárskych sociálnych, náboženských dôvodov sa paušálne 

hanlivo vyhlasuje za „homfóbiu“. Rozličné roly muža a ženy sa považujú za 

stereotypy, ktoré musia odstrániť politické inštitúcie.  

Rozinajová (1989, s. 61- 63) zdôrazňuje, že nič nie je menejcenné 

v odlišnostiach muža a ženy. Odlišnosti sú potrebné, lebo si to vyžaduje prirodzené 

poslanie človeka. Preto predstava niektorých ľudí, akoby žena bola menejcenná pre 

určité vlastnosti, odlišujúce ju od muža, napr. pre väčšiu mieru citlivosti, nie sú 

opodstatnené. Niet pochybnosti, že bez citu by sme žili ako roboti. Stratili by sme 

všetko krásne, čo máme v živote. V kultúrnej spoločnosti žena je rovnocennou 

partnerkou muža. Nedobre si počína dievča, ktoré sa hanbí za svoju ženskosť 

a nasilu sa chce vo všetkom vyrovnať mužom. Zrieka sa vlastne toho 

najcennejšieho. Žena by sa mala usilovať predovšetkým zdokonaľovať a rozvíjať 

svoju ženskosť. Veď prevažná väčšina mužov sa usiluje vyniknúť ako muž a za 

ideál si stavia ozajstného muža. Svojráz muža a ženy sa formuje už v dieťati 

a v dospelosti sa rozvíja v plnej kráse muža a ženy. Muž a žena sú teda odlišní 

nielen telesne ale aj duševne. Každý svojím prirodzeným spôsobom city prejavuje 

i opätuje. Ak muž alebo žena nepoznajú tieto odlišnosti, môžu si priniesť do vzťahu 

sklamanie. Roky pred manželstvom sú úvodom, prípravou na manželstvo, a preto 

nie je bezvýznamné, ako ich muž a žena prežívajú. Každý príde do manželstva taký, 

aký je v skutočnosti. 

Čo je manželstvo? Podľa autorov Girgis, Anderson, George (2013, s. 13), už celé 

desaťročia trvá zápas medzi dvoma chápaniami významu manželstva:  
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1. Snubné chápanie manželstva už dlhý čas utvára právo, umenie, filozofiu, 

literatúru, sociálnu prax našej civilizácie. Je to vízia manželstva tesného, 

emocionálneho a duchovného puta. Je výnimočné svojou úplnosťou, šíri sa 

na základe lásky, rozlieva sa do šírky v spoločnom rodinnom živote a do 

hĺbky vernosťou na celý život. Do takto chápaného manželstva svet vkladá 

svoju nádej a nachádza v ňom svoju definitívnu obnovu. 

2. Revizionistické chápanie manželstva je to vízia manželstva ako 

emocionálneho puta, ktoré je výnimočné svojou intenzitou, puta, pri ktorom 

vernosť podlieha vlastným pocitom človeka. V takomto manželstve hľadajú 

partneri emocionálne naplnenie a zostávajú v ňom dovtedy, kým ho 

nachádzajú.  

Čo sa týka revizionistického chápania manželstva Kuby (2013, s. 171) uvádza, 

že tieto manželstvá a rodiny (napr. patchworkova rodina – zlátaná rodina, ktorú 

tvorí pár s deťmi zo svojich predošlých vzťahov, osamelé matky a osamelí otcovia, 

„dúhová rodina“) sa predstavujú ako rovnocenné, počínajúc obrázkovými knižkami 

na prevýchovu najmenších detí v materských školách. Sú to však úpadkové rodiny, 

za ktorými sa skrýva množstvo utrpenia týchto ľudí s trvalými negatívnymi 

účinkami najmä na detí.  

Manželský súhlas ako prejav slobodnej vôle 

Manželstvo má základ v slobodnej vôli muža a ženy. (Gaudium et spes, 1989, čl. 

48). Slobodná vôľa je nevyhnutnou podmienkou manželského súhlasu, ktorý sám 

Boh rešpektuje a Cirkev ho považuje za nevyhnutný prvok, ktorý „dáva vznik 

manželstvu.“ Ak súhlas chýba, manželstvo nejestvuje. (Katechizmus Katolíckej 

cirkvi, 1999, čl. 1627, 1628). 

Ján Pavol II. (1994, čl. 10) v Liste rodinám charakterizuje manželský súhlas 

takto: „Slová manželského súhlasu stanovujú, čo tvorí spoločné dobro páru  

a rodiny. Predovšetkým je to spoločné dobro manželov: láska, vernosť, česť, trvanie 

ich zväzku až do smrti, teda „po všetky dni života". Dobro oboch, ktoré je zároveň 

dobrom každého, má sa stať potom dobrom detí. Spoločné dobro už samou svojou 

povahou, pokiaľ spája jednotlivé osoby, zabezpečuje pravé dobro každej z nich. Ak 

Cirkev, ako ostatne i štát, prijíma súhlas manželov vyjadrený uvedenými slovami, 

robí tak preto, lebo ten súhlas je „vpísaný v ich srdciach.“ (Rim 2,15). 

Sám Boh je pôvodcom manželstva, ktoré sa vyznačuje rozličnými dobrami 

a cieľmi. Manželský zväzok je dôverné spoločenstvo lásky muža a ženy, a to takej 

lásky, ktorá obsahuje, ale aj prekračuje priateľstvo a uskutočňuje sa úplným 

darovaním seba samých. Táto láska podľa encykliky Humanae vitae má štyri 

znaky: je ľudskou láskou, zmyslovou i duchovnou, totálnou, vernou, plodnou 

(Pápežská rada pre rodinu, 1996, čl. 14, 29). 

Manželstvo začína súhlasom muža a ženy, že budú spolupracovať a vykonávať 

činnosti, ktoré sú zamerané na ich spoločné dobrá. Sú to činnosti, ktoré 

najcharakteristickejším spôsobom realizujú a spečaťujú špecifickú formu vzťahu. 

Záväzok, ktorý riadi tento vzťah, zasa slúži dobrám a činnostiam vzťahu (Girgis, 

Anderson, George (2013, s. 31).  

Na otázku: Čo je manželstvo? autori Girgis, Anderson, George (2013, s. 31) 

z pohľadu komplementarity muža a ženy odpovedajú: „Manželstvo je úplná jednota 

osôb.“ Manželstvo zjednocuje dvoch ľudí v ich najzákladnejších dimenziách:  
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1. Manželstvo zjednocuje myseľ a telo.  

Dôsledkom zjednotenia mysle je spoločný život a zdroje. Manželstvo si vyžaduje 

exkluzivitu s ohľadom na manželské spojenie. Čo je na manželskom spojení 

zvláštne? Prečo len sexuálna jednota môže urobiť dvoch ľudí jedným telom? Ján 

Pavol II. v Liste rodinám vysvetľuje, že to možno pochopiť a plne vysvetliť berúc do 

úvahy hodnoty osoby a daru. Chvíľa manželského spojenia je tou skúsenosťou, kde 

muž a žena v pravde svojej mužskosti a ženskosti sa stavajú vzájomným darom. 

Celý život v manželstve je dar, ale mimoriadne zreteľne je to vtedy, keď manželia 

v láske uskutočňujú stretnutie, ktoré z nich robí „jedno telo“ (Gn 2, 24) 

(Gratissimam sane, 1994, čl. 12).  

Autori knihy Čo je manželstvo? vysvetľujú, k akému cieľu smeruje telesná 

jednota. Časti tela majú svoju jednotu od prírody. Sú prirodzene neúplné, keď sú 

od seba oddelené, a prirodzene tvoria viac ako súčet, keď sú spolu. Naše organy sú 

jedným telom, lebo sú koordinované k jednému biologickému účelu, celku, ktorý 

spoločne vytvárajú k udržiavaniu biologického života. Medzi dvoma ľuďmi druh 

jednoty je nemožný pri funkciách, ako je trávenie, pri ktorom sú jednotlivci 

sebestační. Je však faktom, že jestvuje aspekt, v ktorom je najvyšší typ telesnej 

jednoty možný medzi dvoma ľuďmi, je ním funkcia, pri ktorej potrebujeme 

partnera, aby sme boli úplní – je to pohlavné rozmnožovanie. Pri koite – a len pri 

ňom – sa tela muža a ženy vďaka pohlavnej komplementarite zúčastňujú na 

koordinácii s biologickým cieľom reprodukcie – čo je funkcia, ktorú ani jeden z nich 

nemôže vykonať sám. Telesná koordinácia je možná aj vtedy, keď sa jej cieľ 

neuskutoční, preto pár vytvorí pri koite telesnú jednotu aj vtedy, keď nepríde 

k počatiu. Ak je koitus slobodným a láskavým vyjadrením záväzku manželov, je to 

manželský úkon. Inými slovami, manželský úkon v sebe obsahuje 

najcharakteristickejšie manželské správanie, pre ktoré sa manželia rozhodujú 

z manželských dôvodov, realizovať manželskú lásku, zjednotiť sa manželským 

spôsobom, rozšíriť svoju jednotu mysle a srdca na telesnú rovinu (Girgis, 

Anderson, George, 2013, s. 31 - 33).  

2. Manželstvo zjednocuje rodinný život v domácnosti 

Pod spoločným životom v domácnosti sa rozumie koordinácia (kompatibilita) 

celého ich života a tiež pozitívnu spoluprácu v hlavných dimenziách ľudského 

rozvoja, ktoré sú hlavnými dimenziami rozvoja dieťaťa: fyzická, intelektuálna, 

sociálna, morálna, estetická atď. V každom tomto zmysle sú dobrá, ku ktorým je 

manželstvo nasmerované.  

Manželská spolupráca je charakteristicky zameraná na prokreáciu a výchovu 

detí. Manželia sa rozvíjajú a delia sa o celé svoje ja, aby boli rodičmi so cťou – 

napríklad širokou spoluprácou v domácnosti a permanentným a exkluzívnym 

záväzkom. Na druhej strane prokreácia nemusí byť najdôležitejším aspektom 

manželstva , ani by nemala byť jeho jediným zmyslom. Úplná jednota má hodnotu 

sama osebe. (Napr. pre porozumenie môžeme použiť analógiu zo športu. Skupina 

hráčov bejzbalu sa do značnej miery zameriava na vyhrávanie zápasov. Spoluhráči 

rozvíjajú svoje športové schopnosti a delia sa o ne tak, aby čo najlepšie dosiahli 

víťazstvo. Napríklad usilovným tréningom a zdravým športovým duchom. Toto 

rozvíjanie a spolupráca sú však pre spoluhráčov možné a vnútorne hodnotné aj 

vtedy, keď nevyhrávajú. Vyhrávanie nemusí byť jediným cieľom tímu a výlučné 
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sústredenie sa na víťazstvo môže zničiť tímového ducha, keď znižuje hodnotu 

kamarátstva a lásky k hre). (Girgis, Anderson, George, 2013, s. 34 - 38). 

3. Manželstvo je permanentný a exkluzívny zväzok 

Manželstvo ako jednota mysle a tela manželov zameraná na plodenie a výchovu 

detí v širokom kontexte spoločného života vysvetľuje permanentný a exkluzívny 

záväzok a aj si ho vyžaduje. Manželstvo je možné len medzi mužom a ženou – len 

medzi dvomi. Žiaden skutok nemôže organicky zjednotiť troch či viacerých, a tak 

spečatiť úplnú jednotu troch alebo viacerých životov. Ak je telesná jednota pre 

manželstvo podstatná, môžeme porozumieť, prečo manželstvo podobne ako 

zjednotenie orgánov do jedného zdravého celku, malo by byť úplné a trvajúce po 

celý život. Organicky zjednotení manželia ako „jedno telo“ by mali mať na základe 

záväzku rovnakú exkluzívnu a celoživotnú jednotu, ako majú časti zdravého 

organického tela na základe prirodzenosti. Okrem toho ich jednota tela je zameraná 

na úplné dobro výchovy ich detí. Rozvod podkopáva stabilitu rodiny a zbavuje detí 

neporušenej biologickej rodiny. Nevera zrádza a rozdeľuje pozornosť človeka 

venovanú manželskému partnerovi a deťom, pričom často sa stáva, že sa objavujú 

detí z iných spojení. Vnútorný súvis medzi manželstvom a deťmi posilňuje dôvody, 

aby manželia zostali spolu a boli si verní po celý život (Girgis, Anderson, George, 

2013, s. 34 - 38). 

Proti takto chápanej jednote v manželstve stojí postmoderný a globalizovaný 

individualizmus, zdôrazňuje súčasný pápež František, ktorý oslabuje rozvíjanie 

a stabilitu medzi osobných vzťahov a deformuje rodinné putá. Konkrétne sa to 

prejavuje tak, že na manželstvo sa hľadí ako na formu citového uspokojenia, ktoré 

sa môže zakladať hocakým spôsobom a každý si ju môže modifikovať ako sám cíti. 

Manželstvo presahuje úroveň emotivity a ohraničených potrieb párov. Manželstvo 

sa nerodí zo sentimentu a zamilovanosti, ktorý je sám osebe pominuteľný, ale 

z hĺbky záväzku prijatého manželmi, ktorí súhlasia vstúpiť do spoločenstva, 

zahŕňajúceho celý život (Evangelii gaudium, 2014, čl. 64, 67).  

Úloha muža a ženy v manželstve a rodine 

Pápež Ján Pavol II. v apoštolskej Exhortácii Familiaris consortio prezentuje štyri 

hlavné úlohy rodiny: 

 vytváranie osobného spoločenstva, 

 služba životu, 

 učast’ na rozvoji spoločnosti, 

 učast' na živote a poslaní Cirkvi (Familiaris consortio, 1981, čl. 17).  

1. Vytváranie osobného spoločenstva 

Pápež Ján Pavol II. v Liste rodinám sa prihovára k manželom týmito slovami: 

„Muž a žena sa v manželstve navzájom tak pevne zjednocujú, že sa stávajú - podľa 

slov Knihy Genezis - "jedným telom" (Gn 2,24). Hoci sú muž a žena svojou fyzickou 

konštitúciou ako dva samostatné telesne odlišné ľudské subjekty, majú rovnakú 

účasť na schopnosti žiť ,,v pravde a láske". Táto schopnosť, charakteristická pre 

ľudskú bytosť ako osobu, má súčasne duchovný a telesný rozmer. Aj 

prostredníctvom tela sú muž a žena určení, aby tvorili v manželstve ,,tesné 

spoločenstvo osôb" (Gratisimam sane, 1994, čl. 8). 
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Táto jednota muža a ženy ich navzájom tak pevne zjednocuje v manželstve, že 

sa stávajú – podľa slov knihy Genezis „jedným telom“ (Gn 2, 24). Takto muž a žena 

majú možnosť mať rovnakú účasť na schopnosti žiť vzájomne „v pravde a láske“. 

Toto povolanie žiť v pravde a vzájomnej láske má súčasne duchovný aj telesný 

rozmer. Aj prostredníctvom svojho ľudského tela sú muž a žena určení, aby 

vytvorili „tesné spoločenstvo osôb “ – „communio personarum“. Táto potreba pravdy 

a lásky otvára človeka voči Bohu, ale aj voči stvoreniam: otvára ho voči iným 

osobám, voči životu „v úzkom spoločenstve“, zvlášť voči manželstvu a rodine 

(Gratisimam sane, 1994, čl. 8). 

Z týchto výpovedí bl. Jána Pavla II. vyplýva, že je veľmi dôležit, aby manželia 

boli spolu a zdieľali každodenné povinnosti, ale aj radosti. Táto skutočnosť by sa 

mala premietnuť aj do Koncepcie štátnej rodinnej politiky do roku 2020, ktorá sa 

plánuje v priebehu roku 2014 (Plán činnosti IVPR na rok 2013). Malo by sa to týkať 

najmä mladých rodín, kde by štát motivoval zamestnávateľov, aby vytvárali 

podmienky pre mladé rodiny. V tomto smere štát ako zamestnávateľ v štátnej 

službe a vo verejnom záujme by mal v prvom rade vytvárať podmienky bývania, 

priamej finančnej dotácie pre mladé rodiny, aby boli spolu. Táto filozofia by sa mala 

premietnuť do tohto dokumentu, ktorý bude určovať líniu štátnej rodinnej politiky.  

2. Služba životu  

Celý život v manželstve je dar; ale mimoriadne zreteľné je to vtedy, keď manželia 

- venujúc sa vzájomne v láske, uskutočňujú to stretnutie, ktoré z nich robí „jedno 

telo“ (Gn 2,24). Vtedy žijú chvíľu špeciálnej zodpovednosti, a to aj pre možnosť 

splodenia, ktorá je spojená s manželským aktom. Manželia sa môžu v tej chvíli stať 

otcom a matkou tým, že dávajú počiatok novej ľudskej bytosti, ktorá sa potom 

bude vyvíjať v ženinom lone. Ako je žena prvá, ktorá si uvedomí, že sa stala 

matkou, muž, s ktorým sa spojila v „jedno telo“, berie zasa prostredníctvom jej 

svedectva na vedomie, že sa stal otcom. Za možné a neskôr skutočné otcovstvo a 

materstvo sú obaja zodpovední. Muž nemôže neuznať alebo neprijať výsledok 

rozhodnutia, ktoré bolo aj jeho. Nemôže sa skrývať za výroky ako: „neviem“, 

„nechcel som“, „ty si chcela“. Manželské spojenie nesie so sebou v každom prípade 

zodpovednosť muža a ženy. To platí predovšetkým pre muža, ktorý hoci je tiež 

pôvodcom počiatku ploditeľského procesu, biologicky zostáva od neho vzdialený: 

skutočný vývin prebieha v žene. Ako by teda muž mohol nevziať na seba 

zodpovednosť? Je potrebné, aby obaja, muž i žena spolu, boli pred sebou i pred 

druhými zodpovední za nový život, na vznik ktorého dali podnet (Gratisimam sane, 

1994, čl. 12). 

Skúsenosť učí, že ľudská láska je prirodzene zameraná na otcovstvo 

a materstvo. Otcovstvo a materstvo predstavujú sami osebe zvláštne potvrdenie 

lásky, čo im dovoľuje odhaliť jej rozsah a pôvodnú hĺbku. To sa však nedeje 

automaticky. Je to skôr úloha zverená obidvom: manželovi i manželke. Otcovstvo a 

materstvo tvoria v ich živote „novotu“ a bohatstvo také vznešené, že priblížiť sa  

k nim možno iba ,,na kolenách". Ľudské otcovstvo a materstvo, i keď sú biologicky 

podobné otcovstvu a materstvu iných tvorov v prírode, majú v sebe „podobnosť 

s Bohom“. Na tomto otcovstve a materstve sa zakladá rodina, chápaná ako ľudské 

spoločenstvo spojených v láske (communio personárum) (Kompendium sociálnej 

náuky Cirkvi, 2008, čl. 230).  
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Zábroská (2014, s. 16-17) poukazuje na skutočnosť, keď z dieťaťa sa stáva 

objekt na jedenej strane túžby rodičov a na druhej strane finančný zisk 

zdravotníckych zariadení. Pokrok v medicíne umožnil, že dokážeme zaranžovať 

splynutie mužských a ženských pohlavných buniek aj v laboratórnych 

podmienkach. Pre mnohé bezdetné páry sa tým otvorila možnosť priviesť na svet 

vlastné dieťa. Zároveň sa tak spochybnila absolútna hodnota ľudského života. 

Vznikla spoločenská dohoda, že bezdetné manželské pary majú nárok na využitie 

týchto služieb. Snaha znížiť náklady a zvýšiť úspešnosť umelého oplodnenia viedla 

k tomu, že počas procedúry vzniká viacero embryí, pričom len niektoré sú vložené 

do maternice ženy. Tie, čo zostanú, sa zmrazia, aby sa neskôr mohli využiť na 

zopakovanie procedúry, alebo sú rovno zničené. Takzvaná liečba neplodnosti 

prostredníctvom umelého oplodnenia nie je v súlade s kresťanským chápaním 

ľudského života. Takto sa z nenarodeného ľudského života robí objekt, predmet 

túžby a zisku. Akceptovaním požiadavky na rozšírenie definície manželstva 

rovnakého pohlavia by sa otvorila cesta pre takéto pary k asistovanej reprodukcii. 

Tiež sa takto zvyšuje tlak na legalizáciu „náhradného materstva“, pri ktorom ženy 

prenajímajú za peniaze svoju maternicu bezdetným párom na vynosenie 

a porodenie dieťaťa.  
Manželia tým, že v láske a z lásky dávajú život novému človeku, ktorý má v sebe 

povolanie rásť a vyvíjať sa, berú na seba povinnosť vychovávať svoje deti, aby mohli 

žiť naplno ľudským životom. II. vatikánsky koncil pripomína: „Keďže rodičia dali 

život svojim deťom, viaže ich veľmi vážna povinnosť poskytnúť svojmu potomstvu aj 

výchovu. Preto ich treba mať za prvých a hlavných vychovávateľov svojich detí. 

Táto ich výchovná úloha je taká dôležitá, že ak chýba, len ťažko ju možno nahradiť. 

Rodičia totiž majú utvoriť v rodine ovzdušie preniknuté láskou a úctou k Bohu 

a ľuďom, ktoré napomáha úplnú a osobnú a spoločenskú výchovu detí.“ (Familiaris 

consortio, 1981, čl. 36).  

Podľa výskumov, ktoré uvádzajú Girgis, Anderson, Georg, (2013, s. 46-49) 

deťom najlepšie prospieva, keď ich vychovávajú vlastný otec a matka, ktorí sú 

zosobášení. Výsledky výskumu poukazujú, že deti vychované v neporušených 

rodinách majú najlepšie výsledky v nasledujúcich ukazovateľoch: 

 vzdelanostný rozvoj: gramotnosť a záverečný prospech, 

 emocionálne zdravie: miera úzkosti, depresie, zneužívania látok 

a samovrážd,  

 rodinný a sexuálny vývin: silne povedomie identity, čas nástupu puberty, 

miera tehotenstva mladistvých a mimo manželstva, miera sexuálneho 

zneužívania, 

 detské a dospelé správanie: miera agresivity, poruchy pozornosti, delikvencia 

a väzenie.  

Zdravý rozum a spoľahlivé dôkazy dosvedčujú, že manželstvo prospieva deťom 

i manželom, pomáha vytvárať hmotné a duchovné bohatstvo, pomáha zvlášť 

chudobným a limituje štátnu moc.  

3. Učast’ na rozvoji spoločnosti 

Rodina podľa Jána Pavla II. je so spoločnosťou organicky zviazaná. Z rodiny 

totiž vychádzajú občania a v rodine nachádzajú prvú školu sociálnych čnosti 

(Familiaris consortio, 1981, čl. 42). Vychovať človeka tak, aby sa stal spoločenským 
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tvorom, je základnou úlohou rodiny. Ak by sme v rodine zanedbali vo výchove 

človeka spoločenský rozmer jeho osobnosti, potom by sa po celý život stretával 

s ťažkosťami a upadal by do konfliktov so spoločenským poriadkom. Taký človek by 

sa cítil v spoločnosti veľmi zle. Na druhej strane, aj spoločnosť by veľmi intenzívne 

pociťovala ťarchu z takéhoto človeka, pretože každý človek je jej členom a súčasťou. 

Spoločensky neprispôsobení jedinci spoločnosť oslabujú a svojím konaním 

ohrozujú do takej miery, že sa musí proti nim brániť. Takíto jedinci spoločnosti 

spôsobujú veľké škody a ničia spoločné dobro. Spoločenská povaha kresťanského 

náboženstva si vyžaduje spoločenskú výchovu svojich členov. V tejto oblasti má 

rodina rozhodujúcu zodpovednosť (Bieľak, 2010, s. 76).  

4. Učast' na živote a poslaní Cirkvi 

Spoločenská úloha rodiny sa nevyčerpáva len plodením potomstva a jeho 

výchovou. Rodiny, či už jednotlivec alebo združené, sa môžu venovať rôznym 

sociálnym službám, najmä v prospech chudobných, a tých osôb a ich príbehov, 

ktoré sú mimo dosahu verejných organov sociálneho zabezpečenia. Zvlášť je 

potrebné zdôrazniť, píše Ján Pavol II., význam pohostinnosti, a to vo všetkých 

formách – od otvorenia vlastného domu, či skôr brány vlastného srdca až po 

konkrétne úsilie zaistiť rodine vlastný príbytok, aby mala prirodzené prostredie 

a mohla rásť (Familiaris consortio, 1981, čl. 44). 

Záver 

Pre zástancov rodovej rovnosti manželstvo je len alternatívny, a nie definitívny 

spôsob spolužitia. Láska, slobodné rozhodnutie a záväzok sú taktiež len 

alternatívne pojmy, ktoré podliehajú citovému rozpoloženiu človeka. Rodina pre 

zástancov rodovej rovnosti je taktiež len aleternatívny spôsob spolunažívania 

niekoľkých osôb. Reedifinícia rodiny je pre nich prioritná, nakoľko chcu dosiahnuť 

spoločenské uznanie, sociálny status a sociálne výhody, aké požívajú rodiny 

založené na manželstve muža a ženy. 

Celá tato ideológia rodovej rovnosti sa vyznačuje silným individualizmom, ktorý 

je nasmerovaný proti princípom manželstva a rodiny. V manželstve a rodine život 

jednotlivých členov je zameraný na dobro toho druhého.  
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HARMONIZÁCIA RODINNÉHO A PRACOVNÉHO ŽIVOTA  
V RELACIONÁLNEJ PERSPEKTÍVE  

 

Milan FULA 

ABSTRAKT:  

Problematika zladenia rodiny a práce predstavuje centrálnu a strategickú tému pre kvalitu 
života a blahobyt európskych občanov. Základom európskej sociálnej politiky je model 
dospelého pracovníka spojený s rozvinutým sociálnym systémom ústretovým voči matke. 
Príspevok kritizuje kompenzačno-asistenčný model harmonizácie rodiny a práce a poukazuje na 
jeho systémové nedostatky. Súčasnosť si vyžaduje politiky harmonizácie, ktoré realizujú nový 
vzťah vzájomnej subsidiarity medzi prácou a rodinou. Nový relacionálny model harmonizácie sa 
inšpiruje kritériami vertikálnej a horizontálnej subsidiarity. Dobrá prax harmonizácie rodiny 
a práce generuje alebo regeneruje sociálny kapitál rodiny a firmy. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  

práca, rodina, harmonizácia, model dospelého pracovníka, firma. 

The harmonization of family and work life in the relational perspective 

ABSTRACT 

The problem of family-work reconciliation is a strategic and central question when speaking 
about the quality of life and welfare of European citizens. The basis of European social policy is 
the adult worker model along with an advanced social mother friendly system. The study 
criticizes the dominant compensatory-assistive model of family harmonization and work and 
points out its systematic limitations. Today there is a need for harmonization policies which 
implement a new relationship of mutual subsidiarity between the work and the family. The new 
relational model of harmonization is inspired with criteria of vertical and horizontal subsidiarity. 
A good practice of work-life harmonization generates or regenerates the social capital of family 
and business.  

 

KEY WORDS:  

work, family, reconciliation, adult worker model, business.  

Úvod  

Téma zosúladenia pracovného a rodinného života je jedným z aktuálnych 

problémov, ktoré sú predmetom národných i celoeurópskych politických  

a akademických diskusií. Jej mimoriadnu významnosť zvýrazňuje skutočnosť, že 

rok 2014 – venovaný oslave Dvadsiateho výročia Medzinárodného roku rodiny – 

vyhlásil Európsky parlament za rok zladenia zamestnania a rodinného života. 

Skvalitnenie tzv. európskeho sociálneho modelu sa nezaobíde bez hľadania 

optimálnych riešení tohto problému. 

Aktuálne stratégie zladenia rodiny a práce v Európe: teória a prax 

Téma zladenia času venovanému práci a starostlivosti o rodinné vzťahy sa stále 

viac stáva centrálnou a strategickou otázkou pre kvalitu života a blahobyt 

európskych občanov. Jestvuje reálne riziko, že nedostatok času pre prácu a/alebo 

pre rodinu sa stane zdrojom stresu a námahy (Gareis, 2003), ktoré sa vzájomne 

kumulujú a vedú ku dvom typom možných konfliktov. Kým v prvom type konfliktu 

rodina-práca sa záťaž a zvládnutie rodinnej starostlivosti stanú prekážkou 

jednotlivca pri realizovaní jeho pracovných povinností, v druhom type konfliktu 
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práca-rodina si zamestnanie vyžaduje nadmerný čas a energiu v dôsledku čoho 

jednotlivec nie je schopný venovať sa svojim rodinným vzťahom (European 

foundation, 2010).  

Každopádne konflikt medzi rodinou a zamestnaním spôsobuje množstvo 

problémov a ťažkostí tak pre rodinu ako aj pre svet práce. Z hľadiska rodiny patrí 

k najvážnejším javom oneskorené zakladanie rodiny (aj kvôli nezamestnanosti), 

nízka pôrodnosť (penalizácia materstva/rodičovstva svetom práce), manželská 

nestabilita (pracovná doba, rytmus, podmienky zamestnania neprospievajú 

rodinným vzťahom), patológie detí spôsobené nedostatočnou výchovou a neadek-

vátnou socializáciou. V prípade sveta práce k závažným javom patrí rast stresu 

v zamestnaní (v dôsledku rodinných ťažkostí), pokles motivácií k práci a pracovnej 

spolupráce, nespokojnosť so zamestnávateľom, nízka mzda.  

Modernizované spoločnosti sa snažia zmierniť konflikt medzi rodinou a prácou 

opatreniami, ktoré zamestnaným ľuďom uľahčia rodinný život. Inak povedané, aj 

keď rodina a práca zostávajú dve základné hodnoty, v európskych politikách je 

dôležitejšia platená práca a rodina je stále viac považovaná za privátnu záležitosť. 

Väčšina teoretických prístupov i výskumných údajov v problematike zlučiteľnosti 

rodiny a práce vychádza zo zamestnaneckého/ekonomického/právneho prístupu, 

ktorý je doplnený o požiadavku sociálnej ochrany. Podľa analýz Annesley (2007) 

základom európskej sociálnej politiky je tzv. model dospelého pracovníka (adult 

worker model) spojený s rozvinutým sociálnym systémom ústretovým voči matke 

(mother friendly). Predpokladá, že každý mladý/starý občan, dospelý muž/žena 

bude zamestnaný, aby bol ekonomicky nezávislý a prispieval k ekonomickému 

rozvoju a udržateľnosti sociálneho štátu. Aj prv neaktívne kategórie občanov (ženy, 

seniori a invalidi) musia pracovať, k čomu im pomáhajú podporné aktivačné 

programy a nástroje na zlúčenie rodiny a zamestnania (rodičovská dovolenka, 

služby pre malé deti, systém ekonomického daňového zvýhodnenia). Pre podporný 

model dospelého pracovníka majú základnú dôležitosť politiky zlúčenia rodiny 

a práce, lebo umožňujú spojiť cieľ zamestnanosti s demografickým problémom 

a s otázkou parity medzi mužmi a ženami. Ide o sociálny štát ústretový k matke, 

ktorý nereflektuje rodinu ako vzťah medzi pohlaviami a generáciami, lebo rodinu 

považuje za premennú závislú od zamestnania dospelých. 

Odporúčania a smernice Európskej únie pre politiku zlúčenia rodinného 

a profesionálneho života obsahujú nasledovné základné línie: 

 politika zamestnanosti (čiastočný a skrátený úväzok), ktorá umožňuje žene 

voľbu materstva s príspevkami a garanciami pre jej návrat do zamestnania; 

 úpravu pracovných hodín služieb pre občanov (obchody, úrady, školy) podľa 

kritérií maximálnej flexibility, aby sa vyšlo v ústrety potrebám matiek; 

 politika služieb, ktoré vytvoria okolo rodiny reálnu asistenčnú sieť; 

 väčšia účasť mužov na starostlivosti a výchove detí; 

 sociálno-podporná politika pre nezamestnané matky, ktoré sú penalizované 

sociálnym systémom, čo neuznáva hodnotu domácich prác. 

K hlavným opatreniam pre zosúladenie práce a rodiny patria rodičovská, 

materská/otcovská dovolenka a prerušenie kariéry uľahčené z rodinných dôvodov, 

flexibilné formy pracovného času a rozšírenie služieb pre deti v útlom veku. Na 

dominantný zamestnanecký model poukazujú viaceré európske prieskumy, ktoré 

opisujú nasledovnú typológiu modelov zlúčenie rodiny a práce: škandinávsky 

nordický model, upravený model muža živiteľa (Francúzsko), stredomorský model 
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(Taliansko, Španielsko), model zamestnania ženy na čiastočný úväzok (Nemecko, 

Veľká Británia, Holandsko). Filozofia tohto zamestnaneckého modelu zlúčenia sa 

koncentruje na zabezpečenie zamestnania (hlavne žien), na väčšiu pracovnú 

konkurenciu a nereflektuje rodinu ako sociálny subjekt (rodina je synonymum 

súkromia), ktorý produkuje ľudský a sociálny kapitál a sociálnu súdržnosť.  

Kritika zamestnaneckého modelu zlúčenia  

V skutočnosti v zamestnaneckom modely nejde o vlastnú a reálnu politiku 

zosúladenia rodiny a práce, ale o kombináciu politiky rovnosti pohlaví, politiky 

zamestnanosti a politiky nediskriminácie. Viaceré dokumenty EU o rovnosti 

príležitostí ukazujú, že problematika zlúčenia práce a rodiny je interpretovaná 

prevažne z perspektívy žien, čím dochádza k feminizácii politík zlúčenia 

s implicitným predpokladom úplnej zameniteľnosti rolí mužov a žien. Problematika 

zlúčenia je interpretovaná utilitaristickým spôsobom (väčšia efektivita a rovnaké 

príležitosti zlepšujú ekonomiku), lebo len platená práca oslobodzuje z chudoby. 

Tento prístup nedoceňuje prácu žien v domácnosti, ktorá sa nezaratúva do HDP, 

ale má nesmierny význam pre tvorbu ľudského a sociálneho kapitálu. Politiky 

zlúčenia sú orientované individualisticky (vedú k postupnej ekonomickej 

emancipácii jednotlivcov) a rodinu vnímajú ako záťaž a puto a nie ako zdroj 

(Donati, 2010).  

Konštatujeme, že dominantný zamestnanecký a k matke ústretový model 

zosúladenia rodiny a práce nezohľadňuje a nereflektuje päť podstatných 

skutočností (Prandini, 2012, s.16-21):  

– rodinnú kultúru typickú pre každú krajinu. Štúdie B. Pfau-Effingerovej (2004; 

2009) ukázali, že v Európe existujú v zásade štyri typické kultúrne modely rodiny 

(ktoré sa týkajú vzťahov jej členov so zamestnaneckým systémom, preferencie 

najvhodnejšieho miesta pre rast detí, rodového delenia domácich prác): model muž 

živiteľ/žena poskytujúca starostlivosť na čiastočný úväzok: obaja sú zamestnaní, ale 

matka preruší zamestnanie v prvých rokoch života dieťaťa; model dvoch živiteľov  

 (s čiastočným úväzkom)/dvoch poskytovateľov starostlivosti (čiastočný úväzok): 

rodičia, zamestnaní na čiastočný úväzok, spolupracujú na výchove detí 

s parciálnym využitím vonkajších služieb; model dvoch živiteľov/vonkajšia 

starostlivosť: rodičia, zamestnaní na plný úväzok, delegujú výchovu detí na 

vonkajšie služby; model dvoch živiteľov/široká rodina poskytuje starostlivosť: 

zamestnaní rodičia výchovu detí delegujú na príbuzných. Primerané rodinné  

a sociálne politiky majú rešpektovať existenciu národných rodinných kultúr,  

k čomu v praxi často nedochádza.  

– zmysel pojmu zosúladenia rodiny a práce. Dnes prevažuje model zlúčenia buď 

v zmysle poskytnutia nástrojov na realizáciu platenej práce pre jednotlivcov (nie pre 

rodiny) alebo ako využitie služieb pre maximálnu valorizáciu rodinného života popri 

zamestnaní. V skutočnosti ide o prekonaný model typický pre modernú spoločnosť, 

v ktorej čas pre prácu v zamestnaní a v domácnosti pohlcuje každý iný čas človeka. 

V súčasnosti sa od modelu zlúčenia času pre rodinu a času pre zamestnanie 

(vybalansovať privátnu a verejnú sféru) treba posunúť k modelu zlúčenia, ktorý 

valorizácie čas pre osobu a jej vzťahy. Inak povedané, výzvou je kvalitatívne 

valorizovať a zosúladiť mnohoraký osobný a sociálny čas občanov, t.j. čas venovaný 

osobnému blahu, čas pre rodinné vzťahy a zdieľanie, čas na prácu a formáciu a čas 

pre spolkové a občianske aktivity.  
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– ciele zosúladenia rodiny a práce. Prevažujúca ekonomicko-politická 

perspektíva presadzuje dva hlavné ciele – rast zamestnanosti žien a rovnaké 

príležitosti mužov a žien (OECD, 2011; European commission, 2011). V porovnaní 

s tým sú okrajovými cieľmi sloboda voľby a podpora kultúry spoluzodpovednosti 

manželov/manželiek v starostlivosti o deti. Okrem toho sa vynárajú nové ciele ako 

napr. zvýšiť kvalitu výchovy malých detí cez poskytnutie služieb pre rodinu, bojovať 

so sociálnou marginalizáciou a chudobou detí, umožniť rodičom mať viac detí, atď. 

– vnútornú reflexívnosť rodiny, t.j. reálne rozhodnutia členov rodiny ohľadom 

zamestnania a rodiny (Donati. 2010). Občania neuvažujú rovnako 

a inštrumentálno-racionálne ako predpokladá dominantný scenár zosúladenia 

práce a rodiny, ale majú odlišné osobné a rodinné štýly reflexívnosti. Napr. podľa 

C.Hakimovej (2003) matky preferujú tri odlišné prístupy, zameranie na 

zamestnanie, na starostlivosť o dieťa alebo na ich vzájomnú kombináciu. Nové 

politiky zlúčenia musia zohľadniť reflexívnosť osôb a rodín v rámci ich životného 

cyklu. 

– rodičovstvo ako privilegovaný čas. Celoeurópsky trend v otázke riešenia 

zlučiteľnosti rodiny a zamestnania charakterizujú dva hlavné prístupy. Prvý 

prístup sa usiluje zmenšovať rozsah bezprostrednej osobnej starostlivosti, ktorú 

venuje matka malému dieťaťu prostredníctvom rozširovania ponuky služieb 

inštitucionálnej a neinštitucionálnej starostlivosti o dieťa. Druhý prístup v zmysle 

princípu spravodlivosti požaduje rovnomerné rozdelenie rodičovskej starostlivosti 

medzi matku a otca. Realizuje sa motivovaním otcov k väčšej účasti na 

starostlivosti o dieťa a zavádzaním praxe rodičovskej dovolenky, pri ktoré otec 

preberá v plnom rozsahu starostlivosť o dieťa. Implicitná logika obidvoch prístupov 

väčšinou korešponduje s minimalistickým chápaním rodičovstva, t.j. zabezpečiť 

pre dieťa nepoškodzujúce minimum rodičovského času. Rodičovstvo nie je valori-

zované ako privilegovaný čas, ktorý môže/má muž/otec alebo žena/matka stráviť 

s dieťaťom pre jeho bio-psycho-sociálny rozvoj i pre vlastné psychologické 

a duchovné naplnenie. 

Podľa Prandiniho (2012) má aktuálny európsky model zlúčenia rodiny a práce 

tri systémové nedostatky: 

– problém „sociálnej“ perspektívy. Verejné a firemné programy zlúčenia sú príliš 

koncentrované na oblasť starostlivosti o malé deti a na potreby zamestnania. 

Chýba zahrnutie požiadavky celoživotného vzdelávania, starostlivosti o závislých 

seniorov, požiadavky na osobný a rodinný voľný čas, čas na dobrovoľníctvo 

a občiansku angažovanosť, t.j. umožniť rodine aby tvorila sociálny kapitál;  

– problém „podstatnej“ perspektívy. Programy zlúčenia sú príliš zamerané na 

krátke časové obdobie a len na jednu časť cyklu rodinného života, 

charakterizovanú starostlivosťou o malé deti;  

– problém „časovej“ perspektívy. Chýba rozšírenie časovej perspektívy na dlhšie 

obdobie, aby zahrnulo aj prerozdelenie času a príjmov v dlhodobom horizonte 

(napr. kariérnu dráhu, odchod do dôchodku). 

Prekonanie týchto obmedzení zamestnaneckého modelu je nutná zmena 

paradigmy, ktorá zahrnie ako premennú cyklus osobného a rodinného života 

občanov-zamestnancov. Potom sa z hľadiska zamestnanca/rodiča bude hovoriť 

o kvalite života a z hľadiska zamestnávateľa o manažmente ľudských zdrojov, čím 

sa môže korigovať asymetria, vytvorená hierarchiou medzi zamestnaním a rodinou. 

Politiky/programy zlúčenia sú záslužné nie preto, lebo zvyšujú zamestnanosť 
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dospelých občanov, ale preto, že umožňujú osobám slobodne realizovať 

rozhodnutia pracovného a rodinného života. Nové programy majú umožniť 

zosúladenie troch vzťahov – medzi členmi rodiny, ich zamestnanecké povinnosti 

a sociálno-občianske zodpovednosti v rámci meniacich sa požiadaviek životného 

cyklu. 

Smerom k harmonizačným opatreniam priateľským k rodine 

Typológia aktuálnej dobrej praxe pre zosúladenie zamestnania a rodiny 

z hľadiska sledovanej problematiky a cieľov:  

a) Dobrá prax služieb ústretových k rodine (praktická podpora prispôsobená 

požiadavkám rodín): materská/otcovská dovolenka, rodinné prídavky, formačné 

(rekvalifikačné) a informačné programy na uľahčenie návratu do zamestnania, 

podpora riešenia rodinných a pracovných situácií (poradenstvo v rodinných, 

zdravotných a pracovných problémoch), firemné jasle alebo materská škôlka, 

firemný príspevok na opatrovanie detí (na stráženie detí alebo na platbu súkromnej 

škôlky), formy neinštitucionálnej starostlivosti o dieťa (au-pair, denná 

opatrovateľka, mikroškôlky, krátkodobá starostlivosť);  

b) Dobrá prax týkajúca sa času práce (flexibilná pracovná doba a pracovný čas 

kompatibilný so súkromným životom): pružná (kĺzavá) alebo voľná pracovná doba, 

upravený pracovný týždeň, mesačné/ročné pracovné konto, práce na skrátený 

úväzok, zdieľané pracovné miesto, práca na smeny, skrátený pracovný čas  

a nadštandardné pracovné voľno, práca z domova (práca s PC a po telefóne); 

c) Dobrá prax v oblasti formácie, posilnenia (empowerment) a podnikania žien: 

aktivity na zvýšenie poznatkov o rodovej problematike v pracovných organizáciách 

a na zvýšenie a docenenie zdrojov a kompetencií žien;  

d) Dobrá prax v oblasti organizačných zmien zameraných na rovnosť mužov 

a žien: opatrenia na dosiahnutie spravodlivého odmeňovania za rovnakú prácu 

a zastúpenia žien vo vrcholových firemných pozíciách, napr. rodový audit analyzuje 

rovnaké príležitosti mužov a žien a navrhne nápravu; 

e) Dobrá prax poradenstva a odborného vedenia (mentoring) pre uľahčenie 

kariéry žien;  

f) Dobrá prax v oblasti výskumu a činnosti zameranej na špecifické potreby  

v mieste práce: spolupráca s miestom, kde firma pôsobí, vo vzťahu k rodinám  

 (s miestnou samosprávou, s nevládnymi organizáciami) formou sponzoringu, 

vytvárania pracovných miest, pomoci pri riešení dopravných, bytových, kultúrnych 

potrieb miesta/regiónu;  

g) Dobrá prax senzibilizácie o právach žien voči zamestnávateľským 

organizáciám: formou informačných materiálov (rovnosti príležitostí, o sexuálnom 

obťažovaní, právach žien); 

h) Dobrá prax spočívajúca v „územných plánoch pracovného času“, ktoré 

zahrnú tému zosúladenia pracovného a rodinného času. 

Napriek tomu, že deklarovaný cieľ je zosúladenie rodiny a práce, v skutočnosti 

tento ciel priamo a výslovne sleduje len prvý typ dobrej praxe. V ostatných 

prípadoch sa prevažne sledujú ciele zamerané na účasť žien na pracovnom trhu, 

spojené s redefiníciou tradičnej deľby úloh medzi mužmi a ženami. Aj keď ide 

o opatrenia zamerané na podporu zlúčenia úloh platenej práce a zodpovedností 

rodinnej starostlivosti, vzťahová optika nie je takmer vôbec prítomná a úplne je 
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vynechaná perspektíva posilnenia sociálneho kapitálu (rodiny a zamestnávateľskej 

organizácie). Vo všeobecnosti v uvedených typoch dobrej praxe prevažuje:  

 firemná perspektíva: prevažujú zamestnanecké stratégie (formácia, odborné 

vedie, reštrukturalizácie organizačných modelov, redefinícia času a pracovnej 

doby) a chýba zohľadnenie rodiny;  

 ženská perspektíva: takmer výlučná koncentrácie na ženu a chýba optika 

rodiny;  

 vzájomná užitočnosť medzi firmou a zamestnancom: chýba optika 

zohľadňujúca fakt, že rodina i firma produkujú sociálny kapitál. Ak chce 

firma prosperovať okrem zisku musí zohľadniť aj celkové dobro rodín, ktoré 

od neho závisia.  

Prax zosúladenia rodiny a práce je dobrá ak generuje alebo regeneruje sociálny 

kapitál rodiny a firmy. Nestačí len doterajšia stratégia harmonizácie, ktorá 

podnecuje účasť žien na trhu práce a rovnomerné rodové rozdelenie starostlivosti 

o domácnosť. Zosúladenie treba chápať ako novú organizáciu sveta práce, ktorá 

zviditeľní rodinu ako obývateľné miesto a zväčší jej sociálny kapitál (chápaný ako 

súčet kvantity a kvality času prežitého v rodine cez významné interakcie jej členov) 

na základe princípu sociálnej zodpovednosti firmy. Obidve stratégia možno 

kombinovať, ak sa medzi firmami, rodinami a službami vytvorí sieť. Problémy 

harmonizácie majú riešiť všetci zosieťovaní aktéri (vrátane odborov, združení 

zamestnancov, rodinných združení) ako súčasť systému vzájomných 

a kooperatívnych vzťahov. Harmonizačné opatrenia sa majú inšpirovať kritériami 

vertikálnej a horizontálnej subsidiarity. Základné hodnotiace kritérium dobrej 

praxe spočíva v rozlišovaní medzi formami zosúladenia, ktoré aktívne prispievajú 

k regenerácii rodinného sociálneho kapitálu a medzi tými formami, ktoré sociálny 

kapitál len používajú a konzumujú. 

Návrh relacionálneho subsidiárneho modelu 

Ukazuje sa, že problémom harmonizačných politík nie je ani práca, ani rodina, 

ale prehnané zaťaženie, ktoré z nich pramení. Z tohto dôvodu je nutná výslovná 

a priama politika zameraná na subjektivitu rodiny, ktorá podporí rodinu v plnení 

jej každodenných úloh (Donati, Prandini 2008). Na jednej strane sú rodina a jej 

intímne vzťahy podstatne dôležité pre afektívny a sociálny rast a rozvoj 

jednotlivcov, na druhej strane je zamestnanie základným nástrojom pre realizáciu 

profesionálnych ambícií a podstatným prvokom pre zabezpečenie nutných zdrojov 

pre dôstojný život. Preto politiky zosúladenia nemajú mať jediný cieľ rast miery 

plodnosti a ženskej zamestnanosti, ale majú byť prepojené s témou kvality 

rodinného života. Namiesto vzťahu vylúčenia „buď zamestnanie alebo rodina“ treba 

preferovať vzťah „aj rodina, aj zamestnanie“, ale nie v zmysle vyváženia/zmierenia 

konfliktu medzi zamestnaním a rodinou, ale v zmysle harmonizácie a dialogického 

prepojenia pracovného a rodinného života. Termín vyváženie, zmierenie (z angl. 

work-life balance/reconciliation) je totiž dvojznačný, lebo predpokladá štrukturálny 

protiklad a latentný konflikt medzi pracovným a súkromným/rodinným a životom. 

V skutočnosti práca je súčasťou života a rodinný život zahŕňa aj špecifickú 

(neplatenú) prácu, preto je vhodnejšie hovoriť o zodpovednej harmonizácii 

(eliminácii trecích plôch) medzi požiadavkami rodinného a pracovného života 

(Zamagni, 2012, s.6-7). Harmonizáciu treba chápať ako reálny synergický vzťah 
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medzi rodinou a prácou. Inak povedané, treba premyslieť harmonizáciu v novom 

pojmovom rámci, v ktorom nebude asistenčnou a kompenzačnou stratégiou, ale 

stane sa novým spôsobom produkcie, novým modelom udržateľného rozvoja. 

Namiesto separácie medzi domácnosťou a firmou, medzi privátnym životom 

v rodine a verejným životom v zamestnaní, na ktorom je postavená moderná 

kapitalistická spoločnosť, treba smerovať k novému modelu spoločnosti, v ktorom 

sa vytvára vzťahová sieť medzi firmou a rodinou v kontexte miestnej komunity. 

Politiky harmonizácie majú smerovať k udržateľnému rozvoju nielen sveta práce 

a ekonomiky, ale aj rodiny, ktorá je rozhodujúca pre kvalitu života občanov. 

Namiesto asistenčného a kompenzačného prístupu má ísť o model socio-

ekonomického rozvoja zameraný na zamestnancov i na rodiny, ktoré využívajú 

produkt ich práce, t.j. na všetkých podielnikov (stakeholder) produkujúcich dobrá 

a služby. Aj rodina má byť chápaná ako podielnik firmy. Vyžaduje si to politiky 

harmonizácie, ktoré realizujú novú vzájomnú subsidiárnu relacionálnosť medzi 

prácou a rodinou. Táto subsidiárnosť prisúdi dôstojnosť rodine a práci 

a harmonizuje ich špecifický prínos pre občiansky rozvoj spoločnosti. Zahŕňa 

uznanie sociálnych funkcií rodiny, ktoré sú nenahraditeľné a prioritné 

z existenciálneho hľadiska. 

Vertikálna subsidiarity sa realizuje legislatívou, ktorá podnecuje politiky 

pracovného času a zavádza zľavy (daňové úľavy, štrukturálne fondy, atď.) pre firmy 

s osvedčením „priateľské k rodine (family friendly)“ a podporuje firemnú 

zodpovednosť voči rodine (corporate family responsibility). Horizontálna subsidiarita 

sa realizuje cez sebaorganizovanie vzťahov medzi rodinami a firmami, hlavne 

prostredníctvom „vzťahových“ pracovných zmlúv, ktorých súčasťou bude „čas pre 

rodinu“. Ustanovenia a predpisy miestnych inštitúcií a organizácií musia vziať do 

úvahy osobitné potreby rodín v otázke plánovania každodenného života (čas 

otvorenia obchodov, služieb, dopravy, atď.). 

Stručne konfrontujeme doterajší kompenzačno-asistenčný model s novým, 

relacionálnym subsidiárnym modelom harmonizácie. Kompenzačno-asistenčný 

model koncipuje harmonizáciu medzi rodinou a prácou ako formu nápravy 

a kompenzácie voči zamestnancom a ich rodinám, lebo vychádza z implicitného 

marxistického/ľavicového predpokladu, že práca v zamestnaní je hlavne miestom 

vykorisťovania zo strany podnikateľa/kapitalistu. Podnikanie sa chápe ako miesto 

produkcie (tovaru, ekonomická činnosť je úplne inštrumentálna) a rodina je miesto 

reprodukcie (populácie, plodením detí a psycho-sociálnou regeneráciou dospelých 

osobností). Podľa Donatiho (2010) tento model harmonizačných opatrení: 

a) predpokladá štrukturálny a permanentný protiklad/konflikt záujmov 

medzi zamestnancom a zamestnávateľom;  

b) welfare je vyžadovaný pre kompenzáciu vykorisťovanie zamestnanca 

a pre nápravu nedostatkov spôsobených pracovnou činnosťou (stres, 

strata času, atď.) aj dopadov na rodinu;  

c) pre firmu znamená náklady naviac, ďalšie zaťaženie nákladov na prácu;  

d) pre zamestnanca požiadavky harmonizácie predstavujú negatívne 

faktory s dôsledkami pre jeho zamestnanie a kariéru. 

Súhrnne tento model obhajuje solidaritu, ale bez reálnej subsidiarity medzi 

rodinou a firmou. Výhodou tohto modelu je sociálny zmier a nevýhodou, že 

prispieva k fragmentácii rodiny ako dôsledku logiky kapitalizmu.  
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Relacionálny subsidiárny model koncipuje harmonizácie medzi rodinou a prácou 

ako formu investícií zo strany firiem a ako kritérium voľby práce zo strany rodín 

s predpokladom, že práca je miestom, kde sa navzájom stretnú spoločné záujmy. 

Zbiehavosť záujmov sa má vyjadriť vo vzájomne subsidiárnych a solidárnych 

vzťahoch, ktorých najvhodnejšou formou sú vzťahové zmluvy. Ide o širokú 

ekonomickú investíciu a investíciu do subsidiárnej relacionálnosti medzi firmou 

a rodinou. Tento model posilnenia rodiny valorizuje sociálny a ľudský kapitál 

rodiny ako podielnika firmy. Harmonizačné opatrenia nesledujú separáciu 

a funkčnú špecializáciu medzi rodinou a prácou, ale ich osobitnú subjektívnosť 

v rámci societárneho štátu (Donati, 2010):  

a) predpokladajú zbiehavosť záujmov zamestnávateľa a zamestnanca, lebo pre 

obidvoch je výhodné rozvíjať vzájomný potenciál (solidarita a subsidiarita 

fungujú spoločne);  

b) firemný welfare nie je objektom konfliktných požiadaviek, ale dohody, ktorá 

vedie k vzájomným výhodám;  

c) pre firmu nie je harmonizácia výdajom naviac, ale produktívnou investíciou, 

lebo vedie ku konkurenčným výhodám;  

d) pre zamestnanca, požiadavky harmonizácie predstavujú faktor pozitívnej 

investície (zahŕňa aj náklady), ktorý je zameraný na jeho formáciu, 

profesionálnu budúcnosť a rodinný život.  

Záver 

K relacionálnemu modelu harmonizácie smerujú globalizované a konkurencie 

schopné nadnárodné firmy, hlavne v Nemecku, Rakúsku, Škandinávii, Holandsku. 

Jeho výhodou je, že znižuje náklady firmy, pracovné absencie a náklady na 

formáciu personálu, zvyšuje reputáciu firmy, zmysel pre zodpovednosť a aktívnu 

angažovanosť zamestnancov, zvyšuje schopnosť inovácie zamestnancov, umožňuje 

firme poskytnúť časť zisku (s daňovými výhodami) organizáciám tretieho sektora, 

ktoré realizujú služby (jasle, škôlky, opatrovníctvom seniorov v rodine). Predstavuje 

inšpiráciu aj pre Slovensko, lebo vytvára synergiu medzi sociálnym kapitálom 

rodiny a sociálnym kapitálom firmy. 

 

 

Bibliografia 

[1] ANNESLEY, C. 2007. Lisbon and Social Europe: Towards a European „Adult 

Worker Model“ Welfare System. In Journal of European Social Policy. ISSN 

0958-9287, 2007, r.17, n.3, s.195-205. 

[2] DONATI, P., ARCHER, M. (eds.). 2010. Riflessività, modernizzazione e società 

civile. Milano: Franco Angeli, 2010. 192 s. ISBN 88-568-2493-0. 

[3] DONATI, P. 2010. La conciliazione famiglia-lavoro in Europa: dall’ assetto 

assistenziale al modello relazionale. [online]. Abano Terme. [cit. 2014-02-26]. 

Dostupné na internete: <http://www.venetoperlafamiglia.it/attachments/ 

229_Relazione_DONATI_ConciliazioneAbano2010.pdf>. 



276 

[4] DONATI, P., PRANDINI, R. (eds.). 2008. La cura della famiglia e il mondo del 

lavoro. Un piano di politiche familiari. Milano: Franco Angeli, 2008. 528 s. ISBN 

978-8-846-49523-5. 

[5] GAREIS, K.C. - BARNETT, R.C. - BRENNAN, R.T. 2003. Individual and 

Crossover Effects of Work Schedule Fit: A Within-couple Analysis. In Journal 

of Marriage and Family. ISSN 1741-3737, 2003, zv.65, n.4, s.1041-1054.  

[6] EUROPEAN COMMISSION (ed.). 2011. Family and Welfare. Policy Synthesis of 

the EU Research. Saarbrücken: Dictus Publishing, 2011. 64 s. ISBN 3-8433-

2654-1. 

[7] HAKIM, C. 2003. Models of the Family in Modern Societies: Ideals and 

Realities. Aldershot: Ashgate, 2003. 282 s. ISBN 0-7546-3728-X. 

[8] OECD. 2011. Doing Better for Families. Paris: OECD, 2011. 275 s. ISBN 978-

92-64-09872-5. 

[9] PFAU-EFFINGER, B. - FLAQUER, L. - JENSEN, P.H. (eds.). 2009. Formal and 

Informal Work in Europe. The Hidden Work Regime. London-New York: 

Routledge, 2009. 260 s. ISBN 978-0-415-64786-1. 

[10] PFAU-EFFINGER, B. 2004. Culture, Welfare State and Women’s Work in 

Europe. Aldershot: Ashgate, 2004. 217 s. ISBN 0-7546-1693-2.  

[11] PRANDINI, R. 2012. Come rendere riflessiva la relazionetra famiglia e lavoro. 

Welfare aziendale, distretti familiari e audit famiglia-lavoro. In DONATI, P. 

(ed.). La famiglia in Italia. Sfide sociali e innovazioni nei servizi. zv.2., Roma: 

Carocci, s.11-42. ISBN978-88-430-6306-2. 

[12] EUROPEAN FOUNDATION. 2010. Family Life and Work. Luxembourg: Office for 

Official Publications of the European Communities, 2010. 83 s. ISBN 978-92-

897-0865-4. 

[13] ZAMAGNI, S., ZAMAGNI, V.N. 2012. Famiglia e lavoro. Opposizione o 

armonia?. Cinisello Balsamo: San Paolo 2012. 208 s. ISBN 978-88-215-7322-

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

doc. ThDr. Ing. Milan Fula, PhD.  

VŠZ a SP sv. Alžbety, Saleziánum, Žilina 

Rajecká 17, 01001 Žilina 

mifula@gmail.com 



277 

SOUČASNÉ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY URČENÉ RODINÁM S 

NEZAOPATŘENÝMI DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE  
 

Ivana KNAUSOVÁ 

ABSTRAKT 

Autorka ve svém příspěvku popisuje vybrané současné nástroje sociální a rodinné politiky 
směřující k rodinám s dětmi. Zaměřuje se na rodinu a uvádí některá méně známá prorodinná 
opatření určená jak na podporu a pomoc rodinám s dětmi, tak na zkvalitnění a zlepšení jejich 
života.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

podpora rodin s dětmi, prorodinná opatření, rodinná politika, sociální politika  

Current measures of family policy for families with dependent children in the 
Czech republic 

ABSTRACT 

Author describes in the paper some of measures of social and family policy oriented to families 
with children. She deals with a family and she writtes about not very known family-friendly 
measures for support and help to families with children and for improvement of their life. 

 

KEY WORDS 

support of family with children, family-friendly measures, family policy, social policy 

Úvod 

Rodina znamená jak pro jednotlivce, tak pro společnost nejdůležitější  

a nejvýznamnější společenskou skupinu, která kdy existovala, existuje a i do 

budoucna zcela jistě existovat bude. Přes své dnešní různé podoby má rodina  

v každé kultuře své pevné místo jako jedinečná a nenahraditelná instituce, jako 

místo zajišťující svým členům zázemí, bezpečí a jistotu, ale primárně jako prostor 

pro optimální rozvoj a vývoj osobnosti dítěte. Úplnou rodinou míníme manželský 

pár nebo partnerskou dvojicí muže a ženy a jejich děti. Velmi častý je však typ tzv. 

neúplné rodiny, která bývá vnímána jako vážný sociální problém; jedná se  

o skupinu, v níž chybí druhý legální partner, tedy tvoří ji jeden rodič a dítě (děti). 

Nejčastěji se jedná o rodinu bez otce. Vzniku neúplné rodiny může předcházet 

rozpad úplné rodiny a to v případě úmrtí jednoho z partnerů, rozvodu nebo tzv. 

rozchodu páru, případně také neúplná rodina vznikne rozhodnutím ženy přivést na 

svět dítě bez otce. Děti v těchto rodinách zažívají méně stabilní prostředí a jsou více 

ohroženy patologickými jevy (MPSV, 2005, s 43).  

Funkce rodiny 

Rodina jako malá primární sociální skupina vždy plnila významné funkce. 

Některé funkce rodiny se proměnily, některé ustoupily do pozadí; ale některé 

zůstávají a navždy budou s rodinou spjaty. Jsou to:  

 biologicko-reprodukční funkce, jejímž prostřednictvím je vlastně zajišťována 

reprodukce obyvatelstva; 

 socializační funkce, jejímž úkolem je přizpůsobovat dítě normám a hodnotám 

společnosti a připravit jej na praktický život;  
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 ekonomická funkce – kdy je rodina vnímána jako ekonomický subjekt, který 

existenčně zabezpečuje všechny své členy;  

 emocionální, neboli citová funkce, zajišťující pocit bezpečí a jistoty svým 

členům. Při jejím neuspokojování může dojít – především u dětí - k tzv. 

psychickému strádání, deprivaci; 

 regenerační a podpůrná funkce (MPSV, 2004).  

Současná rodina změnila svou tradiční podobu: sňatek již není podmínkou 

rodinného života a vytváření manželství je provázeno jistou volností. To se stává 

příčinou zvyšování počtu tzv. nesezdaných soužití. Dochází také k proměnám 

rodinného cyklu, rodičovství je plánované, ubývá tzv. nechtěných těhotenství. 

Partneři v současnosti mívají děti ve vyšším věku a jejich doba strávená s rodiči ve 

společné domácnosti se prodlužuje. Rovněž se prodlužuje délka života a tím i trvání 

rodiny po odchodu dětí. Mění se celková struktura rodiny, klesá počet dětí v rodině 

a omezují se také vícegenerační soužití. Počet osob, žijících v jednočlenné 

domácnosti, narůstá (Kraus, Poláčková, 2011, s. 83). 

Sociální politika 

Sociální politika v širším slova smyslu znamená konkrétní jednání státu, 

případně dalších subjektů, kterým je ovlivňována sociální sféra, resp. sociální 

realita společnosti. Sociální politika je pak vnímána jako aktivity vztahující se 

bezprostředně k životním podmínkám lidí. Můžeme ji definovat jako určitý souhrn 

opatření, jejichž cíle je vytvořit podmínky pro všestranný rozvoj každého člověka 

(Knausová, 2006, s. 17). Sociální politika se tedy zabývá politickými cíli, jejich 

formulací, prosazováním a následnou realizací a vztahuje se ke zlepšování či změně 

společenských poměrů, k životní úrovni jedince, k fungování sociálního systému. 

Své zájmy obvykle směřuje k rozvoji nebo podpoře pomoci určených osob a to buď 

na základě vlastních aktivit, nebo pomocí úsilí o dosažení svých zájmů 

prostřednictvím jiných subjektů (Tomeš, 2010, s. 29-30). 

Úkolem státu je podporovat vznik nových rodin a prostřednictvím 

sociálněpolitických opatření udržovat jejich stabilitu a zkvalitňovat jim životní 

podmínky. Podpora rodin s děti státem je realizována nástroji rodinné politiky. 

Pomocí finanční podpory, například, se stát snaží částečně přispět rodinám na 

náklady spojené s výchovou dětí. Služby pro rodiny s dětmi, jako další nástroj, mají 

za cíl snazší skloubení pracovní a rodičovské role v životě rodičů. 

Rodinná politika 

Rodinná politika je součástí veřejné politiky a svým obsahem sociální politiku 

přesahuje. Jedná se o soubor opatření a zařízení, se kterými tvůrci této politiky 

sledují cíl chránit a podporovat rodinu jako instituci plnící pro společnost 

nepostradatelné funkce (Knausová, 2006, s. 60). Mezi významné cíle rodinné 

politiky patří zlepšování podmínek pro optimální vývoj dětí, resp. zkvalitňování 

podmínek pro život rodin s dětmi. Rodinná politika se dotýká také řady dalších 

politik, např. politiky vzdělávací, bytové, zdravotní či politiky zaměstnanosti. Tvoří 

ji opatření podporující rodiny s dětmi, zejména peněžité a věcné dávky, mateřská  

a rodičovská dovolená pro rodiče pečujícího o dítě, ochrana pracovního místa 

tohoto rodiče, služby pro rodiny, daňová zvýhodnění apod. Aktivity rodinné politiky 

jsou zacíleny přímo na specifické potřeby rodin, aby jejich problémy mohly být 
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řešeny komplexně (Skála, Geissler, 2011). K nejdůležitějším aktérům rodinné 

politiky patří orgány veřejné správy na ústřední, regionální a místní úrovni. 

Nástroje rodinné politiky 

Rodinná politika zahrnuje jak „finanční dávky poskytované rodinám, tak  

i všechna opatření veřejnoprávního charakteru s dopadem na život a sociální 

situaci rodin“ (Tomeš, 2010, s 242). Pomoc a podporu rodině poskytuje tedy nejen 

v ekonomické podobě, ale také právní a sociální, tedy penězi, radou a službami. 

Rodinná politika je soustředěna především na:  

 mateřství;  

 rodičovství;  

 výchovu a výživu dětí;  

 ochranu dětí a žen v rodině i mimo rodinu;  

 pomoc při ztrátě živitele (Tomeš, 2010, s 242);  

 podporu rodin se specifickými potřebami;  

 manželství a jeho společenskou prestiž;  

 všechny subjekty, jež podporují rodinu;  

 vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin, např. 

finanční zajištění, slučitelnost práce a rodiny, služby pro rodinu aj. (Krebs, 

2007, s. 345 – 370).  

Klasické nástroje rodinné politiky jsou – jak již bylo uvedeno - peněžité dávky  

i různá opatření veřejnoprávního rázu, které mají dopad na sociální situaci  

a sociální fungování rodin s dětmi. Dělí se na přímou a nepřímou finanční podporu 

a služby. Přímá finanční podpora posiluje příjmy rodin v době péče o nezaopatřené 

děti, či poskytuje pomoc rodině specifickými dávkami ve specifických situacích. 

Dávky poskytované zprostředkovaně jsou řazeny do nepřímé finanční podpory: 

jedná se např. o slevy v dopravě nebo odpočet z daní na vyživované dítě. Do 

nástrojů rodinné politiky řadíme rovněž služby a poradenství (Krebs, 2007).  

Rodinnou politiku tedy lze chápat jako soubor činností a opatření státu, která 

se orientují na uznání a podporu rodiny s dětmi, resp. podporu optimálního plnění 

rodinných funkcí. Rodinná politika je politikou průřezovou; zabývá se způsoby 

podpory rodiny v interakci života společnosti a podpory samostatného rozhodování 

jednotlivých rodin. Rodinnou politiku považujeme za komplexní systém podpory 

posílení rodiny s dětmi s cílem, aby byla schopna plnit své přirozené úlohy  

a funkce a dále je rozvíjet. Dlouhodobým záměrem této politiky je podpora zdravé 

fungující rodiny včetně jejího zakládání, především prostřednictvím vytváření 

příznivějšího společenského prorodinného klimatu a podporou rodinných hodnot. 

Cílem rodinné politiky je tvorba prorodinného klimatu cestou spolupráce široké sítě 

společenských subjektů. 

Aktivity k podpoře rodiny  

Hlavním cílem rodinné politiky obecně je vytvářet příznivé podmínky pro vznik 

a fungování rodin („prostředí přátelské rodině“) prostřednictvím souhrnu 

provázaných opatření, spočívajících v podpoře služeb pro rodinu, společensko-

kulturních akcí, vzdělávacích a osvětových aktivit, dostupného bydlení, či 

přizpůsobováním a budováním infrastruktury. Rodinná politika znamená, jak již 
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bylo uvedeno, opatření a aktivity určené především k podpoře rodiny s dětmi. 

Služby určené rodinám s dětmi se zaměřují:  

 na podporu a pomoc jednotlivým členům rodiny, nebo rodině nacházející se  

v nepříznivé sociální situaci. Účelem této pomoci je zejména prevence 

sociálního vyloučení rodiny. Mezi tyto služby je možné zařadit např. 

poradenství, včetně manželského a rodinného poradenství, ale také osobní 

asistenci, azylové domy, krizovou pomoc, terénní práci, doprovod apod.;  

 na podporu fungující rodiny, které mají podpůrný a preventivní charakter. 

Jejich účelem je podporovat a posilovat rodinu s dětmi. Mezi tyto služby 

patří např. mateřská centra, rodinná centra, centra či kluby pro volnočasové 

aktivity pro děti i pro rodiny atd.  

Další oblastí rodinné politiky, která je zaměřena na podporu rodiny, je 

poskytování sociálně právní ochrany dětí. Jedná se zejména o preventivní  

a poradenskou činnost, ale také o práci s dětmi, vyžadujícími zvýšenou pozornost, 

nebo o zřizování zařízení sociálně právní ochrany (MPSV, 2012).  

Lze konstatovat, že dlouhodobým záměrem rodinné politiky je podpora zdravé 

fungující rodiny a jejího zakládání, především prostřednictvím vytváření 

příznivějšího společenského klimatu a podporou rodinných hodnot. 

Oblast slučitelnosti pracovních a rodičovských rolí 

Oblast slučitelnosti rodinných a profesních rolí je soustředěna zejména na 

výhody pro rodiče v pracovním procesu. Rodič pečující o dítě má nárok:  

 zejména na pracovní volno po dobu ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo 

jiného člena domácnosti a také po dobu péče o toto dítě, které nemůže být  

v péči výchovného zařízení;  

 na úpravu pracovní doby;  

 na pružnou pracovní dobu, kdy si zaměstnanec volí začátek a konec 

pracovní doby;  

 těhotná žena má nárok na převedení na jinou práci;  

 za určitých podmínek na práci konanou doma;  

 bez souhlasu nesmí být převedeni na jinou práci či posláni na pracovní cestu 

mimo obvod obce;  

 ženy nesmějí vykonávat práce, které by ohrožovaly jejich těhotenství nebo 

mateřství;  

 zaměstnankyně, které kojí své dítě, mají nárok na přestávky na kojení 

(MPSV, 2012).  

V české společnosti existují služby péče o děti, které umožňují lepší slučitelnost 

pracovních a rodinných rolí, a patří mezi ně:  

- služby pro děti do 3 let věku (např. jesle, služby typu baby-sitting, či hlídání 

dětí);  

- služby pro děti předškolního věku (např. mateřské školy, hlídání dětí, 

služby typu baby-sitting);  

- služby pro děti mladšího školního věku (např. mimoškolní výchova  

a vzdělávání); (MPSV, 2012).  
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Méně známé nástroje rodinné politiky – opatření a služby pro rodiny s dětmi 

Projekt Obec přátelská rodině 

Cílem projektu „Obec přátelská rodině“ je podpořit zájem obcí o rodiny s dětmi. 

Služby realizované v rámci tohoto projektu jsou děleny na ty, které směřují k přímé 

podpoře rodin s dětmi (např. prostřednictvím slev pro rodiny s dětmi v obecních 

zařízeních), k vytváření bezpečného prostředí pro rodinu (např. bezbariérová 

doprava a přístupy, opatření proti negativním vlivům na děti), či aktivity směřující 

k prorodinné osvětě (kupř. v podobě realizování různých vzdělávacích kurzů) apod.  

Mezi služby pro rodiny s dětmi realizované obcemi patří také tzv. kluby 

maminek, mateřská centra, rodinná centra apod., které se zaměřují na setkávání 

rodin, na poradenství a poskytování informací (např. poradny pro ženy a dívky, pro 

těhotné ženy, matky po porodu, v prvních měsících života dítěte atd.). Řadit sem 

můžeme také restaurace, kavárny a cukrárny s dětskými koutky, prostory pro 

cvičení dětí, rodičů a těhotných žen, ale i centra volného času, zpřístupněná dětská 

hřiště apod. 

Family pointy – místa přátelská rodině s dětmi 

Stát rovněž podporuje rodiny s dětmi prostřednictvím dotací obcím na budování 

tzv. family pointů, které nabízí místo rodičům s dětmi při zařizování osobních 

záležitostí, např. na úřadech, v knihovnách apod. Family point, jako místo 

přátelské rodině s dětmi, poskytuje rodičům informace, poradenství a pomoc  

v oblasti rodiny, nabízí prostory pro setkávání, dětský koutek a místo pro přebalení 

a kojení dětí (Centrum pro rodinu a sociální péči, 2012). Některé family pointy 

postupně rozšiřují a zkvalitňují své služby, mají například přítomnou kontaktní 

pracovnici, která rodičům - zájemncům zprostředkovává rodinné a sociální 

poradenství, vyhledává informace o zajímavých akcích pro rodiny s dětmi v okolí  

a poskytuje kontakty na místní sociální služby. K dispozici jsou rodičům rovněž 

informace týkající se podpory rodinného života v podobě kontaktů na mateřská 

centra, organizace zabývající se volnočasovými aktivitami dětí, vzděláváním, 

hlídáním dětí a dalších oblastí prorodinných služeb. 

Rodinné pasy 

Rodiče s dětmi mohou v místě svého bydliště využít i další prorodinné opatření – 

tzv. rodinné pasy, jejichž podstatou je poskytování slev a výhod rodinám s dětmi do 

osmnácti let. Podpora rodin s dětmi pomocí rodinných pasů je aktivitou fungující  

v krajích Vysočina, Jihomoravském, Olomouckém, Pardubickém, Zlínském, 

Ústeckém a Královehradeckém a také na území hlavního města Prahy. Rodiče 

s dětmi rodinný pas obdrží zcela zdarma. Držitelé rodinných pasů mohou využívat 

jejich výhod a čerpat slevy nejen na území České republiky, ale rovněž Slovenska  

a Dolního Rakouska (MPSV, 2012). Jedná se o slevy v oblasti sportu, kultury  

a turistiky, nákupů a služeb (např. v restauracích, při ubytování, při dovolených 

apod.) ve výši 5-20% a v případě volnočasových aktivit 50%; rodinám je poskytují 

příspěvkové organizace i soukromé subjekty (www.rodinnepasy.cz). 
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Závěr 

Rodinná politika je realizovaná mnoha variabilními opatřeními a nástroji; 

některé jsou rodičům známé, některé méně. Důležitá je informovanost rodičů  

s dětmi žijících ve městech, ale i na venkově, o vybraných, resp. méně známých 

nástrojích rodinné politiky a o možnostech jejich využívání. V oblasti možností 

pomoci sociální a rodinné politiky rodinám s dětmi bylo prokázáno, že například 

rodiče, žijící na venkově, z nástrojů rodinné politiky využívají zejména tradiční 

opatření (Felgrová, 2012). 

Lze uvést, že nástroje sociální a rodinné politiky určené na podporu rodin  

s dětmi v České republice jsou relativně dostatečné (Felgrová, 2012); lze tedy 

usuzovat, že si stát významnost rodiny pro společnost uvědomuje a jeho opatření 

tak plní důležitou úlohu při zlepšování života rodin s dětmi. 
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KRÍZA RODINNÝCH VZŤAHOV SENIOROV V POBYTOVÝCH 

ZARIADENIACH A ICH PRÍBUZNÝCH  
 

Roman KRBATA 

ABSTRAKT 

Rodinné vzťahy medzi rodinnými príslušníkmi z viacgeneračného pohľadu medzi dospelými 
produktívnymi deťmi a ich rodičmi v seniorskom veku sú často ovplyvnené negatívnym vplyvom 
finančnej situácie a solventnosti v rámci potrebnej starostlivosti v prípade dlhodobej choroby 
rodiča alebo odkázanosti rodiča na pomoc inej fyzickej osoby. Vplyvom zmien vo financovaní 
sociálnych služieb schválením novely zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, 
od 1.3.2012 vznikli problémy v úhradách za poskytnuté sociálne služby u určitej skupiny 
seniorov s nízkymi starobnými dôchodkami. Vzniknutú situáciu nesolventnosti seniorov mali 
sanovať príbuzní t. j. deti v priamej línii v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Tento stav odhalil v určitých prípadoch krízu v rodinných 
vzťahoch medzi rodičmi seniormi a ich dospelými deťmi.  

 

KĽÚČOVÉ SLOVA 

Kríza, príbuzní, rodina, seniori, vzťah. 

Crisis family relationships of seniors in residential facilities and their 
relatives. 

ABSTRACT 

Family relationships between family members of the multi-generation perspective between 
productive adult children and their parents in the senior age is often influenced by the negative 
impact of the financial situation and solvency under the care required in the case of prolonged 
illness of a parent or parent to help care of another person. Impact of changes in financing 
social services approved an amendment to Act no. 448/2008 Coll. on social services from 
1.3.2012 problems in payments for services paid for a group of seniors with low retirement 
pensions. The situation of insolvency elderly relatives had rehabilitated children in a straight 
line under Law. 36/2005 Coll. on the family and on amendments to certain laws. This situation 
revealed in certain cases, the crisis in family relationships between parents seniors and their 
adult children. 

 

KEY WORDS 

Crisis, Family, Relationships, Relatives, Seniors. 

Úvod 

Rodina a príbuzní spravidla žijú v spriaznených rodinných vzťahoch a ak tvoria 

jednu domácnosť, môže táto domácnosť zahŕňať často aj viac pokolení. Vzájomné 

vzťahy medzi členmi rodiny sú určené osobnostnými postojmi, citmi, citovými 

väzbami, tradíciami odovzdanými výchovou, ale aj náboženskými normami, 

názormi na podstatu bytia, finančnými podmienkami a ďalšími dôležitými vplyvmi 

spoločnosti v ktorej žijú. Krízu v rodinných vzťahoch častejšie ako generačný 

problém v súčasnej dobe vyvolávajú finančné problémy. Zmena spoločenského 

politicko-ekonomického systému na Slovensku po roku 1989 vniesla do právneho 

prostredia nové chápanie rodinných vzťahov s ohľadom na nové podmienky 

životného zabezpečenia z pohľadu subsidiarity a participácie štátu na ochrane  

a zabezpečení rodiny. Zároveň sa však do prevažnej väčšiny slovenských rodín 

preniesli vysoké nároky na udržanie si určitého životného štandardu vplyvom 

ekonomického tlaku na výšku reálnych príjmov obyvateľstva Slovenska.  



285 

Právne prostredie 

Právne prostredie v oblasti rodiny a poskytovania sociálnych služieb 

v Slovenskej republike je dané platnými právnymi predpismi: 

 Ústava SR, 460/1992 Zb. 

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

v znení neskorších predpisov. 

 Zákon 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. 

Podľa čl.41 Ústavy Slovenskej republiky je rodina pod ochranou zákona. [2] 

Zákonná ústavná ochrana rodiny znamená ochranu manželstva, detí a rodičov 

a zároveň ústavné právo detí na starostlivosť svojich rodičov o seba a povinnosť 

rodičov starať sa o svoje deti. 

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine vymedzuje nielen povinnosť starostlivosti 

a vyživovacej povinnosti rodičov k svojim deťom, ale zároveň vymedzuje vyživovaciu 

povinnosť zaopatrených detí voči svojim rodičom. V § 66 je stanovené, že ak deti, 

ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú 

výživu, ak to potrebujú. 

Ak sa rodina, jej rodinný príslušníci alebo človek ako taký dostane do 

nepriaznivej situácie, pričom vzniklo ohrozenie osoby sociálnym vylúčením alebo 

obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje 

problémy, nastáva stav riešenia uvedených situácií v zmysle zákona č. 448/2008  

Z. z. a to poskytovaním určitej sociálnej služby. Pritom je zaručený princíp zásad 

rovnakého zaobchádzania ustanovený osobitným predpisom. [3] V oblasti sociálnej 

starostlivosti o seniorov v prípadoch ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

dovŕšenia dôchodkového veku (starobný dôchodok) alebo z iných vážnych dôvodov 

je pri splnení určitých zdravotných podmienok najvhodnejším pobytovým 

zariadením sociálnych služieb zariadenie pre seniorov (§ 35 zákona č. 448/2008  

Z. z.). V zariadení pre seniorov sa:  

a) poskytuje  

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,  

2. sociálne poradenstvo,  

3. sociálna rehabilitácia,  

4. ubytovanie,  

5. stravovanie,  

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,  

7. osobné vybavenie,  

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,  

c) zabezpečuje záujmová činnosť.  

V zariadení pre seniorov sa môže poskytovať aj zdravotná starostlivosť v rozsahu 

ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu.  

Z uvedených skutočností vyplýva, že v oblasti poskytovania sociálnych služieb 

pre seniorskú skupinu obyvateľstva je systémové zabezpečenie. Dôležitou zložkou 

tohto systému sociálneho zabezpečenia je financovanie sociálnych služieb. Tak ako 

vo financovaní rodiny, tak aj vo financovaní sociálnych služieb sú finančné 

možnosti obmedzené a nie je možné pokryť všetky akceptovateľné potreby. 
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Rodina 

Rodina, s ktorou sme najviac spätí, nás výrazne ovplyvňuje a my ovplyvňujeme 

ju. Vytvára vlastné rodinné a kultúrne prostredie, ktoré formuje osobnosť detí, ale 

je aj obrazom spoločenskej doby a jej sociálnych, ekonomických, politických, 

kultúrnych, ekologických a ďalších súvisiacich podmienok a zásad vplývajúcich na 

formovanie rodinného prostredia. Pozitívom v rodine je situácia, ak sú jej generační 

príslušníci v seniorskom veku samostatní, sebestační, relatívne v dobrom 

zdravotnom stave, v dobrej životnej kondícii a ich vzťah so svojimi deťmi 

a vnúčatami sú vo vyrovnanom, optimálnom spolunažívaní. V takejto situácii sú 

seniori v rodine silnou obohacujúcou stránkou a značnou pridanou hodnotou pre 

výchovu detí a zároveň podporu a stabilizáciu rodinných vzťahov produktívnej 

generácie.  

Príbuzní, deti, rodičia, domáce prostredie, zariadenia sociálnych služieb 

Ak vznikne situácia, že senior v rámci rodiny ostane zo zdravotných dôvodov 

odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby, ostáva na rodinných príslušníkoch čiže 

deťoch seniora postarať sa o jeho životné potreby a udržateľnú kvalitu života. 

Zmena dôchodkového systému produktívneho obyvateľstva, vek odchodu do 

dôchodku, nezamestnanosť a málo pracovných príležitostí pre ľudí poslednej 

dekády produktívneho veku, spôsobuje často nemožnosť detí postarať sa o svojich 

nevládnych rodičov v domácom prostredí. V takýchto situáciách sa snažia deti 

umiestniť svojich rodičov v inštitucionálnych zariadeniach sociálnych služieb. Pri 

súčasných podmienkach financovania sociálnych služieb vzniká často záťaž na 

príbuzných, aby prispievali na úhrady za poskytnuté sociálne služby pre svojich 

rodičov. V prípade zdravých rodinných vzťahov sa vždy nájde spôsob dohody medzi 

rodinnými príslušníkmi a vhodnej spolupráce sociálneho zariadenia a príbuzných. 

Opačným prípadom sú zlé rodinné vzťahy detí k svojim seniorským rodičom 

a neochota detí a príbuzných finančne prispievať na pobyt svojho rodiča 

odkázaného na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení sociálnych služieb. V takomto 

stave problematických rodinných vzťahoch nastáva určitá kríza, ktorej dôsledkom 

je zhoršovanie duševného a fyzického zdravotného stavu seniora v zariadení 

sociálnych služieb. Jeho status prijímateľa sociálnej služby na sklonku jesene 

svojho života ho privádza do stavu bezmocnosti, beznádeje a pocitu nepotrebnosti  

a nadbytočnosti.  

Senior v inštitucionálnom zariadení a kríza v rodinných vzťahoch 

Aktívnou spoluprácou tímu manažmentu inštitucionálneho zariadenia 

sociálnych služieb, personálu sociálnej práce, zdravotníckeho ošetrovateľsko-

opatrovateľského personálu s prijímateľom sociálnych služieb (klientom)  

a s rodinnými príslušníkmi klienta v procese dlhodobého pobytu v zariadení 

sociálnych služieb, môžeme prispieť k udržateľnému vzťahu medzi klientom 

seniorom a jeho deťmi v optimálnom duševnom a fyzickom zdraví. Takto 

dosahujeme udržateľnosť kvality jeho života aj v podmienkach mimo rodinného 

prostredia. To však neznamená len záujem zo strany príbuzného, ale rovnako si 

situácia žiada nový moderný prístup sociálneho pracovníka a ošetrovateľsko-

opatrovateľského personálu k jeho rodine, do ktorej neodlučiteľne patrí. V nových 

ekonomických podmienkach financovania sociálnych služieb sa mnohí seniori, 



287 

ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb, ocitli v situácii nesolventnosti uhrádzať 

sociálne služby zo svojich nízkych starobných dôchodkov. A tak napriek všetkým 

snahám tímu pracovníkov sociálneho zariadenia je stále mnoho klientov, o ktorých 

príbuzní, z pohľadu doplácať ich vznikajúce nedoplatky, neprejavujú záujem. Klient 

- senior sa tak ocitá v neľahkej a niekedy ťažko riešiteľnej životnej, tiež finančnej 

situácii a zariadenie sociálnych služieb sa na strane druhej ocitá v situácii 

„vymáhača“ svojich pohľadávok voči klientom za poskytnuté sociálne služby. Práve 

takýto klienti si vyžadujú pozornosť personálu sociálnej práce a ošetrovateľsko-

opatrovateľského personálu a samozrejme manažmentu zariadenia. 

Pri riešení ekonomickej otázky pobytu a poskytnutých sociálnych služieb  

s klientmi, u ktorých vzniká nedoplatok a s ich príbuznými resp. deťmi sa vo veľkej 

miere stretáva manažment zariadenia sociálnych služieb s nepochopením, 

neochotou a v niektorých prípadoch až aroganciou. V mnohých prípadoch sa 

vyhrotia problematické vzťahy medzi klientmi ako rodičmi a ich deťmi ako 

príbuznými v priamej línii. Pri týchto stretových a kontaktných situáciách sa 

sociálny pracovník ocitá v ťažkej situácii, pretože musí riešiť vzťahový stav rodiča 

(klienta) a detí (príbuzných) bez emócii, z nadhľadu, v súlade s etickým kódexom 

sociálneho pracovníka a samozrejme v záujme svojho zamestnávateľa  

t. j. poskytovateľa sociálnych služieb. 

V súčasnosti sa mnoho hovorí o deinštitucionalizácii poskytovania sociálnych 

služieb t. j. o poskytovaní sociálnych služieb v domácom prostredí resp. vytváranie 

domáceho prostredia v inštitucionálnych zariadeniach. Pohľad na 

deinštitucionalizáciu je potrebné riešiť citlivo a s ohľadom na fyzický, duševný 

a celkový zdravotný stav potenciálneho prijímateľa sociálnych služieb. Nie je možné 

jednostranne presadzovať systém deinštitucionalizácie bez toho, aby boli vytvorené 

systémové podmienky personálneho, materiálneho a hlavne finančného 

zabezpečenia v oblasti sociálnych služieb. Pre prijímateľov sociálnych služieb, ktorí 

jednoznačne vyžadujú 24 hodinovú starostlivosť sú v súčasných podmienkach 

najvhodnejším poskytovateľom inštitucionálne zariadenia. 

Pohľad z praktického života 

V tabuľke 1 je niekoľko údajov zo zariadenia pre seniorov s kapacitou 60 miest 

z pohľadu úhrad za poskytnuté sociálne služby a vývoja uhrádzania pohľadávok 

voči klientom zo strany príbuzných v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Snaha manažmentu poskytovateľa sociálnych služieb mala svoju postupnosť. 

V roku 2012 boli oslovení blízki príbuzní listom so žiadosťou o riešenie situácie 

zadlžovania sa konkrétnych klientov pri úhradách za poskytnuté sociálne služby. 

Reakcia od príbuzných nebola takmer žiadna. Začiatkom roka 2013 boli doručené 

príbuzným výzvy s posledným pokusom o zmier vo veci riešenia záväzkov klientov 

za poskytnuté sociálne služby. 

Centrum sociálnych služieb Skalka nad Váhom, 2014. 

Reakcia od príbuzných bola negatívna s vyslovenou neochotou riešiť finančný 

záväzky svojich rodičov. V lete 2013 bola podaná žiadosť zriaďovateľovi o právnu 

pomoc pri vymáhaní pohľadávok poskytovateľa a vec bola daná na riešenie 

advokátskej kancelárii, ktorá sa ujala tohto problému veľmi aktívne. Reakcia od 
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príbuzných bola okamžitá, s veľkým rozhorčením, ale zároveň aj s rešpektom. 

Vysporiadanie pohľadávok k 02/2014 je zatiaľ len na 14 %. 

 

Tabuľka 1 Vývoj úhrad a pohľadávok za poskytnuté sociálne služby 

Obdobie 

Priemerný 

mesačný 
starobný 
dôchodok 

(€) 

Výška 

príspevku štátu 
na mesiac 
a miesto  

(€) 

Plnenie 
úhrad 

zo 
strany 
kliento
v   

(v %) 

Pohľadávky 
zo strany 
poskytovateľ

a (€) 

Potreba 
finančnéh

o 
príspevku 
zo strany 
príbuznýc

h 

Úspešnosť 
vysporiadani

a 
pohľadávok 
poskytovateľ
a od 

príbuzných 

rok 2011 *361 510 100 % 0 nie 
nebola 
potreba 

rok 2012 *376 

510 (do 
31.3.2012) 
320 (od 
1.4.2012) 

100 % 
70 % 

0 
17 700 

nie 
áno 

nebola 
potreba 
0 % 

rok 2013 *390 320 73 % 36 600 áno 14 % 

rok 2014  

(stav 
02/2014) 

*399 320 77 % 33 500 áno 0 % 

Zdroj: *ŠÚ SR, 2014. 

 

V tabuľke 2 sú vybrané údaje zariadenia pre seniorov z dôvodu objektívneho 

obrazu platobnej schopnosti prijímateľov sociálnych služieb v seniorskom veku 

uhrádzať poskytované sociálne služby zo svojich starobných dôchodkov. 

 

Tabuľka 2 Vybrané údaje zariadenia pre seniorov 

 Rok 2012 Rok 2013 

Priemerný vek klientov 82 rokov 80 rokov 

Počet klientov 

muži 

ženy 

 

12 

45 

 

16 

44 

Rok odchodu do starobného dôchodku 

v priemere  

muži 

ženy 

 

 

Rok 1990 

Rok 1985 

 

 

Rok 1993 

Rok 1988 

Výška sumy starobného dôchodku 

najnižší 

najvyšší 

priemerný 

 

190 € 

471 € 

325 € 

 

201 € 

483 € 

347 € 

Priemerný starobný dôchodok 376 € 390 € 

Zdroj: Centrum sociálnych služieb Skalka nad Váhom, 2014. 

Záver 

V kontexte vývoja financovania sociálnych služieb a uplatňovania základných 

princípov a zásad sociálnej politiky Európskej únie v právnom prostredí Slovenskej 

republiky je jednoznačné, že systém financovania sa uberá primárne cestou 

subsidiarity a následne sú aplikované princípy solidarity, sociálnej spravodlivosti 

a participácie. Z tohto pohľadu a reálneho procesu demografického vývoja 

obyvateľstva je potrebný iný prístup k zabezpečeniu svojej staroby zo strany 



289 

produktívneho občana na jednej strane a samozrejme na druhej strane nový 

prístup detí k svojim rodičom z hľadiska ich dôstojne prežitej jesene života. 
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MOŽNOSTI PORADENSKEJ PRÁCE S RODINAMI S DEŤMI 

S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM V PODMIENKACH CENTIER 

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE  
 

Ondrej MAŤKO 

ABSTRAKT 

V svojom príspevku popisujeme vznik Centier pedagogicko-psychologického poradenstva 
a načrtávame ich pole pôsobnosti. Jeho ťažiskom sú možnosti Centier pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie pri poradenskej pomoci rodinám s deťmi s výchovno-
vzdelávacími potrebami, vyplývajúce nie len zo Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, 
ale aj z potrieb praxe. Zameriavame sa najmä na rodiny s deťmi s problémovým správaním. 
Popisujeme, kto môže byť klientom Centier, akým spôsobom sa do starostlivosti Centra môže 
dostať. Snažíme sa objasniť dôvody na prácu nielen s dieťaťom, čo je hlavným zameraním 
Centier, ale aj s celou rodinou, najmä rodičmi. Keďže rodiny s deťmi s problémovým správaním 
sú vo väčšom ohrození, popisujeme aj možnosti čo najefektívnejšej pomoci rodičom. Okrajovo sa 
dotýkame problematiky starostlivosti o rodiny náhradné, popisujeme limity Centier. Venujeme 
sa vybraným metódam práce, ktorými môžu byť Centrá nápomocné rodinám v ťažkostiach – 
videotréningu komunikácie, stretnutiam spolupracujúcich odborníkov a členov rodiny na pôde 
Centier a iniciovaniu vzniku podporných rodičovských skupín. Cieľom práce odborných 
zamestnancov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie by mali byť 
rodičia zvládajúci ťažkosti svojich detí, schopní kontaktovať odborníkov v prípade potreby.  

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, podporné rodičovské skupiny, 
rodina s dieťaťom s problémovým správaním, videotréning komunikácie  

Counseling for families with child with behavioral problems in Centres of 

pedagogical and psychological counseling and prevention  

ABSTRACT 

We would like to introduce Centres of pedagogical and psychological counseling and prevention 
(CPPPaP) from their beginnings till present times and to clarify their competencies. The point of 
our paper is to explain possibilities of these Centres in process of help to families with child or 
children with special educational needs according to Act no. 245/2008 Z.z. about education 
and practical experiences. We focus on families, which don’t have enough skills to cope with 
educational or behavioral difficulties. Children with some kind of disability or disorder increase 
vulnerability of their families. We are trying to explain who are clients of these Centres, how we 
could identify them and what are reasons why we should percieve parents as a clients too. 
These reasons may mean, that Centres should work intensively with families of children with 
behavioral disorders, especially with parents. At least but not last we present possibilities, 
competencies and limits of professionals in CPPPaP in care of foster families. Then we introduce 
few specific methods, how experts in CPPPaP may affect families – video interaction training, 
meetings of collaborative professionals with family members and support groups for parents of 
children with behavioral problems.  

 

KEY WORDS:  

centres of pedagogical and psychological counseling and prevention, support groups for 
parents, family with child with behavioral problems, video interaction training, meetings of 
professionals with families 

Úvod 

Vďaka Zákonu 245 o výchove a vzdelávaní sú od 2. 9. 2008 Centrá 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej Centrá alebo CPPPaP) 

súčasťou školského systému ako nástupnícka organizácia po pedagogicko - 
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psychologických poradniach. Hoci názov organizácie sa zmenil relatívne rýchlo, 

spôsob práce a činnosti sa mení len veľmi pozvoľna. Vďaka spomínanému zákonu 

môžu Centrá prispôsobovať svoju činnosť potrebám regiónu, oblasti, v ktorej 

pôsobia. Tým môžu efektívne a promptne odpovedať na aktuálne vzniknuté, ale aj 

dlhodobejšie pretrvávajúce problémy, podľa špecifík danej oblasti, čím by sa mala 

zvyšovať aj ich účinnosť. Majú množstvo kompetencií a príležitostí k pomoci 

rodinám v ťažkostiach. Či sa jedná o deti s ťažkosťami v učení, problémovým 

správaním, či deti z konfliktného rodinného prostredia, Centrá sú často v „druhej 

diagnostickej línii“ hneď po škole/materskej škole, či rodine. Keďže k diagnostike 

a k práci s dieťaťom dáva vždy súhlas rodič, majú pracovníci Centier príležitosť 

pracovať nielen s jednotlivcom(dieťaťom) ale ja s rodičom, eventuálne celou 

rodinou. 

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva prevencie 

Podľa zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa v Centrách pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie a v Centrách špeciálno-pedagogického 

poradenstva poskytuje najmä „psychologická, pedagogická, špeciálnopedagogická 

vrátane logopedickej a liečebnopedagogickej činnosti a sociálna činnosť zameraná 

na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového 

vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Osobitnú 

starostlivosť venujú deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Poradenské služby poskytujú aj zákonným zástupcom detí a pedagogickým 

zamestnancom.“ V organizačnej štruktúre týchto centier sú psychológovia, 

špeciálni pedagógovia, liečební pedagógovia a sociálni pedagógovia, ktorí úzko 

spolupracujú so školskými psychológmi, školskými špeciálnymi pedagógmi, 

výchovnými poradcami a koordinátormi prevencie na základných školách. Centrá 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytujú diagnostické, 

poradenské, terapeutické, preventívne a rehabilitačné služby bezplatne. 

Podľa § 131 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, je „ psychologická činnosť zameraná najmä na: 

a) skúmanie, výklad, ovplyvňovanie a prognostické hodnotenie správania 

detí alebo ich skupín psychologickými metódami, technikami  

a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom psychologických 

vied a stavu praxe, 

b) psychologické poradenstvo v školských, výchovných, preventívnych 

a poradenských zariadeniach, 

c) psychoterapiu v školských, výchovných, preventívnych a poradenských 

zariadeniach, 

d) používanie psychodiagnostických metód a testov v podmienkach 

školských, výchovných, preventívnych a poradenských zariadeniach. 

Špeciálnopedagogická činnosť je zameraná najmä na 

a) špeciálnopedagogické pôsobenie na zvyšovanie úrovne výchovného 

a vzdelávacieho prospievania detí špeciálnopedagogickými metódami, 

technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom 

pedagogických vied a stavu praxe a jej hodnotenie, 

b) používanie špeciálnopedagogických diagnostických metód, 

c) špeciálnopedagogické korektívne a reedukačné postupy. 

Sociálna činnosť je zameraná najmä na: 
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a) sledovanie a hodnotenie správania detí metódami, technikami  

a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom sociálnej pedagogiky 

a stavu praxe, 

b) sociálne poradenstvo, 

c) socioterapiu, 

d) používanie diagnostických metód sociálnej pedagogiky.„ 

Okrem iných činností má Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva  

a prevencie v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytovať 

preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom ich zákonným 

zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch 

správania a výskytu sociálno–patologických javov v populácii detí vo svojej územnej 

pôsobnosti.  

Podobné zameranie majú aj Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva. Ma 

rozdiel od Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

poskytujú komplexnú starostlivosť najmä deťom so zdravotným postihnutím. 

Spoločne s CPPPaP majú však v kompetencii aj deti s vývinovými poruchami  

s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu. 

Klienti Centier pedagogicko-psychologockého poradenstva a prevencie  

Klientmi Centier sú najmä deti, ktoré vykazujú nejaký druh správania sa, 

odlišný od noriem, alebo majú ťažkosti v učení. V oblasti školskej neúspešnosti ide 

hlavne špecifické poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia 

a i.), v oblasti problematického správania zas o poruchy aktivity a pozornosti 

(hyperkinetické poruchy, syndróm ADHD), úzkostné poruchy a poruchy správania. 

Najnovšou výzvou pre Centrá je identifikácia detí so špecificky narušeným vývinom 

reči (dysfáziou). K stanoveniu spomínaných diagnóz sú často krát potrebné 

vyšetrenia mnohých ďalších odborníkov. Centrum môže klient osloviť priamo, ale aj 

prostredníctvom školy, či materskej školy. 

Klienta však nemôžeme vnímať len ako jedinečnú a neopakovateľnú osobnosť 

s jej potenciálmi a potrebami, ale je potrebné začleniť jeho symptómy do kontextu 

jeho rodinných vzťahov. Takouto zmenou perspektívy môžeme za klienta začať 

považovať rodinu v ktorej žije, či je to rodina biologická alebo náhradná. Preto aj 

pomoc takto vnímanému klientovi bude mať iný charakter a iné špecifiká. Ak sa 

začneme zaoberať širšími súvislosťami porúch, môže sa klientom stať aj učiteľ, 

ktorý prichádza do styku s dieťaťom s niektorým z vyššie spomýnaných problémov, 

a teda aj trieda, celá škola či materská škola, voľnočasový krúžok a pod. 

Cieľom je „zvládajúca rodina“  

Služby a intervencie, o ktorých by sme mali uvažovať pri deťoch s problémami, 

je možné popísať v troch úrovniach.  

1. Priama práca s dieťaťom v zmysle diagnostiky, poradenstva a event. aj 

terapie, pokiaľ centrá disponujú vyškoleným odborníkom.  

2. Práca s rodinou, kde intervencie môžme rozdeliť podľa závažnosti problémov 

na preventívne, poradenské a terapeutické.  

3. Práca s komunitou. Intervencie tu smerujú k integrácii dieťaťa s problémami 

do intaktnej spoločnosti a na rozvoj a zlepšovanie jeho medziľudských vzťahov  

v školskej triede aj mimo nej. Taktiež môže byť využitá edukácia širšieho okolia 
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o jeho ťažkostiach, ak je to v jeho záujme, vysvetlenie základných princípov práce 

s takýmto dieťaťom napr. učiteľom.  

Takto vnímaný model práce s klientelou Centier počíta so značným množstvom 

energie investovaným do práce s rodinou. Či už ide o motiváciu rodinných 

príslušníkov k návšteve ďalších odborníkov, edukáciu o princípoch vzniku 

a priebehu psychických ťažkostí, či pomoc pri zmierení sa s problémami dieťaťa, 

rodinnú terapiu alebo zaradenie rodičov do svojpomocnej skupiny, stále je cieľom 

pomôcť rodine samostatne zvládať ťažkosti svojich detí. Preto je podpora funkčných 

a konštruktívnych zvládacích mechanizmov v rodinnom systéme jednou 

z najdôležitejšou úloh pracovníkov Centier. Bez takejto podpory môže rodina 

skĺznuť k neadaptívnym spôsobom zvládania ťažkostí dieťaťa, čím môže zhoršiť 

jeho stav alebo priamo podporiť rozvoj nových porúch.  

Dôvody pre prácu s rodičmi v CPPPaP 

Vo vlastnej praxi vnímame, že často krát nie sme schopní pomôcť dieťaťu 

s problémami len ambulantným stretávaním s dieťaťom v podmienkach Centra, 

pokiaľ rodičia nie sú taktiež zahrnutí do práce s dieťaťom. Bez spolupráce s rodičmi 

nie je možná významnejšia zmena, resp. riešenie problémov dieťaťa. Keďže je 

zrejmé, že rodičia majú na svoje deti vplyv ako genetický, tak aj spôsobom výchovy, 

je potrebné zvažovať konkrétne intervencie smerujúce k zvládnutiu tej časti, ktorú 

vieme ovplyvniť. Hoci vieme, že napr. pri ADHD (u nás diagnostikované skôr ako 

poruchy aktivity a pozornosti) je preukázaná genetická transmisia ADHD z rodičov 

na deti (Spetie, Arnold 2007), akoby sme tento problém prehliadali. V Centrách sa 

snažíme pracovať najmä s deťmi, rodič je vnímaný často skôr len ako zdroj 

informácií, zákonný zástupca, vychovávateľ, než ako hlavný nástroj zmeny a teda 

hlavný príjemca našej pomoci. Rodičia detí s problémovým správaním sú častejšie 

vystavovaný stresujúcim situáciám a preto môžu mať viacero stresom navodených 

ťažkostí. Manželia s dieťaťom s touto diagnózou sú častejšie konfrontovaní 

s množstvom problémov, čo sa odráža na výraznejšej nespokojnosti v manželskom 

živote (Mohammadi, M. R., 2012). Niektoré výskumy poukazujú na značne zvýšenú 

mieru symptómov poruchy ADHD u rodičov detí, ktorým bolo táto diagnóza 

stanovená a celkovo zvýšenú pravdepodobnosť symptómov ďalších psychiatrických 

porúch (Simsek, Gokcen, Fettahoglu, 2012). Tieto fakty poukazujú na výraznú 

zraniteľnosť rodín s deťmi s poruchami. Je len logickým dôsledkom, že bez 

intervencií smerujúcich k redukcii symptómov u rodičov, či už budú spĺňať 

diagnostické kritériá na stanovenie diagnózy, alebo nie, nebudeme schopní 

významnejšie ovplyvňovať ťažkosti dieťaťa. S týmto problémom sa elegantne 

vysporiadavajú napr. G. Landreth, alebo aj L. Guerney, ktorí popisujú a rozvíjajú 

schopnosť rodičov dostatočne dobre reagovať na potreby dieťaťa ako „rodičovské 

zručnosti“ skôr v kontexte filiálnej terapie, resp terapie hrou, event. v oblasti „na 

dieťa (klienta) orientovanej psychoterapie“. Iní sa zas orientujú skôr na určité 

metódy ako je napr. “mindfullnes“(plné uvedomovanie si aktuálneho diania, 

prežívania bez snahy hodnotiť), kde sa poskytuje tréning v tejto relaxačno-

meditatívnej metóde nielen deťom s poruchami ADHD, ale aj ich rodičom. 

Výsledkom je zvýšená spokojnosť rodičov, emočná pohoda a redukcia rodičmi 

vnímaných problémov dieťaťa. (Oord, S., Bogels, S.M., Peijnenburg, D., 2012). Aj 

keď to síce nerieši problém dieťaťa, ale zvyšuje pravdepodobnosť adekvátnej reakcie 

rodiča na dieťa pri záťažových situáciách. Vhodnosť reakcií môže mať zásadný 
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vplyv aj na sociálny status dieťaťa v pozitívnom ako aj negatívnom smere (Jack, 

Mikami, Calhoun, 2011), a teda na jeho začlenenie do spoločnosti a jeho ďalšie 

fungovanie v nej.  

Metódy práce s rodinami detí s problémami v podmienkach CPPPaP 

Metódy, používané pri práci s rodinami detí s ťažkosťami sa rôznia podľa 

diagnózy, resp. druhu problémov a ich závažnosti. Pri rozhodovaní sa pre 

konkrétnu metódu je nevyhnutnou podmienkou diagnostika, či už psychologická, 

špeciálno-pedagogická alebo sociálna. Závery diagnostiky nám ukazujú smer 

a intenzitu poskytovanej pomoci. Niekedy je postačujúca edukácia, inokedy je 

potrebné poradenstvo zamerané na konkrétnu oblasť, niekedy je potrebný tréning, 

niektorej z kognitívnych funkcií, stimulácie zanedbaných, či inak oslabených 

schopností. Často krát však stav klientov vyžaduje terapeutické zásahy. Po 

ukončení diagnostickej fázy je teda možné rozhodnúť sa spolu s klientom pre 

navrhovaný postup. Zámerne volíme formuláciu „spolu s klientom“, pretože 

niektoré metódy pomoci sú pre klienta náročnejšie, vyžadujú od neho väčší vklad 

do riešenia a preto je potrebné jeho vedomé rozhodnutie a odhodlanie pre práve 

tieto náročnejšie metódy. Okrem štandardných druhov psychoterapie (v Centrách 

sú rôzne zastúpení hlbinne-dynamicky orientovaní, kognitívno-behaviorálne alebo 

humanisticky zameraní terapeuti) Centrá ponúkajú aj iné terapeutické postupy, 

metódy, nemenej náročné. Jednou z takýchto metód, ktorej by sme sa v našom 

príspevku chceli viac venovať, je videotréning komunikácie. Pod týmto pojmom 

chápeme aj videotréning interakcií a videointerakčný tréning. Ide o označenia tej 

istej metódy, viacerí autori však prekladali pôvodný názov „Video Interaction 

Training“ rôzne, čím vznikol priestor pre určitý zmätok. Môžeme ich však používať 

synonymicky. Videotréning komunikácie je „krátkodobá intenzívna, behaviorálne 

ladená forma terapie zameraná na sociálne systémy, ktoré vykazujú problémy 

v oblasti komunikácie. (Takáčová 2007, s. 6). Videotrénig môže nájsť svoje 

uplatnenie všade tam, kde problémy vo vzťahoch a nesprávna komunikácia sú 

spôsobené neznalosťou efektívnych spôsobov komunikácie. Samozrejmou 

podmienkou je ochota všetkých subjektov komunikovať. Videotréning komunikácie 

pracuje s princípmi učenia sa, najme s operantným podmieňovaním. Praško, 

Možný, Šlepecký (2007) popisujú operantné podmieňovanie ako proces pri ktorom 

sa organizmus učí, že ak sa správa určitým spôsobom, bude to mať určité 

konkrétne dôsledky. Počas videotréningu komunikácie sa obvykle rodič alebo učiteľ 

učí, ako efektívne zvládať bežné ale aj náročné situácie takým spôsobom, aby sa 

podporoval pozitívny vzťah s dieťaťom. Ak teda dospelá osoba bude vo svojom 

správaní voči druhej osobe niečo meniť, mal by sa ich vzájomný vzťah meniť tiež. 

Pokiaľ bude zmena vnímaná dostatočne pozitívne, takýto druh správania má 

tendencie sa opakovať a upevňovať. Beaufortová (2002) pridáva že, sa jedná aj 

o prerušenie negatívnych vzorcov správania a ich nahrádzanie pozitívnymi. „Cílem 

je na jedné straně rozpoznání existujících silných stránek, na straně druhé pomoc 

rodičům osvojit si nové poznatky, strategie a dovednosti k podpoře funkčního  

a úspěšného kontaktu s dítětem, který je podmínkou dobré komunikace v rodině  

a tím i dobrého rodinného klimatu, nezbytného pro harmonický vývoj dítěte“ 

(Beaufortová 2002, s. 5). Vďaka tomu, že ide o veľmi jednoduchú metódu 

s preukázanými efektami (napr. Caris-Verhallen et al, 2000), začala byť využívaná  

v mnohých oblastiach, kde je podstatnou súčasťou problému komunikačný deficit. 



295 

Pri tejto metóde ide spravidla o zefektívnenie komunikácie, posilnenie vzťahov 

a podporu využívania vlastných zdrojov klienta. Vo videotréningu za klienta 

pokladáme celý systém, pričom pracujeme s tou jeho časťou, ktorá si problém 

uvedomuje a je motivovaná ho riešiť. Preto je to najčastejšie rodič, pedagóg, 

vychovávateľ, ošetrovateľ, lekár a pod.  

Náročnosť tejto metódy spočíva v ochote klienta, či už rodiča alebo učiteľa, 

odhaliť svoj spôsob výchovy a nechať trénera natočiť 10-15 minútový záznam 

aktivít, ktoré umožňujú a podporujú komunikáciu medzi participujúcimi osobami. 

Toto je často klientmi vnímané ako ohrozenie a bez vytvoreného dobrého vzťahu 

spolupráce nedá klient na tento druh pomoci súhlas. Ak sa však k súhlasu 

odhodlá, je možné začať s pomocou. Beaufortová (2002) popisuje proces 

videotréningu ako prácu v cykloch. Po vyšpecifikovaní cieľov a natočení 

spomínaných 10-15 minút záznamu, nahrávku tréner analyzuje osamote, mimo 

priestorov, kde bola natočená. Analýza nahrávky by mala priniesť údaje o tom, čo 

u klienta potrebujeme podporiť, ktoré elementy v komunikácii chýbajú, nie sú 

dostatočne rozvinuté, alebo sú neadekvátne situácii. Tréner následne vyberie 

sekvenciu z nahrávky, ktorá sa približuje k želanému stavu, alebo ho priamo 

vyjadruje. Trénovaný je takto sám sebe modelom správania sa, čo vytvára 

predpoklad pre učenie sa a podporuje pozitívny sebaobraz. Potom nasleduje 

poskytnutie spätnej väzby trénovanému. V zásade by malo prebehnúť do dvoch 

týždňov po nahrávke. Počas spätnej väzby sú prezentované sekvencie s pozitívnymi 

prvkami komunikácie, trénovaný sa ich pokúša identifikovať, pomenovať. Keď vie 

dobre identifikovať jednotlivé elementy komunikácie, skôr ich bude môcť 

v komunikácii vedome použiť. Ďalší význam pre trénovaných môže mať 

diskutovanie o interakciách v tom, že majú príležitosť vyhodnocovať fungovanie 

systému, v ktorom sa problémy vyskytli a zvažovať ich príčiny a možnosti zmeny. 

Na záver poskytovania spätnej väzby je potrebné zreflektovať nakoľko sme sa 

priblížili k cieľu. Ak ešte nebol cieľ v dostatočnej miere dosiahnutý, tréner nahrá 

ďalšiu nahrávku a celý cyklus sa zopakuje.  

Špecifické postupy vyžadujú aj rodiny s deťmi v náhradnej starostlivosti. Či už 

ide o náhradnú osobnú, rodinnú či pestúnsku starostlivosť alebo profesionálnych 

rodičov, deti v týchto rodinách často potrebujú pomoc a podporu. Rodičia bývajú 

pripravovaní v súlade so zákonom č. 305/2005 Z.z. organizáciami na to určenými, 

avšak po ukončení prípravy a po vstupe dieťaťa do rodiny už je na rodičoch, akým 

spôsobom budú zvládať náročné situácie, ktoré im dieťa pripraví. Keďže deti 

umiestňované do náhradných rodín mávajú často krát emocionálne problémy, 

ťažkosti so vzťahovou väzbou a preto aj adaptáciou na nové prostredie, tieto 

okolnosti sa môžu prejaviť v podobe porúch správania či ťažkosťami v učení. 

Niektoré organizácie síce poskytujú aj pokračujúce poradenstvo týmto rodinám, nie 

je to však pravidlom. Preto škola či materská škola často krát požaduje vyšetrenie 

dieťaťa v CPPPaP a očakáva následnú pomoc učiteľom, deťom, či rodinám. Tréningy 

rodičovských zručností, posilnenie pripútania dieťaťa k náhradnému rodičovi, 

práca s traumatizovanými deťmi, ktoré sa majú adaptovať na novú rodinu a pomoc 

rodičom zvládnuť adaptáciu dieťaťa na nové prostredie, to sú všetko výzvy pre 

erudovaných profesionálov. Avšak nie každé Centrum má k dispozícii odborníka 

v tejto oblasti, keďže špecifické vzdelávanie pre odborných zamestnancov v školstve 

pre túto oblasť momentálne neexistuje. Preto niekedy nie je možné zabezpečiť tento 

druh starostlivosti a vyhovieť tak požiadavke rodičov, či učiteľov a je potrebné 
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klientov nakontaktovať na odborníkov v tejto oblasti, najčastejšie z oblasti tretieho 

sektora (napr.: OZ Návrat, OZ Náruč, SPDDD Úsmev ako dar a i.) alebo na 

príslušné oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately pri ÚPSVaR. 

Ďalšou oblasťou v poskytovaní služieb v Centrách, ktorá má potenciál k rozvoju, 

sa zdá byť iniciovanie združovania rodičov s podobnými ťažkosťami u detí do 

podporných skupín. Vznik podpornej skupiny pre rodičov detí napr. s ADHD, 

poruchami správania, alebo úzkostnými prejavmi, sa javí ako cesta, ktorá by mohla 

viesť k zefektívneniu ich „rodičovania“, a získaniu podpory a impulzov k zmene. 

Nemenej dôležitou súčasťou takýchto skupín je aj emočná podpora. Keďže rodičia 

sa často cítia so svojimi problémami a s problémami svojich detí osamelo, je pre 

nich dôležité zdieľanie skúseností vzájomné uistenie, že nie sú sami, čo sa potýkajú 

s nepríjemnými situáciami a pocitmi pri výchove svojich detí. Odhliadnuc od týchto 

benefitov je možné taktiež rodičov edukovať o niektorých dôležitých zákonitostiach 

u daných diagnóz, resp. daných detí. Exitujú mnohé štandardizované programy, 

ktoré preukázateľne pomáhajú rodičom lepšie zvládať ťažkosti svojich detí a aj 

svoje vlastné. Ide napríklad o „mindfullness trainig“ (Oord, S., Bogels, S.M., 

Peijnenburg, D., 2012), program pre otcov s deťmi s ADHD – „COACHES“ (Fabiano, 

Pelham, Cunningham et al, 2012), BPT – Behavioral parental training (Fabiano, 

Pelham, et al., 2009), COPE- program pre rodičov (Cunningham et al,1993; 

Cunningham, Bremner, Boyle, 1995) a množstvo ďalších. Skupinové programy pre 

rodičov s deťmi s problémovým správaním v podmienkach Slovenska zatiaľ akoby 

chýbali. Určité formy skupinových rodičovských tréningov približujúce sa 

štandardizovaným poskytujú skôr organizácie z tretieho sektora, zameriavajúce sa 

na náhradnú starostlivosť o deti.  

Veľkým prínosom skupinových stretnutí rodičov tiež je, že mnohí rodičia sami 

u seba spozorujú určité ťažkosti, ktoré by bolo vhodné riešiť u ďalších odborníkov 

(psychiater, manželský poradca, psychológ, sociálny pracovník). Keďže naše 

Centrum zatiaľ nemá v kompetencii prácu s dospelými klientmi, nie je možné 

poskytovať tieto služby, len odosielať k odborníkom, ktorých v našom okolí 

evidujeme. Entuziazmus rodičov však relatívne rýchlo vyprcháva a zdá sa, že len 

zlomok z nich nakoniec niektorého z odborníkov nakoniec osloví.  

Ďalším spôsobom práce s rodinou s problémami je prepojenie jednotlivých 

profesionálov pracujúcich s touto rodinou. Na pôde CPPPaP sa v rôznych časoch 

stretávajú pracovníci Centier s dieťaťom, jeho rodičmi aj s jeho učiteľmi, častá je 

potreba spolupráce s oddelením SPODaSK Úradov práce, soc. vecí a rodiny. 

Veríme, že pôda Centier by mohla byť ponúknutá ako spoločný menovateľ, 

zjednocujúci prvok, nielen pre tieto časti tímu, ale aj pre ďalších odborníkov, ktorí 

by boli ochotní spolupracovať v jednom čase na jednom mieste v prospech dieťaťa. 

Či už ide o sociálnych pracovníkov obcí, Úradov práce sociálnych vecí a rodiny, 

profesionálov z oblasti tretieho sektora, psychológov, terapeutov, liečebných 

pedagógov alebo rôznych lekárov-špecialistov, zdieľanie informácií o rodine 

a hľadanie spoločných riešení sa zdá byť ako dôležitá súčasť pomoci rodine 

s problémami. Je na zvážení, či by nebolo vhodné uvažovať o posilnení kompetencií 

Centier a rozšírení ich pôsobnosti a teda aj personálneho obsadenia. Pri našej práci 

by sme privítali možnosť mať v našom Centre, alebo jeho blízkosti, 

„zazmluvneného“ manželského poradcu, sociálneho pracovníka, psychiatra, 

s ktorým by bolo možné rýchlo konzultovať niektoré ťažkosti a eventuálne k nemu 

odosielať dospelých klientov, ktorí by jeho služby akútne potrebovali. Takáto 
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požiadavka sa môže javiť ako nemiestna, zasahujúca do viacerých rezortov 

a prekračujúca rokmi praxe vytýčené rezortné hranice. Ak nám ale ide o komplexné 

riešenia problémov celých rodín, bez takejto spolupráce nebude možné napĺňať 

tieto ideály a dostatočne rýchlo reagovať na potreby rodiny a meniace sa 

podmienky v nej.  

Záver 

Snažili sme sa poukázať na potenciál, ktorý majú Centrá pedagogicko-

psychologickéo poradenstva a prevencie pri pomoci rodinám s problémami. 

Najčastejšie môžu Centrá napomôcť dôkladnou diagnostikou, zistením ako 

problémy dieťaťa súvisia s rodinným prostredím a následne preventívne alebo 

terapeuticky do tohto systému zasiahnuť, ak je to potrebné. Venovali sme sa 

viacerým dôvodom, kvôli ktorým by sme si mali v Centrách všímať nielen potreby 

našich detských klientov, ale aj potreby ich rodičov. Podporou rodičovských 

zručností, kompenzáciou deficitov dieťaťa, reedukáciou, a v neposlednom rade 

psychoterapiou a rôznymi druhmi tréningov, z ktorých sme sa venovali najmä 

videotréningu interakcií a „rodičovským skupinám“, je možné pomôcť rodine získať 

dostatok vedomostí a zručností na to, aby zvládla svoje ťažkosti súvisiace 

s problémami dieťaťa.  
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