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„... Autorka publikácie „nazrela“ do špecifických teoretických 
a metodologických problémov samotnej vedy sociálnej práce 
a dlhodobej starostlivosti a tým vytvorila platformu pre pocho-
penie ich epistemického významu a to predovšetkým v konfron-
tácii s hodnotiacimi vstupmi a výstupmi pre teóriu a empíriu - 
prax sociálnej práce. Za významný fakt považujem skutočnosť, 
že skúmané východiská reflexie dlhodobej starostlivosti v inte-
grovanej sociálnej práci získavajú tak nový význam aj pre sa-
motného adresáta, ktorým je klient sociálnej práce“.

Doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
FF PU v Prešove

„Téma předložené práce je v současné době starnutí populace 
vysoce aktuální. Autorce sa podařilo na relativne velmi malém 
prostoru ukázat multidimenzionální charakter sociální práce, 
dlouhodobé péče i potřebné směry výzkumu těchto oblastí ...
... autorka se snaží sumarizovat získané poznatky, ktoré nevy-
znívajú pro praxi pozitivne ... Na tomto základe se autorka na 
základě modifikovaného tzv. ekologického modelu snaží iden-
tifikovat možné směry a opatření, které by přispěli k odstraně-
ní existujících problémů. Jsem přesvědčen, že realizace těchto 
kroků představuje vhodný směr pri řešení problémů i v naší zemi.“

Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha
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Predhovor autorky

Pojem „integrácia“ sa tiahne prakticky celým mojím pro-
fesionálnym životom. Bol a je neodmysliteľnou súčasťou pro-
fesionálneho prostredia, v ktorom som pôsobila a pôsobím, 
či problematiky, ktorej som sa venovala, resp. ktorej sa veno-
vali a dodnes venujú iní okolo mňa. Veľmi intenzívne som ho 
začala okolo seba vnímať najmä začiatkom 90. rokov, kedy 
som nastúpila pracovať na Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR na odbor, ktorý sa venoval sociálnej pomoci 
osobám so zdravotným postihnutím. Kľúčovým slovným spo-
jením takto orientovanej politiky bola integrácia občanov so 
zdravotným postihnutím do spoločnosti. Vysvetľovalo sa ako 
heslo pre všetky opatrenia, ktoré sa na vládnej i mimovládnej 
úrovni mali prijímať k tomu, aby občania s rozličnými druhmi 
a stupňami zdravotného postihnutia mali porovnateľné pod-
mienky pre každodenný život s tými, ktorí podobné obmedze-
nia nemali. Zlepšenie podmienok pre integráciu osôb so zdra-
votným postihnutím do všetkých oblastí života sa stalo jednou 
z politických doktrín v sociálnej oblasti. Súčasťou celého takto 
zameraného snaženia, vrátane jeho vonkajších symbolov, 
bolo pomenovanie odboru na „odbor integrácie občanov 
so zdravotným postihnutím“, ktoré je prakticky zachované 
dodnes (v názve odboru sa len slovo „občania“ zamenilo za 
slovo „osoby“, takže v rámci sekcie sociálnej a rodinnej politi-
ky ministerstva funguje v súčasnosti odbor integrácie osôb so 
zdravotným postihnutím). 
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Nie náhodne v takejto atmosfére vznikla moja prvá kom-
plexnejšia publikácia z roku 1998 pod názvom „Občania so 
zdravotným postihnutím v procese spoločenskej integrácie“. 
Jej spracovanie a následné vydanie sa spájalo aj so začiat-
kami môjho externého pôsobenia na vybraných vysokoškol-
ských pracoviskách, ktoré začali vzdelávať v odbore sociálna 
práca. Integrácia tak v mojom profesionálnom živote získa-
la ďalší rozmer, rozmer cieleného spojenia sociálno-politic-
kej agendy integrácie občanov so zdravotným postihnutím 
s prednášaním tejto problematiky na vysokých školách v od-
bore sociálna práca či na rozličných vedecko-výskumných 
a odborných podujatiach. Ako vysokoškolská učiteľka som 
prevažne pozitívne prijímala fakt, že pomerne veľa študentov 
a študentiek v tomto odbore, prípadne v iných pomáhajúcich 
disciplínach, sa vo svojich kvalifikačných prácach (bakalár-
skych, magisterských, rigoróznych aj doktorandských) zaobe-
ralo práve problematikou integrácie ľudí so zdravotným po-
stihnutím z jej rozličných aspektov. Časom som však začala 
pozorovať, že spojenie „integrácia osôb so zdravotným postih-
nutím do spoločnosti“ sa postupne stávalo formálnym heslom, 
málo obsažným klišé. Preto som privítala nový koncept „pod-
pory sociálnej inklúzie osôb so zdravotným postihnutím“, ktorý 
sa v podmienkach Slovenska začal udomácňovať po prijatí 
prvého Národného akčného plánu sociálnej inklúzie v roku 
2004 (to je však iná téma, nie primárna pre túto publikáciu).

V minulých rokoch mi problematika integrácie „skrížila ces-
tu“ aj v jej ďalšom rozmere. Na prestížnom medzinárodnom 
sympóziu k sociálnym službám, ktoré sa uskutočnilo v roku 
1995 v Prahe, Jane Pillinger z Európskej nadácie na zlepšo-
vanie životných a pracovných podmienok (Dublin) vysvetľo-
vala rozdiely medzi integráciou a koordináciou vo verejných 
sociálnych službách (k tejto otázke sa podrobnejšie vrátim v 
ďalšom texte). Bolo to pre mňa inšpirujúce najmä v kontexte 
vtedy prebiehajúcej prípravy novej legislatívy sociálnej pomo-
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ci starším osobám a osobám so zdravotným postihnutím a jej 
inštitucionálneho usporiadania a prvých pilotných projektov 
deinštitucionalizácie sociálnych služieb na Slovensku. K integ-
rácii z aspektu vecnej politickej agendy, obohatenej integ-
ráciou v rámci vlastného profesijného života, tak pribudol jej 
ďalší rozmer – integrácia ako spôsob organizácie služieb pre 
cieľové skupiny starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím. 
Tento rozmer rozhodujúcich spôsobom určil a doposiaľ určuje 
môj pohľad na sociálne služby a iné podporné sociálne in-
tervencie voči uvedeným cieľovým skupinám a prístup k ich 
skúmaniu ako k integrovaným sociálnym službám. 

Skúmanie problematiky integrácie, služieb poskytovaných 
v integrovanom organizačnom prostredí, nie je v pomáhajú-
cich disciplínach, osobitne v sociálnej práci, možné bez integ-
rovaného metodologického dizajnu. Tento znamená pre ľudí, 
ktorí sa angažujú v sociálnom výskume, dve zásadné výzvy. 
Jednou je výzva kombinácie kvalitatívnych a kvantitatívnych 
výskumných metód vo forme integrovaného výskumu, dru-
hou integrovanie účasti rozličných disciplín a rozličných ak-
térov pri tvorbe a prenose nových poznatkov, ktorí prinášajú 
do výskumnej práce rozličné perspektívy výskumného prob-
lému a tým zvyšujú využiteľnosť a udržateľnosť jej výsledkov. 
Intenzívne pôsobenie vo výučbe sociálnej práce na vysokých 
školách, vedenie kvalifikačných prác, najmä v rámci magis-
terského a doktorandského štúdia a uskutočňovanie vlast-
ných vedecko-výskumných projektov priamo podnietilo môj 
záujem o integrovaný metodologický dizajn v zmysle účel-
nej kombinácie kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných 
metód. Stal sa pre mňa základom pre vyššiu mieru výskumnej 
špecifikácie a v rokoch 2008-2010 významne ovplyvnil zvo-
lený metodologický prístup pre realizáciu komprehenzívne-
ho výskumného projektu zameraného na otázky postavenia 
neformálne opatrujúcich osôb v sektore dlhodobej starostli-
vosti o odkázané osoby. Integrovaný metodologický dizajn  
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v zmysle aktívneho zapájania rozličných relevantných aktérov 
som začala systematickejšie vo svojej práci zameranej na vý-
skum zdravotného postihnutia a dlhodobej starostlivosti využí-
vať prakticky od svojho nástupu na Inštitút pre výskum práce  
a rodiny, kedy sa formovali základy spolupráce tejto vedecko-
-výskumnej inštitúcie s užívateľskými organizáciami združenými 
v rámci Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím  
v SR. Po založení Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb 
sa od roku 2010 pre potreby výskumu skompletizovala part-
nerská kompozícia politici – výskumníci – užívatelia - poskyto-
vatelia, ktorá tvorí dodnes na Inštitúte pre výskum práce a ro-
diny základ pre plánovanie a realizáciu výskumných projektov 
zameraných na otázky zdravotného postihnutia a dlhodobej 
starostlivosti o odkázané staršie osoby a osoby so zdravotným 
postihnutím.

Po viac ako desiatich rokoch sa moja publikačná aktivita 
opäť vracia k problematike integrácie. Tento krát však nie pri-
márne cez otázky spoločenskej integrácie vybraných cieľových 
skupín ako vecnej agendy, ale cez integrujúci princíp obsiah-
nutý v sociálnej práci ako vedeckej, akademickej a praktickej 
disciplíne. Prijala som jej výzvy integrovaným spôsobom tvoriť 
a sprostredkovávať nové poznanie týkajúce sa významných so-
ciálnych tém, medzi ktoré nepochybne patrí problematika dlho-
dobej starostlivosti o staršie osoby a osoby so zdravotným postih-
nutím. Cieľom publikácie je zvýšiť odborné povedomie o tejto 
problematike spracovaním dostupného vedecko-výskumného 
poznania v tejto oblasti cestou integrovaného metodologické-
ho dizajnu. Možno predpokladať, že takýmto spôsobom sa zvýši 
potreba nielen profesionálnej, ale aj osobnej zaangažovanosti 
širšieho okruhu potenciálnych užívateľov a užívateliek pre uve-
denú problematiku.

V prvej kapitole sa venujem pojmu integrovaná sociálna 
práca vychádzajúc zo siete podporných základných poj-
mov v tejto oblasti (sociálna práca, integrácia, integrovaný 
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výskumný dizajn, či šedá literatúra) s vyústením do pracovnej 
definície samotného pojmu „integrovaná sociálna práca“. 
Podobným spôsobom druhá kapitola sprostredkováva zák-
ladné terminologické zázemie k pojmu „integrované služby 
dlhodobej starostlivosti“, vrátane krátkej teoretickej úvahy 
o vzťahu integrovanej sociálnej práce a integrovaných služieb 
dlhodobej starostlivosti. Sú v nej zaradené aj vybrané ekono-
mické aspekty (súvislosti) integrovanej dlhodobej starostlivosti.

Základné terminologické portfólio publikácie predstavené 
v jej prvej a druhej kapitole som v tretej kapitole využila na pod-
robnejšie predstavenie problematiky dlhodobej starostlivosti 
z hľadiska jej kontextuálneho zakotvenia v integrovanej sociál-
nej práci. Podrobnejšie v nej analyzujem integrovaný kontext 
dlhodobej starostlivosti ako priority, integrované metodologic-
ké východiská, integrované cieľové skupiny, či integrovaných 
aktérov dlhodobej starostlivosti a napokon identifikujem určité 
stereotypy, ktoré v sociálnej politike a sociálnej práci ovplyvňu-
jú prístup k dlhodobej starostlivosti. 

Vo štvrtej kapitole sprostredkovávam vybrané výsledky 
vlastnej výskumnej činnosti v tejto oblasti za posledné obdo-
bie spracované v kontexte integrovaného výskumného dizaj-
nu. Teoretické, výskumné a vybrané praktické poznatky z do-
terajšej výskumnej práce v tejto oblasti v závere sumarizujem 
vo forme lekcie pre sociálnu politiku a sociálnu prácu.

Možno sa bude niektorým čitateľom a čitateľkám zdať, že 
publikácia neprináša zásadne nové informácie a poznatky, 
najmä k problematike východísk integrovanej tvorby poznat-
kov v sociálnej práci a integrovaného metodologického di-
zajnu, nakoľko tieto tvoria už dlhodobejšie základnú osnovu 
výstavby sociálnej práce ako vedeckej a aplikovanej disciplí-
ny. Rekapitulujem ich však pre potreby publikácie cielene, 
nakoľko ich považujem za základ nového integrovaného prí-
stupu, ako nahliadať na problematiku dlhodobej starostlivosti 
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o odkázané osoby, ktorý nemá v odbornej literatúre, ale aj 
sociálnej politike a praxi, veľmi bohatú históriu. Presadzujem 
myšlienku, že témy, ktorým sa venuje sociálna veda a jej jed-
notlivé disciplíny (vrátane sociálnej práce), sa neobjavujú 
v zásade ako nové. Ich novosť a aktuálnosť je daná skôr kon-
textami, súvislosťami a účelmi, v ktorých sa opätovne objavujú 
a ponukami nových metód, pomocou ktorých sa nimi možno 
zaoberať. 

Publikácia cielene integruje moju doterajšiu vedecko-vý-
skumnú, publikačnú, vzdelávaciu činnosť a činnosť v rámci 
spolupráce s mimovládnym sektorom k problematike integro-
vanej tvorby a prenosu poznatkov v sociálnej práci a pomá-
hajúcich disciplínach, k otázkam dlhodobej starostlivosti o od-
kázané osoby očami neformálne opatrujúcich osôb. Opieram 
sa v nej rovnako o práce iných domácich a zahraničných au-
torov a autoriek, ktorí budujú základňu integrovanej sociálnej 
práce, aj keď ju tak možno nenazývajú. 
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Úvod

V úvodnej časti publikácie sa venujeme vybraných termino-
logickým otázkam. Základné pojmy „sociálna práca“ a „integ-
rácia“ sú nosnými terminologickými piliermi pre predstavenie 
integrovaného metodologického/výskumného dizajnu v spo-
ločenských vedách a pomáhajúcich disciplínach; piliermi pre 
model integrovanej tvorby poznatkov a uznania „skúseností 
z prvej ruky“ pre tvorbu nových poznatkov v sociálnej práci; 
a pre predstavenie integrovaných sociálnych služieb a služieb 
dlhodobej starostlivosti. Všetky tieto pojmy predstavujúce prak-
tickú implementáciu integračného princípu v službách a vo 
výskume sociálnej práce sú základom pre prijatie kľúčových ar-
gumentov pre formulovanie sociálnej práce ako integrovanej 
disciplíny (k prijatiu integrovaného modelu sociálnej práce).1

1.1  Vybrané terminologické otázky

Sociálna práca

Autori a autorky píšuci o sociálnej práci z jej rozličných as-
pektov sa spravidla ťažko vyhýbajú dileme, ktorú definíciu so-

1 Problematika dlhodobej starostlivosti o odkázané osoby, najmä očami neformálne 
opatrujúcich osôb, tvorí vecnú osnovu tejto publikácie. Integrovaný model sociál-
nej práce by bolo samozrejme možné predstaviť na akejkoľvek inej sociálne rele-
vantnej problematike (napr. problematike zosúlaďovania pracovného a rodinné-
ho života; problematike rodovo podmieneného násilia; problematike integrovanej 
protidrogovej prevencie, atď).
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ciálnej práce pre potreby svojej publikácie zvoliť, o ktorú sa 
oprieť tak, aby bola „najsprávnejšia“, možno najaktuálnejšia, 
najlepšie vystihujúca dosiahnutý pokrok v tejto disciplíne a ak-
tuálne smerovanie odbornej rozpravy v národnom i medzi-
národnom meradle. Riešením je niekedy formulácia vlastnej 
pracovnej definície, čo však často ešte viac zneprehľadňuje 
situáciu, bez zjavnejšej pridanej hodnoty k existujúcemu po-
znaniu a vymedzeniam. Zdieľame stanovisko H.-J. Göppnera, 
J. Hämäläinena (2008:9), ktorí sa dlhodobejšie snažia vysporia-
dať s nekončiacimi odbornými debatami o vede o sociálnej 
práci a jej opodstatnenosti: „Ten, kto sa pustí do roky trvajúcej 
rozpravy o vede o sociálnej práci, stojí zoči-voči neprehľad-
nosti kontroverzných pozícií... Pre toho, kto hľadá orientáciu, 
ostávajú len tieto dve možnosti: alebo hľadá a nájde pozície, 
s ktorými môže súhlasiť a o iné sa ďalej nestará, alebo sa cíti 
viac alebo menej bezradný“. B.A. Thyer (2008:343) pokračuje, 
keď uvádza, že „...prišiel čas, kedy neužitočné diskusie začí-
najú byť škodlivé a brzdiace progres“. 

Pre potreby tejto publikácie nemáme problém oprieť sa 
o základnú definíciu sociálnej práce formulovanú Medzinárod-
nou federáciou sociálnych pracovníkov v spolupráci s Medzi-
národnou asociáciou škôl sociálnej práce a prezentovanou na 
svetovej konferencii v Montreale v júli 2000 (Tan, Enval, 2001:6).

Profesia sociálnej práce podporuje riešenie problémov v me-
dziľudských vzťahoch, podporuje sociálne zmeny, posilnenie 
a oslobodenie ľudí a pokrok spoločnosti. Využívajúc teórie ľud-
ského správania a sociálnych systémov sociálna práca inter-
venuje tam, kde ľudia a podmienky ich života vzájomne spolu-
pôsobia. Základnými princípmi sociálnej práce sú ľudské práva 
a sociálna spravodlivosť. 
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Všetko, čo je pre vyjadrenie osobitných charakteristík soci-
álnej práce voči ostatným disciplínam potrebné zdôrazniť, je 
v definícii obsiahnuté a všetky ostatné aspekty a hlbšie špeci-
fikácie, ktoré súvisia s konkrétnym vecným a metodologickým 
kontextom, postupne rozvinieme v ďalšom texte.

Integrácia

J. Scott, G. Marshall (2009:361) sa pri vymedzovaní pojmu integ-
rácia opierajú o pôvodné práce T. Parsonsa, D. Lockwooda po-
pisujúce integráciu ako jeden zo základných pojmov funkcionalis-
tickej teórie: „...je to druh vzťahu jednotlivých častí systému, vďaka 
ktorému, na jednej strane, časti fungujú spoločne za účelom za-
brániť rozrušeniu systému a udržať jeho stabilitu, na druhej strane 
„spolupracujú“ za účelom fungovania systému ako jednoty“.

Ako sme uviedli na inom mieste, pojem integrácia je v sú-
časnosti veľmi frekventovaný a populárny, zároveň je však vy-
medzený vo vzťahu k rôznorodým kontextom a účelom (Rep-
ková, 1998), aj keď podstata pôvodného vymedzenia v rámci 
funkcionalistickej teórie zostáva zachovaná. Napr. W. Brugger 
(1994), Š. Strieženec (1996) ho vymedzujú pre systémy biolo-
gické, sociálne, štátoprávne či kultúrne. V prácach Z. Madaru 
(1984) či v Malom slovníku trhovej ekonomiky (1991) sa popisu-
je integrovaný program ako predmet ekonomického záujmu. 
Pojem integrácia je v systémoch sociálneho zabezpečenia al-
ternatívne používaný k pojmom rehabilitácia či začlenenie (Fa-
xlexikon, 1993), Š. Vašek (1993) hovorí v súvislosti s vymedzenými 
skupinami občanov o socializácii. Integračný boom zazname-
návame v ostatnej dekáde v oblasti zdravotnej a dlhodobej 
starostlivosti so zámerom zavedenia konceptu integrovanej 
starostlivosti (napr. Billings, Leichsenring, 2005; Lloyd, Wait, 2006; 
Kodner, 2009). Napriek rôznorodosti kontextov a účelov, ku kto-
rým sa integrácia viaže, podľa S. Šalinga et al.(1997)
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ide pri integrácii vždy o zlúčenie častí orientovaných na spo-
ločné hodnoty do jedného celku s cieľom prekonať existujúcu 
nerovnováhu medzi izolovanými časťami, ktorých zlúčením sa 
zvyčajne dosiahne nová kvalita, vyššia úroveň.

Takáto formulácia korešponduje s formuláciou D. Kodne-
ra (2002), podľa ktorého je integrácia vo svojej podstate: „...
lepidlom, ktoré spája celok dokopy tak, aby sa umožnilo do-
sahovať spoločné ciele a optimálne výsledky“ (in: Kodner, 
2009:8). Obe vymedzenia považujeme pre potreby publikácie 
za veľmi vecné a praktické, nakoľko najlepšie vystihujú pod-
statu a zámery uplatňovania integrovaného princípu v rámci 
problematiky dlhodobej starostlivosti o odkázané osoby, ktorá 
tvorí vecnú osnovu publikácie.

Opakom integrácie je dezintegrácia. Možno ju vymedziť 
ako proces narušenia štrukturálnej, či funkčnej jednoty, sme-
rovanie k rozpadu, eventuálne zániku celku, sociálneho systé-
mu (Veľký sociologický slovník, 1996). Dezintegrácia je nevy-
hnutným predpokladom vzniku nového celku, novej jednoty 
a dochádza k nej rozvojom, činnosťou sociálnych systémov, 
vzťahov medzi nimi, resp. vo vnútri nich. Integrácia - dezinteg-
rácia tak predstavujú permanentný proces zmeny a vývoja, 
v ktorom systém zostáva stabilný len vtedy, keď sú oba čiast-
kové procesy v rovnováhe.

Komplikovanosť integračno-dezintegračných procesov vo 
vnútri nejakého systému (celku) ilustruje J. Scott, G. Marshall 
(2009) na vymedzení sociálnej integrácie. Aj keď ide o uplatne-
nie princípov, pri ktorých sú jednotlivci alebo aktéri v spoločnos-
ti vo vzájomných súvislostiach, neznamená to automaticky, že 
vzťahy medzi časťami sociálneho systému a systémom ako cel-
kom sú harmonické. Preto pojmy sociálna či systémová integrá-
cia môžu obsahovať poriadok i konflikt, harmóniu i protirečenie. 
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Integrovaný (výskumný) metodologický dizajn

Pojem „integrovaný metodologický dizajn“ slúži najmä na 
pomenovanie spôsobu, akými sa získavajú relevantné úda-
je a ako sú následne analyzované. I. Loučková (2001, 2010) 
vo svojich prácach kritizuje súčasnú situáciu v sociálno-ved-
nom výskumu. Podľa autorky je charakterizovaná existenciou 
dvoch extrémov zakotvených v protichodných epistemiolo-
gických pozíciách. Jedným extrémom je uplatňovanie hy-
poteticko-deduktívneho, pozitivistického, experimentálneho, 
teda kvantitatívneho prístupu, druhým výskumná stratégia 
naturalistického, kontextuálneho, interpretatívneho, resp. kon-
štruktivistického, teda kvalitatívneho prístupu. 

V prácach viacerých autorov, vrátane I. Loučkovej, nachá-
dzame opakované zdôvodnenia, prečo je takýto dualizmus 
pre spoločenský výskum limitujúci a prečo nie je užitočné rigid-
ne rozlišovať medzi kvantitatívnym a kvalitatívnym prístupom. 
Podľa J. Hendla (2005:56) sa: „...postupne presadzuje názor, že 
kvalitatívny a kvantitatívny výskum prispievajú každý po svojom 
k rozširovaniu našich znalostí o človeku a sociálnom svete. Pod-
ľa tohto názoru sa nemožno pozerať na oba prístupy ako na 
kontradiktórne. Výsledky získané oboma stratégiami výskumu 
sa dopĺňajú“. P. Ondrejkovič (2007:130) sa v tejto súvislosti pri-
hovára za metodologický pragmatizmus (hovorí o pragmatic-
kom stanovisku) ako za „filozofickú reflexiu vývoja posledných 
desaťročí, ktoré je dnes naporúdzi pri hľadaní komplementarity 
kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu v spoločenských ve-
dách“. Ako D. Silverman (2005:24), významný zástanca kvalita-
tívneho výskumu, dodáva: „...realizácia kvalitatívneho výskumu 
by nemala slúžiť ako ochrana pred prísnymi kritickými štandard-
mi, ktoré by sa mali uplatňovať pri každom projekte, usilujúcom 
sa o odlíšenie „skutočnosti“ od „fantázie““. 

Nami navrhovaný pojem „integrovaný metodologický/
výskumný dizajn“ najviac korešponduje s pojmom I. Loučko-
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vej (2001) „integrovaná výskumná stratégia“ (založená na 
interakcii a systemickej dynamike) či s pojmom „integrova-
ný prístup v spoločensko-vednom výskume“ (2010). Autorka 
si vo svojej rovnomennej publikácii (2010:11) kladie otázku 
„ako môže pristúpiť veda k sociálnym javom, ako môže har-
monizovať kvalitatívne a kvantitatívne výskumné postupy 
v prístupe, ktorý sa nazýva ako integrovaný?“ Podľa autorky 
(2010:14) „v integrovanom výskume ide o špecifické videnie 
sveta v jeho premenlivosti s odkazom na nie príliš využívanú 
paradigmu „prežívania, vedenia o prežitom, a na základe 
uvedomovania o prežitom následného správania“ a na vzá-
jomnú komunikáciu všetkých účastníkov skúmania“. 

Integrovaným metodologickým dizajnom nazývame výskumný 
postup, v rámci ktorého sa pre potreby skúmania vymedze-
ného problému využíva cielená kombinácia kvantitatívnych 
a kvalitatívnych výskumných metód.

Uplatňovanie integrovanej výskumnej stratégie v sociálnej 
práci je dané jej multidisciplinárnosťou a multiparadigmatič-
nosťou, čo vyžaduje komplexný a vyvážený prístup k jednotli-
vým problémom, ktoré sociálna práca rieši. Takýmto účelom 
vyhovuje, podľa I. Loučkovej (2001:325), najlepšie integrova-
ná výskumná stratégia. Autorka na nej oceňuje to, „...že ak-
téri výskumu sa správajú tak, že iba nereprodukujú štruktúry vo 
vnútri výskumného prostredia, ale ich v priebehu výskumného 
procesu menia“. 

Integrovaná tvorba poznatkov 

Pokiaľ pojem „integrovaný metodologický dizajn“ charakte-
rizuje najmä spôsob, akým sa využívajú rozličné výskumné me-
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tódy pre získavanie relevantných výskumných poznatkov, po-
jem „integrovaná tvorba poznatkov“ sa vzťahuje primárne na 
komplexný proces tvorby, prenosu a uplatňovania poznatkov 
získaných výskumom a praktickou činnosťou v sociálnej práci. 

Integrovanú tvorbu poznatkov chápeme ako dynamický a ite-
ratívny proces cielenej spolupráce medzi rozličnými aktérmi 
(zadávateľmi, realizátormi, užívateľmi) angažovanými v sociál-
nej oblasti, v službách sociálnej práce a v sociálnom výskume 
za účelom poznávania rozličných aspektov spoločenského ži-
vota s cieľom iniciovania alebo dosahovania vzájomne zdieľa-
ného prospechu.

Možno uvažovať o rôznych kontextoch potreby a užitoč-
nosti uplatňovania integrovanej stratégie tvorby poznatkov 
(a nielen v sociálnej práci, ale v spoločenskom výskume ako 
takom). Najširším je ľudsko-právny rámec, kedy aktívne vťa-
hovanie rozličných aktérov do tvorby poznatkov je zaručova-
né najvyššími ľudsko-právnymi dokumentmi, a teda nevníma 
sa ako otázka dobrej vôle či osobitného entuziazmu.2 Ďalšiu 
súvislosť možno vzťahovať ku „strate nadradenej pozície ve-
deckého poznania a vzťahu výskumníka a skúmaných“, na 
ktorý upozorňuje napr. Z. Kusá (2005:1). Autorka poukazuje na 
úpadok dôveryhodnosti a nadradeného statusu vedeckého 
poznávania, ktoré sa stáva globálnejším javom. Sprevádza  
 

2 Podľa čl. 27 Všeobecnej deklarácie ľudských práv (1948) má každý právo slobodne 
sa zúčastňovať na kultúrnom živote spoločnosti, užívať plody umenia a podieľať sa 
na vedeckom pokroku a jeho plodoch. Tento základný princíp zaručujúci „právo 
aktívnej účasti“ bol ďalej rozpracovaný v medzinárodných a národných dokumen-
toch (jednotlivé dohovory OSN, Európsky dohovor o ľudských právach a slobo-
dách, Európska sociálna charta, odporúčania Rady Európy pre jednotlivé oblasti, 
ústavy jednotlivých štátov, či na najnižšej úrovni hmotno-právne úpravy týkajúce sa 
výkonu pomáhajúcich činností v rozličných oblastiach sociálnej a inej ochrany).
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ho, okrem iného, znižovanie záujmu bežných ľudí v pozícii „ob-
jektov“ výskumu spolupracovať s výskumníkmi či zúčastňovať 
sa v pozícii respondentov/tiek na rozličných výskumných sle-
dovaniach.3 Podľa Z. Kusej (2005:2), jednou zo stratégií, ako 
sa vysporiadať s takouto situáciou, je „zrieknutie sa privilego-
vanej pozície a stávanie sa partnerom“. Je to možné najmä 
v prípade uplatňovania kvalitatívneho výskumu, kedy sa vý-
skumníci stávajú „tlmočníkmi umlčaných hlasov“, potláčajú 
diktát výskumníckeho jazyka, zavádzajú do svojej práce prin-
cíp spolupráce výskumníka a skúmanej osoby pri formulácii 
výskumných zistení. Autorka nazýva takýto výskum ako „an-
gažovanú spoločenskú vedu“.

Podľa K. Lyons (2000) je užitočnosť zavádzania integrovanej 
stratégie tvorby poznatkov daná osobitných charakterom vý-
skumu v sociálnej práci. Autorka považuje integrovaný triangel 
tvorba poznatkov – prenos poznatkov – uplatnenie poznatkov 
v tzv. „profesionálnych“ disciplínach (predpokladáme, že ide 
o aplikované disciplíny, teda aj o sociálnu prácu) za kľúčo-
vú charakteristiku, odlišujúcu tieto disciplíny od tradičných 
akademických disciplín (predpokladáme, že ide o základné 
disciplíny), pri ktorých je často medzi tvorbou a prenosom po-
znatkov bipolárny vzťah.

Podľa P. Beresford, C. Evans (1999) zmeny v chápaní výskumu 
a tvorby poznatkov v sociálnej práci sa stali základnou výzvou 
k tomu, aby profesionálni výskumníci/čky nerealizovali svoju vý-

3 Vychádzajúc z našej dlhodobejšej praxe upozorňujeme na tri kritické momenty, kto-
ré môžu viesť k oslabovaniu záujmu bežnej verejnosti „byť zúčastnení“. (1) Prvým sú 
nekoordinované súčasné aktivity rozličných vedecko-výskumných inštitúcií a agen-
túr v tých istých oblastiach poznávania, čo zvyšuje pravdepodobnosť záujmu an-
gažovať tých istých ľudí a skupiny do vecne podobne zameraných výskumných 
projektov. (2) Druhým môže byť nekontrolovaná expanzia vysokoškolských pra-
covísk vzdelávajúcich v pomáhajúcich disciplínach a počtu kvalifikačných prác 
ich študentov a študentiek, ktoré vyžadujú terénne šetrenia u stále sa opakujúcich 
respondenčných skupín. (3) Napokon môže ísť o absenciu motivácie responden-
tov k účasti v prípade, že zjavne chýba súvislosť medzi účasťou vo výskume a bez-
prostredným, či sprostredkovaným benefitom z tejto účasti (ide o vyjadrenia typu 
„Načo sa stále niečo skúma, keď nám to aj tak nepomôže, keď sa nič nezmení“). 
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skumnú prácu len tak, že sa zameriavajú na užívateľov služieb 
(searching on...), ale skôr na spoluprácu s nimi (searching with...). 
V rámci napĺňania tejto výzvy by užívatelia mali byť „zasvätení“ 
a vtiahnutí do všetkých aspektov výskumného procesu, v rámci 
ktorého sa stávajú objednávateľmi aj spolu/realizátormi samot-
ného výskumu, t.j. spolu/vymedzujú základnú výskumnú myšlien-
ku, definujú prospešnosť výskumu, kontrolujú jeho financovanie, 
dizajnujú proces výskumu a jeho disemináciu.

Pre model integrovanej tvorby poznatkov (výskumu) v soci-
álnej práci a pre sociálnu prácu je kľúčové, že existuje objek-
tívna potreba a spoločný záujem pre spoluprácu rozličných 
strán/typov aktérov, ktorí na účely spolupráce zakladajú pro-
jektové partnerstvá (integrované výskumné tímy). Do činnosti 
projektových partnerstiev každá zo strán prináša osobitný typ 
pohľadu/perspektívy a záujmu o sledovanie konkrétnej prob-
lematiky, pričom jednotlivé strany sa zúčastňujú tejto činnosti 
vo všetkých jej fázach (formulovanie projektovej myšlienky, 
stanovovanie základných otázok, ktoré má projekt overiť, 
rozhodovanie o metodológii, zbere dát, interpretovanie vý-
sledkov či ich diseminácie) na rovnocennej báze. Základným 
predpokladom pre zakladanie projektových partnerstiev v so-
ciálnej práci je vedomie, že partnerská spolupráca pomáha 
dosahovať validnejšie, širšie uplatniteľné výstupy zohľadňujú-
ce potreby a záujmy rozličných aktérov (voľne podľa Higham, 
2001; autorský kolektív, 2008).

Uplatňovaniu integrovaného prístupu k tvorbe poznatkov 
v sociálnej práci a pre sociálnu prácu sa konceptuálne ve-
noval aj P. Higham (2000, 2001; podľa autora ide alternatív-
ne o interaktívny prístupe vo výskume v sociálnej práci). Autor 
hovorí o tzv. „interpretačnej paradigme“ výskumu v sociálnej 
práci, kedy sa interaktívny proces využíva na udržanie rovno-
váhy v pohľadoch (stanoviskách, perspektívach), argumen-
tujúc rozličnými interpretáciami sociálneho problému. Inten-
zívne vzťahy medzi výskumníkmi, užívateľmi služieb sociálnej 
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práce a sponzormi (často v pozícii tvorcov politík) pri riešení 
sociálne relevantných problémov vychádzajú z kľúčových 
hodnôt sociálnej práce, ktorými sú posilnenie účastníkov 
(users´ empowerment) a práca v partnerstvách s mediač-
nou pozíciou sociálnych pracovníkov v nich. Autor pripúšťa, 
že by mohlo v sociálnej práci a medzi sociálnymi pracovník-
mi dochádzať k určitému napätiu vyplývajúcemu z pocitu 
závislosti sociálnej práce na bázickom poznaní iných sociál-
nych disciplín a tým k možnému zatieneniu jej potenciálneho 
prínosu pri tvorbe poznania. Vyzýva však k nahradeniu ta-
kéhoto pocitu poznaním, že výskum v sociálnej práci je silný 
vo svojej schopnosti spolupráce s inými disciplínami (voľne 
podľa Higham, 2001). To je dané, podľa N. Parton (2000), 
schopnosťou sociálnych pracovníkov podporovať dialóg, 
pochopenie a interpretáciu rôznorodých poznatkov. Ako 
uviedla respondentka nášho výskumu realizovaného v roku 
2010, študentka 2. ročníka sociálnej práce: „Myslím si, že prá-
vě sociální práce drží integritu státu, jakožto jejích obyvatel, 
jakožto propojuje všechny společenské vrstvy a angažuje se 
o maximální kooperaci mezi nimi“ (Repková, 2010).

Univerzálne poznatky – „skúsenosti z prvej ruky“ - šedá literatúra

Zdôrazňovanie významu poznania a skúseností z prvej 
ruky (teda skúseností, ktoré majú užívatelia služieb, ich ro-
dinní príslušníci či užívateľské organizácie a poskytovatelia) 
nadväzuje na odbornú kritiku tradičného spôsobu tvorby 
poznatkovej bázy v pomáhajúcich disciplínach. Nachádza-
me ju napr. v práci P. Beresford (2000), S. Trevillion (2000), 
podľa ktorých sa dlhé obdobie primárne vychádzalo z kla-
sických metód založených na práci profesionálov a exper-
tov v snahe získavať objektívne, neutrálne a hodnotovo 
slobodné poznatky. Podľa autorov je takýto typ neutrality 
a nezávislosti iluzórny, nakoľko v skutočnosti vždy ide o po-
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znanie reflexívne a „vtiahnuté“. S. Karvinen-Niinikoski (2005) 
hovorí o potrebe presunu dôrazu z akvizície (zozbieravania) 
a prenosu poznatkov k procesu konštrukcie poznania, kto-
rý zodpovedá fundamentálnym potrebám sociálnej práce 
riešiť neustále sa meniacu komplexnosť v rámci jej bežného 
výkonu. 

Reflexívnosť sociálnej práce vylučuje predstavu, že je založená 
na univerzálnych a hodnotovo neutrálnych poznatkoch.

Ani podľa J. Powel (2002) neexistujú v sociálnej práci uni-
verzálne poznatky, nakoľko jej svet je reflexívny, podmiene-
ný historickým a lokálnym kontextom, v ktorom poznatky 
vznikajú. Od tradičných výskumných hodnôt neutrality, ob-
jektivity a dištancu by sa malo, podľa P. Beresford (2000), S. 
Trevillion (2000), prejsť pri tvorbe poznania k hodnote „pria-
mej skúsenosti z prvej ruky“ (first – hand experience). Ako 
P. Beresford uvádza (2000:493): „...vtiahnutie poznania uží-
vateľov služieb do diskusie, analýzy a rozvoja sociálnej prá-
ce a sociálnej starostlivosti prináša zásadne iný vzťah medzi 
skúsenosť a poznanie a medzi priamu skúsenosť a sociálnu 
prácu a diskurz k otázkam sociálnej starostlivosti. To má kľú-
čové implikácie pre analýzy a teóriu sociálnej práce...“. 
K formovaniu a významu užívateľského poznania autor do-
dáva: „... poznanie užívateľov služieb sa vytvára a zdieľa 
v rozličných formálnych a neformálnych prostrediach: cez 
kontakty, ktoré majú medzi sebou v rámci i mimo systému 
služieb; v sebaobhajovacích a užívateľských skupinách; 
v rámci mítingov a kampaní. Je tu samozrejme množstvo 
nezachyteného a ukrytého poznania užívateľov služieb vo 
forme múdrosti, rád a učenia.“ Napriek uvedenému, podľa 
P. Beresford (2000), 
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je tendencia užívateľské poznanie podceňovať, vnímať ho ako 
menejcenné v rámci dominantnej profesionálnej diskusie a pri-
pisovať mu pozíciu tzv. šedej literatúry (angl. grey literature). 
V ponímaní autora nie je literatúra „šedou“ len pre charakter 
svojho zdroja (informácie pochádzajú od užívateľov a poskyto-
vateľov služieb, teda od „neprofesionálov“), ale aj pre jej me-
nejcennosť voči komerčne produkovaným a diseminovaným 
materiálom a dokumentom.

Netradičný prístup k šedej literatúre nevydávanej cez uzná-
vané vydavateľstvá a nediseminovanej cez bežné knižnice 
neznamená, podľa niektorých autorov, že ide o menejcennú 
literatúru alebo o špecifickú kategóriu dokumentov. Naopak, 
vyzdvihuje sa ich aktuálnosť (napr. cez pracovné vedecké 
štúdie), čo pri dielach prechádzajúcich klasickým vydavateľ-
ským procesom často nie je možné. Poukazuje sa na to, že 
šedá literatúra je produktom meniaceho sa výskumného pro-
stredia a vedeckej komunikácie, z dôvodu čoho vyžaduje do 
budúcnosti úplne nový koncepčný rámec. (http://en.wikipe-
dia.org/wiki/Gray_literature)

1.2  Integrovaná sociálna práca 

Pojem „integrovaná sociálna práca“ (Integrated social 
work) nachádzame explicitne v odbornej literatúre skôr zried-
kavo. Uvádza ho vo svojom pôvodnom diele R. Evans, ktorý 
sa v roku 1976 v British Journal of Social Work zamýšľal nad nie-
ktorými implikáciami integrovaného modelu sociálnej práce 
pre teóriu a prax. R. Evans (1976:178) ponúkol v tomto obdo-
bí zainteresovanej odbornej verejnosti argumenty k otvoreniu 
diskusie o potrebe „...integrovaného prístupu k teórii a praxi, 
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čo umožní posun od prevažne „individualistického“ modelu  
k „interakcionistickému“ modelu“. Individualisticky orientova-
ný model a integrovaný (interakcionistický) model sociálnej 
práce znázornil nasledovne: 

Obrázok1: Individualistický model sociálnej práce

Zdroj: Evans, 1976:183

Základnými črtami individualistického modelu sociálnej práce je:

•	 spôsob organizácie sociálnej intervencie, ktorý je založe-
ný na kontaktoch „jeden k jednému“, teda na lineárnych 
vzťahoch klienta a sociálneho pracovníka,

•	 ide o individualistický koncept, ktorého najčistejšia forma je 
obsiahnutá v práci s konkrétnym „prípadom“ (casework), 
založenej na sebaurčení jednotlivca, všeobecnejšie na psy-
chologickej a psychodynamickej báze teórie prípadovej 
práce; sociálny pracovník je zameraný na intra-psychické 
fenomény u klienta, ktoré vníma ako príčinné premenné 
jeho problémov, nie prostredie, v ktorom žije,
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•	 problémy klienta sú definované ním vyjadrenými potre-
bami, tým, ako sociálny pracovník tieto problémy hodno-
tí a tým, aké sú funkcie organizácie (inštitúcie, agentúry), 
v ktorej pracuje.4

R. Evans dáva do pozornosti niekoľko kritických momentov 
uplatňovania tohto modelu. Upozorňuje na to, že uvedený 
prístup vedie k chápaniu potrieb klienta perspektívou funk-
cií (úloh), ktoré plní inštitúcia poskytujúca intervenciu a per-
spektívou prístupných metód práce. Klient je v tomto systéme 
takmer vždy stotožňovaný s cieľom pre intervenciu, hoci jeho 
problémy bývajú prevažne multidimenzionálne. Autor kritizuje 
aj vnímanie postavenia a pôsobenia sociálneho pracovníka 
v organizácii, fungujúcej na takomto princípe. Sociálny pra-
covník je s organizáciou priam stotožňovaný a predpokladá 
sa, že jeho vzťahy k organizácii sú bezproblémové.5

4 Individualistický model sa do 80. rokoch minulého storočia intenzívne uplatňoval v systéme 
intervencií zameraných na podporu osôb so zdravotným postihnutím. Vychádzal z medi-
cínskeho modelu zdravotného postihnutia. E. Potts (2001:2) hovorila o individuálnom modeli 
zdravotného postihnutia, v rámci ktorého sa „problém lokalizuje na telo človeka a na diag-
nostiku a riešenie sa využívajú najmä poznatky medicíny“. Centrom skúmania bola telesná 
abnormalita vedúca k určitému stupňu postihnutia alebo funkčnej limitácie. 

5 Prakticky v tom istom období, keď R. Evans inicioval odborný diskurz k limitujúcim as-
pektom prístupu založenom na individualistickom modeli, vrcholili aj občianske inicia-
tívy osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín zmeniť prevažujúcu filozofiu prístupu 
k tejto skupine ľudí a k ich životným problémom. T.L. Packer et al. (2000) vo svojej práci 
sumarizovala názory odborníkov, že chápanie zdravotného postihnutia ako „abnor-
mality“ na úrovni jednotlivca vedie k jeho sociálnej izolácii a marginalizácii. Nevy-
hnutná zmena mala byť zameraná na hľadanie príčin problémov ľudí so zdravotným 
postihnutím (a ich rodín ) nie primárne v nich samotných, v ich osobnej tragédii danej 
prítomnosťou zdravotného postihnutia ako takého, ale v podmienkach ich života. 
Odborníci i občianske iniciatívy volali po zmene paradigmy vo vnímaní zdravotné-
ho postihnutia smerom od medicínskeho k sociálnemu modelu. V rámci sociálneho 
modelu sa zdravotné postihnutie vníma ako sociálny problém a jeho manažment 
vyžaduje sociálne opatrenia, akcie s kolektívnou zodpovednosťou spoločnosti (jej 
jednotlivých riadiacich úrovní) pri ich prijímaní so zámerom úplného začlenenia ľudí 
so zdravotným postihnutím do všetkých oblastí spoločenského života. Previazanosť 
záväzkov plánovania, prijímania, implementácie, monitorovania a vyhodnocovania 
takýchto opatrení posunula dokonca tento model od sociálnej paradigmy k para-
digme sociálno-právnej, teda k prístupu ku zdravotnému postihnutiu založenému na 
ľudských právach (viac pozri Repková, 2000, 2002; Repková, Požár, Šoltés, 2003).
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Integrovaný (interakcionistický) model sociálnej práce re-kon-
ceptualizuje proces sociálnej práce od základov.

Obrázok 2: Integrovaný prístup k sociálnej práci

Zdroj: Evans, 1976:187

Model vychádza zo systémovej teórie, teda z toho, že jed-
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cionálne zdroje poskytované rozličnými sociálnymi systémami. 
Tieto môžu byť prirodzené, neformálne (napr. rodina, priatelia, 
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•	 podporovať kapacitu ľudí riešiť problémy,

•	 spájať ľudí so systémami, ktoré im poskytujú zdroje, služby 
a príležitosti,

•	 podporovať efektívnu a humánnu činnosť týchto systémov,

•	 prispievať k rozvoju a zlepšeniu sociálnej politiky (Pincus, Mi-
nahan, 1973, in: Evans, 1976).

Vychádzajúc z týchto úloh je sociálna práca chápaná ako 
„... proces plánovanej sociálnej zmeny, ktorý nie je lineárny, 
ale cyklický proces poskytovania spätnej väzby na jednotli-
vých stupňoch, čo vyžaduje, aby sa sociálny pracovník pohy-
boval „dopredu“ a „dozadu“, v závislosti od vývoja procesu“. 
Na rozdiel od modelu zameraného na metódu (method cen-
tred model) je integrovaný model centrovaný na problém 
(problem centred model) (Evans, 1976:186, 187).

R. Evans sa zdôrazňovaním potreby posunu od prevažne in-
dividualistického k  interakcionistickému modelu snažil primár-
ne vysporiadať s otázkou integrovaného prístupu k teórii a praxi 
v sociálnej práci, teda s otázkou tvorby nových poznatkov v tej-
to disciplíne (v predchádzajúcom texte sme hovorili o integro-
vanej tvorbe poznatkov). Podľa autora sú to na jednej strane 
klienti, ktorí majú byť vtiahnutí do procesu zvedečťovania po-
znatkov a poznania v sociálnej práci, na druhej strane samotní 
sociálni pracovníci, ktorí by mali mať šancu rozvíjať svoje vlast-
né ideológie a koncepcie procesu sociálnej práce. Ako autor 
uvádza: „Tvorba teórie by nemala byť braná len ako akade-
mická úloha, ale aj ako úloha praxe. Teória praxe by mala byť 
testovaná voči požiadavkám praxe. A naopak, ak zohľadníme 
praktickú teóriu ako validné poznanie, potom je našou úlohou 
pomôcť sociálnym pracovníkom konceptualizovať a kodifiko-
vať to, čo robia vo svojej praktickej činnosti a inkorporovať to 
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do našej teórie“ (Evans, 1976:195). Integrovaný model sociálnej 
práce tak predstavuje holistický koncept, ktorý nie je užitočný 
len pre praktický výkon sociálnej práce, ale konfrontuje soci-
álnych pracovníkov s radom otázok týkajúcich sa teoretickej 
hodnoty ich práce.

Na prácu Evansa ohľadom integrovanej tvorby poznatkov 
v sociálnej práci a užitočných pre sociálnu prácu angažovaním 
rozličných aktérov a uznaním osobitného vzťahu teórie a praxe, 
nadviazali iní autori a autorky, aj keď explicitne nepoužívali po-
jem „integrovaná sociálna práca“, ale alternatívne pojmy, ako 
napr. „participatívny prístup“. V sociálnej práci sa mu intenzív-
ne venoval P. Higham (2000), aj keď autor sám v tejto súvislosti 
používa skôr pojem „interaktívny prístup“ (Evans hovorí o inte-
rakcionistickom prístupe). Interakcia rozličných aktérov služieb 
sociálnej práce je, podľa viacerých odborníkov a odborníčok 
(napr. Lyons, 2000; Beresford, 2000; Lymbery, 2001; Powell, 2002; 
Karvinen-Niinikoski, 2005; Musil, 2008; Zita, 2008; Horák, 2008), zá-
kladom nového profesionalizmu v tejto disciplíne. Interaktívny 
prístup P. Higham (2000) konceptualizuje okolo tézy, že medzi 
základné (výstavbové) hodnoty sociálnej práce patrí záujem 
o systematické posilňovanie rozličných aktérov (vrátane užíva-
teľov a poskytovateľov sociálnych služieb) k rovnovážnej účasti 
na procese rozhodovania o sociálnych intervenciách a práca 
v partnerstvách. Prístup vychádza z toho, že do procesu tvorby 
sociálneho poznania v rámci praktických sociálnych interven-
cií či v rámci výskumu je nevyhnutne zainteresovaných viacero 
aktérov, ktorí do neho vstupujú s rozličnými cieľmi, očakávania-
mi a záujmami. Rešpektujú sa pritom princípy rovnosti uznania 
ich individualizovaného príspevku a rovnosti vlastníctva a kon-
troly nad diskusiou a poznatkami. Aj keď P. Higham a iní autori 
dopracovali otázky integrovanej tvorby poznatkov do väčších 
detailov (dokonca na úroveň manažmentu procesov integro-
vanej výskumnej činnosti zabezpečovanej rozličnými aktérmi), 
podstata ich prístupu a prístupu R. Evansa zostáva rovnaká.
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Pri obhajobe idey integrovaného modelu sociálnej práce si 
R. Evans kladie určité otázky, ktoré majú priamu súvislosť so sys-
témom vzdelávania sociálnych pracovníkov. Otvára otázku 
sily pozície, autority sociálneho pracovníka. Pýta sa, v mene 
koho pri posudzovaní problému klienta sociálny pracovník 
koná. Poukazuje na opakovanú skúsenosť, že jeho autorita sa 
v praxi investuje najmä v prospech organizácie, v ktorej pra-
cuje. Ako ho potom posilniť, aby mohol robiť viac nezávislé 
súdy a závery. Za výzvu pre oblasť vzdelávania považuje po-
trebu posilnenia sociálnych pracovníkov pre rozširovanie sféry 
ich vplyvu, nakoľko integrovaný model ich spája s celým pro-
cesom úsilia o zmenu, vrátane jeho vyhodnocovania, čo bol 
dlhodobo podceňovaný aspekt tvorby poznania v sociálnej 
práci. Napokon sa autor zamýšľa nad otázkou pripravenosti 
sociálnych pracovníkov pre tímovú prácu, teda posunu od 
prevažne individualizovanej „prípadovej“ práce k integrova-
nej praxi s ohľadom na viac-, či multidimenzionálnosť problé-
mov klientov. 

Špecifická prepojenosť teórie a praxe v sociálnej práci 
komplikuje zodpovedanie otázky, či integrovaná prax (prax 
služieb sociálnej práce či prax integrovaného výskumu v soci-
álnej práci) je základom pre prijatie sociálnej práce ako integ-
rovanej disciplíny (induktívny prístup od praxe k teórii), alebo 
naopak, či prijatie modelu integrovanej sociálnej práce tak, 
ako ho napr. popísal R. Evans, následne determinuje pova-
hu praxe realizovanej v rámci takéhoto modelu primárne ako 
integrovanej praxe (deduktívny prístup od teórie k praxi). Ne-
máme ambíciu zodpovedať takto formulovanú otázku (ak je 
vôbec zmysluplne zodpovedateľná), skôr sa v ďalšom texte 
pokúsime ilustrovať naše vnímanie integrovanej sociálnej prá-
ce na príklade problematiky dlhodobej starostlivosti o odká-
zané staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, osobit-
ne očami neformálne opatrujúcich osôb. 



2 Integrované služby dlhodobej  
starostlivosti
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Úvod

V druhej časti publikácie pokračujeme v predstavovaní jej 
základného terminologického portfólia. S ohľadom na rôzno-
rodé chápanie základných pojmov problematiky dlhodobej 
starostlivosti v medzinárodných, národných i vecných (často 
čiastkových legislatívnych) kontextoch považujeme za prospeš-
nú ich krátku sumarizáciu pre potreby ďalších častí publikácie. 
Vymedzujeme pojmy verejné sociálne služby, sociálne služby, dl-
hodobá starostlivosť, integrovaná starostlivosť, služby dlhodobej 
starostlivosti; popisujeme rozdiel medzi integráciou a koordiná-
ciou v službách dlhodobej starostlivosti. Venujeme sa aj súvisia-
cim personálnym pojmom ako opatrovaná osoba, opatrujúca 
osoba, či neformálne opatrujúca osoba. Teoreticky sa dotýka-
me vzťahu sociálnej práce a integrovaných služieb dlhodobej 
starostlivosti, ktorý je v odbornej literatúre často diskutovanou 
témou a nezriedka spôsobuje v odborných i laických kruhoch 
nedorozumenia. V závere tejto časti analyzujeme vybrané eko-
nomické aspekty služieb dlhodobej starostlivosti a ich integrácie.

2.1  Vybrané terminologické otázky

Verejné sociálne služby 

Najvšeobecnejšie vymedzenie služieb nachádzame v článku 50 
Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (v Asterdamskom zne-
ní, 1997), podľa ktorého sa za službu považuje úkon, ktorý sa bežne 
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poskytuje za odplatu. Ide o činnosti priemyselnej, obchodnej a re-
meselnej povahy či o činnosti v oblasti slobodných povolaní. 

Viacerí odborníci a odborníčky (napr. Abeele, 2001, Pillinger, 
2001, Huber, 2007) zdôrazňujú osobitnú podstatu služieb zame-
raných na uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí, kedy procesy  
a záujmy voľnej trhovej liberalizácie v službách musia byť sprevá-
dzané (dopĺňané) rozličnými podpornými opatreniami a mecha-
nizmami, nakoľko samotná „neviditeľná ruka trhu“ nemôže nahrá-
dzať garanciu štátu v ochrane všeobecných spoločenských záuj-
mov. Preto bola vyvinutá a právne na európskej úrovni upravená 
kategória tzv. služieb vo všeobecnom záujme (services of general 
economic interest6). Ich koncept je založený na spoločných hod-
notách a cieľoch, akými sú univerzálny prístup pre všetkých (so-
ciálny, priestorový a finančný), garancia kontinuity služby, kvalita 
služieb, možnosť dovoliť si službu a udržateľnosť, súladnosť s potre-
bami užívateľov, ochrana konzumenta (Huber, 2007).

Právo prístupu k týmto službám zaručuje všetkým občanom člá-
nok 36 Charty základných práv Európskej únie s cieľom podporovať 
sociálnu a teritoriálnu (regionálnu) kohéziu v EÚ. Podľa E. van den 
Abeele (2001: 90) sú služby všeobecného záujmu „... jadrom európ-
skeho sociálneho modelu ... a ochraňujú kolektívne záujmy Euró-
panov“. J. Pillinger (2001: 3) nazýva takýto typ služieb ako verejné 
sociálne služby (public social services) a definuje ich ako 

„služby, ktoré občanom poskytujú platení pracovníci (v niektorých 
prípadoch aj neplatení dobrovoľníci a rodinní príslušníci) s cieľom 
uspokojovať ich všeobecné sociálne potreby; regulujú ich, financujú 
a poskytujú orgány na úrovni miestnej samosprávy, regionálnej i štát-
nej správy a týkajú sa oblasti zdravotníctva, vzdelávania, sociálnych 
služieb, bývania, zamestnávania a sociálneho zabezpečenia“.

6 COM(2000)0580 Services of general interest in Europe; COM(2004)374, White paper 
„Services of General Interest“
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Autorka pripomína, že koncept verejných sociálnych služieb 
sa používa na odlíšenie tých služieb, ktoré v zmysle Zmluvy o EÚ 
spadajú pod povinné verejné služby (public service obligation), 
poskytované na základe liberalizácie a konkurencie (napr. vše-
obecné verejné prepravné služby, telekomunikačné služby).

Sociálne služby 

Sociálne služby sa zvyčajne chápu ako služby rozličných 
subjektov zamerané na sociálne potreby ľudí, ktorí by sa bez 
ich poskytnutia ocitli v stave ohrozenia sociálnou exklúziou  
a marginalizáciou. Z hľadiska formy plnenia sa tradične vníma-
jú ako opak priamych platieb (peňažných príspevkov). Podľa 
B. Munday (2007) je však veľmi problematické v európskom 
kontexte súhlasiť s nejakým jednotným vymedzením sociálnej 
služby, najmä ak zoberieme do úvahy fakt, že v rozličných eu-
rópskych krajinách sa na označenie tej istej veci používajú al-
ternatívne pomenovania (napr. sociálne služby, sociálny bla-
hobyt/starostlivosť, sociálna ochrana, sociálna starostlivosť, 
sociálna práca). Preto autor pre situácie, kedy je potrebné 
zdôrazniť individualizovanú charakteristiku služby, jej zamera-
nie na individuálne potreby konkrétneho užívateľa a užíva-
teľky, navrhuje komplexnejší pojem osobné sociálne služby 
(personal social services). Prívlastok „osobné“, t.j. dôsledne 
dizajnované podľa potrieb konkrétneho človeka, ich pomá-
ha odlíšiť od plnení pre širšie skupiny ľudí vymedzené nejakým 
spoločným kritériom, napr. od priamych platieb pre osoby so 
zdravotným postihnutím či pre nezamestnané osoby.

Aj podľa M. Hubera (2006) možno v najširšom poňatí do so-
ciálnych služieb zahrnúť sociálne poistenie a programy sociál-
nej ochrany, teda všetky tie intervencie, ktoré zvykneme nazý-
vať ako „sociálne zabezpečenie“. Autor z nich podobne ako  
B. Munday vyčleňuje osobné sociálne služby, ktoré delí do pia-
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tich sektorov: (1) dlhodobá starostlivosť, starostlivosť o starších 
ľudí a starostlivosť o ľudí so zdravotným postihnutím, (2) služby 
sociálnej integrácie a reintegrácie (s dôrazom na migrantov), 
(3) služby trhu práce zamerané na znevýhodnené skupiny 
a osoby so zdravotným postihnutím, (4) starostlivosť o deti (služ-
by poskytované rodinám pred nástupom detí do škôlky a po-
obedné služby pre deti školského veku), (5) sociálne bývanie.

Komplexné a diverzifikované ponímanie sociálnych služieb 
podľa jednotlivých vecných a osobných domén korešponduje, 
podľa B. Mundaya či M. Hubera, s vyššie uvedeným ponímaním 
verejných sociálnych služieb od  J. Pillinger a je širšie ako vyme-
dzenie v slovenskej legislatíve i praxi. Tá pri definičnom vymedze-
ní sociálnej služby kladie primárny dôraz na špecializovanosť/od-
bornosť činnosti, ktorou sa pomáha prekonávať situácia núdze 
jednotlivca alebo rodiny. Následne sú vymenované účely, kam 
sú sociálne služby smerované. Na rozdiel od širšieho európske-
ho vymedzenia sa medzi „tradičné“ sociálne služby na Sloven-
sku nezahŕňajú služby trhu práce, ktoré sú predmetom osobitnej 
právnej úpravy (zákona o službách zamestnanosti).

Dlhodobá starostlivosť 

V odborných, ani laických kruhoch neexistuje jednotne 
zdieľané vymedzenie tohto pojmu. Podľa definície OECD je 
dlhodobá starostlivosť súborom služieb, ktoré potrebujú oso-
by závislé na pomoci pri bežných denných činnostiach (ADL, 
activities of daily living). Považujú sa za ne sebaobslužné ak-
tivity, ktoré musí jedinec vykonávať každý deň, ako osobná 
hygiena, obliekanie, jedenie, líhanie a vstávanie z postele či 
stoličky, pohybovanie sa, používanie toalety, kontrolovanie 
vyprázdňovania (Long-term Care, 2006). Takáto personálna 
pomoc je často poskytovaná v kombinácii so základnými 
zdravotníckymi službami, akými sú napríklad ošetrovanie rán, 
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manažment bolesti, podávanie liekov, zdravotný monitoring, 
prevencia, rehabilitácia alebo služby paliatívnej starostlivosti. 

Obsahom dlhodobej starostlivosti nie je len pomoc pri za-
bezpečovaní bežných denných činností. Je odvodená od 
celého rozsahu sociálnych potrieb ľudí odkázaných na po-
moc iných. H. Döhner, Ch. Kofahl (2006) identifikovali vo svo-
jom výskume potreby odkázaných starších ľudí na pomoc 
nielen v oblasti sebaobsluhy a bežných denných činností, ale 
aj v oblasti pomoci v domácnosti (domáce práce), emoci-
onálno-psychologickej podpory, pomoci pri pohybe doma 
i vonku, v oblasti finančného manažmentu, organizácie a ma-
nažmentu asistencie iných ľudí, v oblasti zdravotnej starostli-
vosti či potreby finančnej pomoci (niektorí autori, napr. Huber 
et al., 2009, hovoria o tzv. inštrumentálnych bežných denných 
činnostiach; IADL, instrumental activities od daily living). OECD 
služby starostlivosti zamerané na oblasť udržiavania domác-
nosti a domácich prác, prípravy jedla, na pomoc pri premiest-
ňovaní (transporte) a pri sociálnych aktivitách označuje ako 
sociálnu starostlivosť nižšej úrovne (lower-level social care).

Dlhodobá starostlivosť sa okrem domáceho prostredia 
často poskytuje aj v rezidenčných podmienkach – zariade-
niach dlhodobej rezidenčnej starostlivosti (long-term care in-
stitutions), ktoré sú charakterizované ako „miesta kolektívneho 
bývania/života, kde sú služby starostlivosti a bývania poskyto-
vané spolu s verejnými, neziskovými alebo privátnymi spoloč-
nosťami“ (Long-term Care, 2006:17).

Na Slovensku sa používa pojem dlhodobá starostlivosť skôr 
intuitívne, bez existujúcej legislatívnej opory. Od roku 2006 sa 
uvádza v rámci dokumentu Národná správa o stratégiách so-
ciálnej ochrany a sociálnej inklúzie, v ktorom sa inštrumentálne 
vymedzuje, že „formami dlhodobej starostlivosti sú najmä soci-
álne služby, peňažný príspevok za/na opatrovanie a peňažný 
príspevok na osobnú asistenciu“ (Národná správa, 2008:63). 
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Sumarizujúco možno povedať, že kľúčovými charakteristi-
kami dlhodobej starostlivosti je jej obsah a dĺžka trvania, t.j. 
že sa poskytuje systematicky, dlhšiu dobu pri aktivitách, ktoré 
ľudia bežne vykonávajú v rámci sebaobsluhy, udržiavania do-
mácnosti a iných sociálnych vzťahov a záujmov.

Integrovaná starostlivosť 

So žiadnym sektorom služieb sa nespája problematika in-
tegrácie tak intenzívne, ako so sektorom zdravotných služieb, 
sociálnych služieb, či najnovšie služieb dlhodobej starostlivosti. 
Najčastejšie sa v tejto súvislosti uvádza pomerne široký pojem 
„integrovaná starostlivosť“ (integrated care). Podľa L. D. Kod-
nera, C. Spreeuwenberga (2002) je 

„integrovaná starostlivosť koherentným súborom metód a mo-
delov vytvárania vzťahov, prepojení a spolupráce na finan-
covanie, administratívne a organizačné zabezpečenie posky-
tovania služieb v zdravotníckom a opatrovateľskom sektore... 
s cieľom podporiť kvalitu starostlivosti a kvalitu života, spokojnosť 
užívateľov služieb a systémovú efektívnosť pre pacientov s kom-
plexnými problémami, a to v rámci rôznorodých služieb, posky-
tovateľov a prostredí“ (in: Kodner, 2009:7).

Ako však sám autor (2009:12) uvádza, „Integrovaná sta-
rostlivosť ako koncept je ako neforemný bacuľko. Má toľko 
rozličných významov, koľko rozličných aktérov je do integ-
rovanej starostlivosti angažovaných“. Aj preto považujú J. 
Lloyd, S. Wait (2006) tento pojem stále za príliš vágny a roz-
liční aktéri ho vnímajú rozlične. Podľa autorov užívatelia chá-
pu integrovanú starostlivosť ako proces starostlivosti, ktorá 
je „bezošvá“, priechodná a ľahko sa k nej dostanú, teda 
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v zmysle ľahkého prístupu k starostlivosti. Poskytovatelia slu-
žieb si ju vysvetľujú primárne cez pracovnú spoluprácu pro-
fesionálov z rozličných oblastí a koordináciu služieb naprieč 
tradičným profesionálnym rozhraniam. Manažéri sa zaujíma-
jú o integrovanú starostlivosť predovšetkým cez koordinova-
né organizačné ciele a opatrenia a o riadenie profesionál-
ne rôznorodej štruktúry zamestnancov. Napokon, tvorcovia 
politík ju vnímajú najmä cez otázky rozpočtov a evaluácie 
intervencií voči iným intervenciám v rámci širšie poňatého 
balíka starostlivosti.

L.D. Kodner (2009:11) upozorňuje na šírku samotného kon-
ceptu integrácie, považujúc ho len za základ, „hniezdo“ (In-
tegration as a nested concept), pričom pre potreby integro-
vanej starostlivosti je následne nevyhnutné bližšie špecifikovať 
päť ďalších dimenzií integrácie tak, aby sa dalo o nej veľmi 
konkrétne uvažovať:

•	 objekt integrácie (na koho je integrovaná starostlivosť za-
meraná),

•	 typy integrácie (či ide o funkčnú, organizačnú, profesijnú, 
klinickú, normatívnu alebo systémovú integráciu),

•	 úroveň integrácie (či ide o integráciu z hľadiska financo-
vania, administratívy, organizácie, dodávky služieb alebo 
o klinickú integráciu),

•	 rozsah integrácie (či ide o integráciu horizontálnu alebo 
vertikálnu),

•	 stupeň integrácie (či ide o ad-hoc spoluprácu, inter-orga-
nizačnú spoluprácu alebo o vznik nového konsolidované-
ho subjektu).

(v prílohe A uvádzame podrobnejšie informácie o 5-dimen-
zionálnom koncepte integrácie podľa Kodnera).
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Podľa J. Billings, K. Leichsenring (2005:13) „Integrovaná sta-
rostlivosť nie je pre každého“. V čom sa však prevažne od-
borníci zhodujú, je to, že cieľovými skupinami integrovanej 
starostlivosti (integrovaných sociálno-zdravotných služieb) by 
mali byť najmä starší ľudia odkázaní na starostlivosť iných, ľu-
dia so zdravotným postihnutím alebo iní vysoko rizikoví ľudia 
s komplexnými potrebami. U nich stále rastie odkázanosť na 
rozličné druhy zdravotno-sociálnych služieb, čo následne ve-
die k potrebe manažovať a koordinovať úlohy zabezpečova-
né rozličnými inštitúciami, rozličnými profesionálmi a rodinou 
(Billings, Leichsenring, 2005; Lloyd, Wait, 2006; Munday, 2007; 
Kodner, 2009). Hlavnými hnacími silami uplatňovania integro-
vanej starostlivosti pre uvedené cieľové skupiny by malo byť, 
podľa J. Lloyd, S. Wait (2006:11), to, že:

•	 integrovaná starostlivosť odpovedá na meniaci sa dopyt 
po starostlivosti,

•	 integrovaná starostlivosť rešpektuje vzájomnú súvislosť vý-
stupov zdravotnej a sociálnej starostlivosti,

•	 integrovaná starostlivosť je prostriedok k sociálnej integrácii 
najzraniteľnejších skupín spoločnosti,

•	 integrovaná starostlivosť môže viesť k lepšej systémovej 
účinnosti,

•	 integrovaná starostlivosť môže viesť k zlepšeniu kvality 
a kontinuity starostlivosti.

Na základe doterajšieho vývoja v uplatňovaní integrovanej 
starostlivosti, J. Billings, K. Leichsenring (2005:16) uzatvárajú, že 
zaznamenávame skôr len postupné kroky založené na mode-
lovom projektovaní a smerujeme k niečomu, čo by sa dalo 
nazvať „smerovanie k integrovanej starostlivosti“. Problém iba 
postupného smerovania k integrovanej starostlivosti pritom 
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nespočíva v tom, že by integrovaná starostlivosť bola sama 
o sebe novým fenoménom, ale v tom, že sa iba v súčasnos-
ti objavujú nové príležitosti pre jej efektívnu realizáciu. Podľa 
K.A. Stroetmann et al. (2010) sú to predovšetkým informačné 
a komunikačné technológie, ktoré by mohli zásadným spôso-
bom prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa.

Integrácia a koordinácia v sociálnych službách a službách dl-
hodobej starostlivosti

B. Munday (2007) spája pojem integrácia exkluzívne so so-
ciálnymi službami. Nie náhodou sa jedna z jeho významných 
publikácií z roku 2007 nazýva „Integrated social sevices in Eu-
rope“ (Integrované sociálne služby v Európe). Uvádza v nej, že 

„pojem integrácia možno vzťahovať k celému radu prístupov 
a metód ako zlepšiť koordináciu a efektívnosť medzi rozličnými 
sociálnymi službami za účelom dosiahnutia lepších výsledkov 
pre užívateľov služieb“ (Munday, 2007:11).

Integrovaný prístup obsahuje napr. koordináciu služieb, spo-
luprácu, partnerstvá, inter-profesionálnu či spoločnú prácu. 
V takomto chápaní je integrácia konceptualizovaná ako kon-
tinuum alebo postupnosť integrácie (ladder of integration), pri 
ktorej sa volia metódy k uspokojeniu špecifických potrieb, pod-
mienok a možností. Podľa skúseností autora, v rámci integrova-
nej práce „neexistuje žiaden rozsah, ktorý by sedel pre všetky 
situácie“ („there is no one size fits all“; Munday, 2007:11) a in-
tegrácia je viac spoločná práca, partnerstvo či sieťovanie.

Pre pochopenie rozličných podôb integrovaných služieb 
navrhuje B. Munday delenie na služby integrované horizon-
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tálne a služby integrované vertikálne (podobné delenie na-
chádzame aj v prácach Kodnera, 2009). Horizontálne integro-
vané služby dávajú „dokopy“ poskytovanie rozličných služieb 
tej istej úrovne, napr. sociálnych, zdravotných a vzdelávacích 
služieb na miestnej úrovni. Autor však zdôrazňuje, že horizon-
tálna integrácia je potrebná na všetkých úrovniach, primárne 
vychádzajúc z potreby integrácie separovaných ministerstiev 
na národnej úrovni. Vertikálne sa integrujú politiky a služby na 
rozličných úrovniach riadenia a spravovania, teda na národ-
nej, regionálnej a lokálnej úrovni; alebo na mikroúrovni, rezi-
denčnej, komunitnej a domácej úrovni. 

B. Munday dôsledne nerozlišuje medzi integráciou a koor-
dináciou a koordináciu v sociálnych službách považuje skôr 
za súčasť integračného procesu. Aj podľa L.D. Kodnera (2009) 
sa oba pojmy často vzájomne zamieňajú, hoci pripúšťa, že 
pojem integrácia sa môže javiť viac organizačne a manažér-
sky zakotvený. Ako autor uvádza: „...koordinácia starostlivosti 
je pre dosiahnutie kvalitných výsledkov kľúčová, hoci sama 
o sebe je príliš limitujúca pre dosiahnutie celkovej integrácie“ 
(Kodner, 2009:10). Naopak J. Pillinger (2001:8) sa vo svojej 
práci snaží pomerne jasne vysporiadať s rozdielnosťou poj-
mov koordinácia a integrácia, najmä z aspektu organizácie 
sociálnych služieb. V prípade koordinácie ide, podľa autorky,  
„o situácie, kedy sú služby spoločne pospájané cez adminis-
tratívne a organizačné štruktúry, ale zostávajú zachované 
v rámci existujúcich oddelení alebo organizačných rozhraní“.7 

7 Príkladom koordinovanej práce v podmienkach Slovenska môže byť napr. založe-
nie partnerstva na realizáciu projektu alebo programu na predchádzanie vzniku 
alebo zmiernenie nepriaznivých sociálnych situácií fyzických osôb alebo na rieše-
nie týchto situácií a projekty alebo programy komunitnej práce. Takéto partnerstvá 
na základe písomných zmlúv uzatvárajú medzi sebou napr. obce, vyššie územné 
celky, špecializovaná štátna správa, zástupcovia komunity či iné osoby (§4 záko-
na č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení). Ich exkluzívne právne 
postavenie a pôvodné zameranie činnosti pritom zostáva zachované. Iným príkla-
dom boli napr. rozvojové partnerstvá uzatvárané v rámci IS EQUAL (napr. v rámci 
projektu SIZAR. http://www.sspr.gov.sk/texty/File/esf/SIZAR.pdf). Takto uzatvárané 
partnerstvá majú spravidla dočasnú povahu.
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Poskytovatelia môžu koordinovať sociálne služby externe ale-
bo interne, významnú úlohu zohráva aj koordinačná úloha 
politík na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Pri in-
tegrácii sociálnych služieb miznú administratívne a organizač-
né rozhrania, vznikajú nové štruktúry, v rámci ktorých sú viacerí 
poskytovatelia alebo služby spojení do integrovanej služby.8 Aj 
keď by sa zdalo, že prístupy rozličných autorov ku koordinácii 
a integrácii v službách dlhodobej starostlivosti sú odlišné, pre-
važne sa zhodujú v tom, že konkrétne podoby integračného 
a koordinačného prístupu v službách dlhodobej starostlivosti 
môžu byť rozličné. 

Mix režimov koordinácie a integrácie je zrejmý aj z prístupu 
OECD k vymedzeniu samotného pojmu integrácia (1996:22): 
„...je to taká organizácia služieb poskytovaných ľuďom na 
miestnej úrovni, ktorá nemá viesť ku vzniku nových programov 
nadradených nad existujúce programy, ale by mala byť skôr 
procesom zameraným na vytvorenie integrovaného rámca, 
kedy by sa existujúce programy racionalizovali smerom k lep-
šiemu poskytovaniu služieb dostupných v rámci existujúcich 
záväzkov a zdrojov“. 

V prácach J. Lloyd, S. Wait (2006) a B. Munday (2007:15) 
nachádzame takmer totožné argumenty pre zdôvodňovanie 
potreby prijímania integrovaného modelu v sociálnych a zdra-
votných službách. Na druhej strane však B. Munday konštatuje, 
že „...všeobecne nie je zdieľané tvrdenie, že integrácia soci-
álnych služieb je nevyhnutne dobrou vecou“. Uvádza príklady 
„dezintegrácie“ v sociálnych službách (pojem sociálne služby 
používa v širšom význame), v zmysle argumentov pre zacho-

8 Príkladom integrovanej služby je v podmienkach Slovenska napr. poskytovanie 
zdravotníckej starostlivosti (ošetrovateľských úkonov) v zariadeniach sociálnych 
služieb (§22 zákona o sociálnych službách) alebo naopak, sociálnych služieb v za-
riadeniach ústavnej zdravotníckej starostlivosti (§70 zákona o sociálnych službách). 
V oboch prípadoch fungujú oba typy služieb v rámci jednotnej organizačnej štruk-
túry, v prvom prípade v rámci zariadenia sociálnych služieb, v druhom v rámci zaria-
denia ústavnej zdravotnej starostlivosti.
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vanie oddeleného organizačného zabezpečenia či výkonu  
v službách. Ide napr. o zachovávanie oddeleného poskytova-
nia dávkových schém (peňažných príspevkov) od sociálnych 
služieb či o zabezpečovanie oddelených činností v rámci rôz-
nych profesií (napr. oddelenie činnosti zdravotníckych pracov-
níkov od sociálnych pracovníkov pre pretrvávanie ich nerov-
nakého profesijného statusu). Autor odporúča integráciu soci-
álnych služieb a v sociálnych službách najmä v prípade, keď je 
zabezpečený približne rovnaký status a profesionálna ochrana 
skupín zamestnancov, ktorí sú v službách angažovaní. 

Na inú komplikujúcu okolnosť pri zavádzaní integrácie do slu-
žieb dlhodobej starostlivosti upozorňujú J. Lloyd, S. Wait (2006). 
Ak sa pri integrovanej starostlivosti očakáva spojenie rozličných 
elementov vzťahujúcich sa k starostlivosti do jednej novej služby, 
potom je nevyhnutný porovnateľný právny status jednotlivých 
služieb voči potenciálnym užívateľom. Ako však autori uvádzajú, 
v celej Európe je dlhodobo tradičné rozdeľovanie služieb zdra-
votnej a sociálnej starostlivosti do dvoch osobitných sektorov, 
pričom služby zdravotnej starostlivosti sú všeobecne chápané 
ako „právo“ a náklady na ne sú pokryté z povinného zdravot-
ného poistenia. Na strane druhej, takto chápané univerzálne 
právo na sociálne služby neexistuje, nakoľko tieto sú príjmovo 
testované a časť nákladov na ne si pokrýva užívateľ sám. 

Opatrovaná osoba 

Alternatívne sme na inom mieste použili pojem závislá/
odkázaná osoba (v zmysle závislosti/odkázanosti na pomoci 
iných; Repková, 2009). Ide o osobu, „ktorej všeobecné funkč-
né kapacity sú tak obmedzené, že potrebuje pomoc inej oso-
by alebo pomoc prostredníctvom pomôcky alebo zariade-
nia (adaptácie) s cieľom viesť bežný denný život“ (Long-term 
Care, 2006:17). Odkázanosť na dlhodobú starostlivosť iných 
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môže byť podmienená zdravotným postihnutím rozličného 
druhu a stupňa alebo dôsledkami vyššieho veku. Obe uvede-
né sociálne riziká patria k tradičným doménam starostlivosti 
(napr. Ewijk et al., 2002; Cameron, Moss, 2005). K zdravotnému 
postihnutiu či funkčným dôsledkom vyššieho veku pripája H. 
Litske et al. (2006) situáciu osobitných zdravotných podmie-
nok (napr. v prípade osôb s Alzheimerovou chorobou). Autor 
však nehovorí o závislých/odkázaných osobách, ale o pobe-
rateľoch starostlivosti (care recipients).

V podmienkach Slovenska sa v súlade s platnou legislatí-
vou považujú za osoby odkázané na dlhodobú starostlivosť 
osoby staršie ako 6 - ročné bez uvedenia hornej vekovej hra-
nice, ktoré si podľa stanovených kritérií vyžadujú systematickú 
pomoc inej osoby v rozsahu minimálne 2 hodiny denne.9 Pod-
ľa dostupných sociálnych štatistík ide približne o 110 000 ľudí 
opatrovaných v domácom i rezidenčnom prostredí prevažne 
spadajúcich do vekovej kategórie nad 65 rokov a opatrova-
ných najčastejšie v domácom prostredí blízkymi 10v rámci systé-
mu peňažného príspevku na opatrovanie10.

Opatrujúca osoba

Chápanie pojmu „opatrujúca osoba“ (angl. carer11) je veľ-
mi rôznorodé, spravidla odvodené od účelu, na aký sa pojem 

9 Zákon č. 447/2008 Z.z. o sociálnych službách; Zákon č. 448/2008 Z.z. o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

10 Táto skupina zahŕňa iba osoby, ktoré sú oficiálne poberateľmi/ľkami služieb dlhodo-
bej starostlivosti alebo sa na nich vzťahujú priame platby poskytované opatrujúcim 
osobám (napr. peňažný príspevok na opatrovanie), a teda sú evidované v soci-
álnych štatistikách. V skutočnosti však môže byť skupina takto odkázaných osôb 
oveľa širšia, služby pre ne však zabezpečuje blízka rodina na inej ako formalizovanej 
báze a zostávajú tak pre štatistické sledovanie a výskumy „skryté“.

11 Za určitých okolností by bolo možné tejto pojem preložiť aj ako „opatrovateľ/ľka“, 
čo by však mohlo byť v podmienkach Slovenska mätúce, nakoľko pojem „opat-
rovateľ/ľka“ má presné právne vymedzenie a konotácie na formálny sektor sta-
rostlivosti. Pojem opatrujúca osoba považujeme na tento účel za viac univerzálny, 
umožňujúci ďalšie vnútorné členenie.
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používa. Európska asociácia pracujúca pre opatrujúce osoby 
EUROCARERS (www.eurocarers.org) [cit. 2011-06-12] definuje 
opatrujúcu osobu (carer) ako „osobu, ktorá poskytuje mimo 
profesionálneho a formálneho rámca neplatenú opateru nie-
komu, kto má chronickú chorobu, zdravotné postihnutie alebo 
inú dlhodobú zdravotnú potrebu alebo potrebu starostlivosti“. 
Je zjavné, že pojem je vymedzený užšie, účelovo k misii tejto 
organizácie, so zámerom primárne iniciovať podporu osôb, 
ktoré opatrujú odkázané osoby na neformálnej báze. Oveľa 
širšie definujú opatrujúcu osobu S. Kohler, H. Döhner (www.
uke.uni-hamburg.de) [cit. 2011-06-12]. Je to „osoba, ktorá po-
skytuje starostlivosť osobe s chronickou chorobou, zdravotným 
postihnutím alebo s dlhotrvajúcou potrebou starostlivosti“. 
Takéto vymedzenie korešponduje s vymedzením H. Litske et 
al. (2006) jasne účelovo umiestneným do širšej problematiky 
sektora starostlivosti a „pracovnej sily“, ktorá tento sektor sa-
turuje12. Osoby zabezpečujúce opatrovanie sú autorským ko-
lektívom delené z perspektívy opatrovania ako práce (care 
work). V správe sa uvádza, že existuje viacero klasifikácií ľudí, 
ktorí sa angažujú v sektore starostlivosti. Pre potreby vlastnej 
klasifikácie uprednostňujú vymedzenie opatrujúcich osôb (ca-
rers) ako „osôb, ktoré sú angažované v dodávaní služieb pre 
užívateľov na dennej báze, bez ohľadu na ich profesionálnu 
alebo vzdelanostnú kvalifikáciu“ (Litske et al., 2006, s. 6). Hlav-
né kritérium, ktoré používajú pre delenie opatrujúcich osôb, je 
to, či sú za svoju opatrovateľskú prácu odmeňovaní alebo nie.

•	 Osoby opatrujúce za mzdu (waged carers):

- „tradiční“ formálni opatrovatelia/ľky („traditional for-
mal carers“; osoby, ktoré sú zamestnávané agentúrami 
zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti a financované 
vo veľkej miere z verejných zdrojov),

12 Ide o správu „Zamestnanosť v sociálnej starostlivosti v Európe“ vydanú Európskou 
nadáciou pre zlepšenie životných a pracovných podmienok v roku 2006.
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- formálni opatrovatelia/ľky „zmiešaného režimu“ („mixed 
economy“ formal carers; odmeňované osoby pracujúce 
buď v dobrovoľníckom sektore, neziskových organizáci-
ách alebo v ziskových opatrovateľských organizáciách),

- „nezávislí“ formálni opatrovatelia/ľky („independent“ 
formal carers; opatrujúce osoby registrované v zamest-
návateľských agentúrach na účely vysielania pre príleži-
tostné alebo krátkodobé zabezpečovanie starostlivosti),

- opatrujúce osoby zamerané na osobnú asistenciu („personal 
assistant“ carers; platené osoby najímané priamo osobami 
odkázanými na opatrovanie alebo ich rodinami či priateľmi).

•	 Osoby opatrujúce bez mzdy (non-waged carers):

- dobrovoľníci/čky („voluntary“ carers; nie sú platení, aj keď 
sú spojení s organizáciami zdravotného či sociálneho sek-
tora starostlivosti; rozsah ich poskytovanej starostlivosti je 
veľmi rozmanitý; môžu byť trénovaní a môžu sa im preplá-
cať dodatočné náklady súvisiace so starostlivosťou),

- rodinne opatrujúce osoby („family“ informal carers; nie sú 
platení a poskytujú starostlivosť svojim najbližším, najčas-
tejšie na princípe úzkych vnútro rodinných vzťahov bez 
očakávania finančnej odmeny; niekedy však môžu do-
stávať sociálnu dávku, ktorá im kompenzuje stratu príjmu),

- „nepríbuzensky“ opatrujúce osoby („non-kin“ carers; nie sú 
platení, často zabezpečujú opateru na priateľskej báze, pre 
dobré vzťahy; môžu byť odmeňovaní „naturálnou“ formou).

Neformálne opatrujúca osoba 

Neformálne opatrujúcimi osobami sú podľa H. Litske et al. (2006) 
najčastejšie tzv. rodinne opatrujúce osoby („family“ informal ca-
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rers), ktoré nie sú platené a poskytujú starostlivosť svojim najbližším 
primárne na princípe úzkych vnútro rodinných vzťahov bez očaká-
vania finančnej odmeny. Pripúšťajú, že v určitých prípadoch môžu 
dostávať sociálnu dávku, ktorá im kompenzuje stratu príjmu. 

Ak vychádzame zo slovenského právneho prostredia, ne-
formálne opatrujúcimi osobami sú:

•	 fyzická osoba opatrujúca občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím odkázaného na opatrovanie (ide o osobu 
z okruhu blízkych na účely poskytovania peňažného prí-
spevku na opatrovanie),

•	 iná fyzická osoba (ide o osobu mimo okruhu blízkych v prí-
pade, že táto osoba zdieľa s odkázanou osobou spoločnú 
domácnosť, rovnako na účely poskytovania peňažného 
príspevku na opatrovanie),

•	 osobný asistent/tka z okruhu blízkych osôb (vykonáva osob-
nú asistenciu podľa zákonom presne stanovených podmie-
nok a je odmeňovaný/á z prostriedkov peňažného príspev-
ku na osobnú asistenciu poskytovaného odkázanej osobe),

•	 osobný asistent/tka z okruhu mimo blízkych osôb (vykoná-
va osobnú asistenciu a je odmeňovaný/á z prostriedkov 
peňažného príspevku na osobnú asistenciu poskytované-
ho odkázanej osobe).

Poznanie právneho prostredia je pomerne dôležité, nakoľ-
ko vymedzuje určité charakteristiky, ktoré musia spĺňať nefor-
málne opatrujúce osoby k tomu, aby im mohla byť poskytova-
ná nejaká forma verejnej podpory (Repková, 2009): 

•	 sú to osoby staršie ako 18 rokov z okruhu najbližších odká-
zanej osoby. V prípade, že sú mimo tohto okruhu, zdieľajú 
s odkázanou osobou spoločnú domácnosť,
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•	 starostlivosť zabezpečujú výlučne v domácom prostredí 
(buď v domácnosti odkázanej osoby alebo vo vlastnej, 
príp. inej domácnosti),

•	 zabezpečujú starostlivosť najmä pri úkonoch sebaobsluhy 
(stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie, osobná hy-
giena, obliekanie a vyzliekanie, zmena polohy, sedenie, 
státie, pohyb po schodoch a rovine, orientácia v prostre-
dí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu13). 
Na základe odkázanosti na pomoc pri týchto úkonoch sa 
určuje celkový stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby, 
ktorý musí dosahovať minimálny 5. stupeň. Rozsah odká-
zanosti na pomoc pri udržiavaní domácnosti a vykonáva-
ní ostatných sociálnych aktivít sa osobitne neposudzuje, 
nakoľko za ich základ sa považuje odkázanosť na pomoc 
pri sebaobsluhe, 

•	 starostlivosť musí byť intenzívna, zodpovedajúca minimál-
nemu rozsahu 8 hodín dennej pomoci pri úkonoch uvede-
ných vyššie, 

•	 poskytujú starostlivosť osobám, ktoré sú na ňu odkázané 
dlhšiu dobu, resp. existuje predpoklad, že budú na ňu od-
kázané viac ako rok (preto hovoríme o dlhodobej starost-
livosti, ktorá sa líši od starostlivosti potrebnej pri akútnych 
zdravotných problémoch),

•	 za starostlivosť nedostávajú plat, ale sociálnu dávku (pe-
ňažný príspevok na opatrovanie) alebo sú za ňu odmeňo-
vané z peňažného príspevku na osobnú asistenciu, ktorý 
dostáva odkázaná blízka osoba,

•	 pre výkon opatrovania sa od nich nevyžaduje osobitná for-
málna kvalifikácia. 

13  Príloha č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
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Na Slovensku ide o takmer 60 000 poberateľov/liek peňaž-
ného príspevku na opatrovanie najčastejšie vo vekovej ka-
tegórii 51-64 rokov (Repková, 2008), pre ktoré sú určené roz-
ličné typy sociálnych podpôr (napr. odľahčovacia služba, iné 
podporné služby, daňové zvýhodnenia, zdravotné a sociálne 
poistenie platené zo strany štátu či sociálne poradenstvo).14 

2.2  Vzťah integrovanej sociálnej práce a integrovaných 
služieb dlhodobej starostlivosti  

– teoretické vymedzenie

Na základe štúdia domácej, no najmä zahraničnej lite-
ratúry, by sa mohlo zdať, že integrovaný model sociálnej 
práce možno stotožňovať s integrovaným modelom služieb 
dlhodobej starostlivosti, nakoľko sociálna práca a sociálne 
služby sú takmer synonymá. Ako sme vyššie uviedli, v naj-
novšej odbornej literatúre sa pojem integrovaná sociálna 
práca prakticky nepoužíva, preferovanejší je pojem integ-
rované služby (integrated services), integrované sociálne 
služby (integrated social services) či integrovaná sociálna 
starostlivosť (integrated social care). Niektorí autori a autor-
ky (napr. Brichtová, 2011) však poukazujú na nevhodnosť 
takéhoto stotožňovania nielen pre teóriu sociálnej práce, 
ale aj pre právne nároky, ktoré jednotlivcom v systéme so-
ciálnych intervencií vznikajú. 

Vzájomnú prepojenosť sociálnej práce a sociálnych slu-
žieb (v zmysle sociálnej praxe) nachádzame už v pôvodných  
 

14 Podobne ako v prípade osôb odkázaných na starostlivosť, aj počet osôb zabezpe-
čujúcich systematické opatrovanie na neformálnej báze je širší ako vykazujú šta-
tistiky. B. Bodnárová et al. (2005) na základe výsledkov svojho výskumu odhadujú, 
že v každej druhej rodine žije dospelá osoba, ktorá má neformálne opatrovateľské 
záväzky voči nejakej skupine odkázaných členom rodiny.
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prácach R. Evansa z 80. rokov minulého storočia. Aj keď autor 
ako jeden z mála v tituloch svojich príspevkov hovorí o „in-
tegrovanom modeli sociálnej práce“ (integrated model of 
social work), v samotných textoch nachádzame skôr pojem 
„integrovaná prax sociálnej práce“ (integrated social work 
practice). Autor analyzujúc problematiku paradigiem, teó-
rií a modelov pre potreby integrovaného modelu sociálnej 
práce a objasnenia vzťahu medzi vedeckou a praktickou 
(skúsenostnou) bázou sociálnej práce uvádza, že „praktic-
ké teórie sú teórie „spoločného zmyslu“ a teórie „vytvorené 
doma“, v hlavách sociálnych pracovníkov a formujú sa im-
plicitne v rámci ich bežných profesionálnych aktivít“ (Evans, 
1976:179). Z toho vyplýva neoddeliteľnosť sociálnej práce 
v zmysle modelu, teórie a sociálnych služieb, v zmysle napĺ-
ňania úloh sociálnej práce v každodennej praxi sociálnych 
pracovníkov.

Súčasnými vzťahmi sociálnej práce a sociálnych služieb 
ako pojmov bežne používaných v systéme sociálnej ochrany 
sa zaoberala vo svojej dizertačnej práci L. Brichtová (2011). 
Autorka v nej reagovala na pomerne rozsiahlu odbornú dis-
kusiu o možných príčinách, ale najmä dôsledkoch stotožňo-
vania oboch pojmov. Opierajúc sa o práce iných autorov 
a autoriek (napr. Matoušek et al., 2001; Tokárová et al., 2002; 
Litske et al., 2006; Levická, 2007; Munday, 2007; Cree, Davis, 
2007) identifikovala určité aspekty, z ktorých môže prameniť 
stotožňovanie, resp. voľné zamieňanie pojmov sociálna prá-
ca a sociálne služby:

•	 rôznorodosť pojmov používaných v sektore sociálnej sta-
rostlivosti v národnom a medzinárodnom kontexte s ich roz-
ličným chápaním a využívaním,

•	 stále dôslednejšie podmieňovanie angažovania sa v soci-
álnych službách formálnym vzdelaním v odbore sociálna 
práca.
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Autorka však zároveň poukazuje na rozdielnosť, danú 
právnym zakotvením oboch pojmov a ich súvislosťami k vzni-
ku právnych nárokov individuálnych užívateľov: kým sociál-
na služba ako taká právne nároky jednotlivca zakladá, so-
ciálna práca takéto explicitné postavenie nemá. Svoje sta-
novisko však uzatvára zdôrazňovaním nespochybniteľných 
súvislostí sociálnej práce a sociálnych služieb, kedy sociálne 
služby chápe ako konkrétnu formu riešenia individualizova-
ných sociálnych potrieb ľudí v sociálnej núdzi a ako nástroj 
realizácie (vykonávania) sociálnej práce v zmysle širšieho 
systému (hovorí o ich jednote v diverzite; Brichtová, 2011). 

Obrázok 3:  Rámcový vzťah sociálnych potrieb ľudí - sociálnych 
služieb - sociálnej práce

Zdroj: Brichtová, 2011:36

Súhlasíme s názorom autorky, že napriek vzájomnej pre-
pojenosti potrieb, foriem pomoci a systému by sa nemala 

Sociálne potreby ľudí

Formy pomoci
- napr. sociálnej služby

Organizácia pomoci
- sociálna práca
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strácať zo zreteľa osobitná povaha a postavenie sociálnej 
práce (systému) a sociálnych služieb (jednej z foriem pre 
implementáciu systému). Zdieľame aj jej argumenty, pre-
čo nie je stotožňovanie možné. Hovorí o dvoch stranách 
(perspektívach): v sociálnych službách sa neangažujú len 
sociálni pracovníci, resp. sociálne služby nie sú vykonáva-
né/zabezpečované len činnosťami sociálnej práce či pro-
stredníctvom sociálnej práce, nakoľko sa v nich vykonáva-
jú aj iné činnosti. Na druhej strane, nerozlišovanie týchto 
pojmov by mohlo viesť k zúženiu možností profesionálneho 
angažovania absolventov a absolventiek odboru sociál-
na práca, ktorí nepôsobia len v sociálnych službách, ale 
aj v iných oblastiach sociálnej sféry (napr. služby zamest-
nanosti, sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela, 
kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 
postihnutia) či úplne mimo nej (napr. v zdravotníctve, škol-
stve, či justícii). Napokon upozorňuje na to, že stotožňova-
nie sociálnej práce a sociálnych služieb by mohlo limitovať 
ďalší rozvoj sociálnej práce ako vednej disciplíny a to jej 
zužovaním výlučne na sociálnu exekutívu (sociálne služby), 
bez možnosti angažovať sa v sociálnom výskume, akade-
mickej výučbe sociálnej práce a v budovaní jej teoretickej 
základne. 

Aj prostredníctvom tejto publikácie máme ambíciu zvyšo-
vať citlivosť vedeckej, odbornej, ale i laickej verejnosti na ter-
minologické otázky súvisiace so sférou sociálnej práce a jej 
inštrumentária (preto sme prakticky celý predchádzajúci text 
venovali terminologickým vymedzeniam). V mnohých prípa-
doch sa vďaka tomu možno vyhnúť nedorozumeniam, resp. 
budovať validnejšiu a presnejšiu teoreticko-metodologickú 
základňu systému sociálnej práce. Na druhej strane treba 
byť pripravení na to, že terminologická rôznorodosť, nejed-
notnosť výkladu určitých pojmov v uvedených oblastiach 
bude vždy prítomná, a to aj vďaka medziodborovej integ-
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rácii teoretického a praktického poznania v spoločenských 
a pomáhajúcich disciplínach, internacionalizácie určitých 
tém a snahy o hľadanie spoločných postupov a výmenu 
dobrej praxe.15 

2.3 Vybrané ekonomické aspekty integrovanej  
dlhodobej starostlivosti

Pôvodný rukopis monografie neobsahoval časť zamera-
nú na ekonomické a finančné súvislosti integrácie v službách 
dlhodobej starostlivosti. Prijali sme však odporúčanie recen-
zenta zaradiť do textu aj tieto aspekty, resp. niektoré z nich, 
nakoľko sú pre problematiku integrovanej dlhodobej starost-
livosti kľúčové.

V sociálnej práci sa niekedy až programovo vyhýbame 
ekonomicko-finančným otázkam, nakoľko máme pocit, že ju 
oberajú o spontánnosť, o výlučnú zameranosť na uspokojo-
vanie potrieb užívateľov, bez ohľadu na ich rozsah a charak-
ter. Domnievame sa, že úvahami o podmienenosti pomoci 
v rámci sociálnej práce finančnými možnosťami verejných, 
prípadne privátnych zdrojov, kladieme do jej poskytovania 
systém priorít (potreby určitých jednotlivcov, príp. skupín ľudí 
a komunít sa stávajú dôležitejšie ako potreby iných) a výko-
nových indikátorov (ako je poskytovanie pomoci účinné a či 

15 Od 90. rokov som bola na Slovensku spoluaktérkou „hnutia“ za budovanie huma-
nistickej terminológie k problematike zdravotného postihnutia, intenzívne som sa 
v rámci publikačnej i prednášateľskej činnosti angažovala za zvyšovanie citlivosti 
odbornej a laickej verejnosti k využívaniu pojmov odporúčaných napr. Radou Euró-
py v tejto oblasti. Považovala som to za jeden z kľúčových prvkov pokroku v tvorbe 
teoretických prístupov k zdravotnému postihnutiu a k následnej praktickej činnosti 
zameranej na pomoc tejto skupine ľudí. Dnes konštatujem, že situácia sa termino-
logicky neustálila, dokonca, že sa slovník v tejto oblasti neustále diverzifikuje a že 
využívanie konkrétnych pojmov konkrétnymi autormi a autorkami treba vnímať 
v kontexte tradícií a potrieb jednotlivých disciplín a prevažujúcej praxe.



57

rozsah investícií zodpovedá preddefinovaným výstupom), 
vrátane posudzovania ekonomickej návratnosti intervencie 
v čase.16 Akokoľvek by sme však chceli „ochrániť“ sociálnu 
prácu pred týmito otázkami, jej súčasťou je a  časom bude 
stále intenzívnejšie aj potreba hľadania kritickej rovnováhy 
medzi rozsahom potrebných intervencií pre rozličné skupiny 
ľudí a rozsahom verejných, či iných zdrojov na uspokojovanie 
ich potrieb. 

Otázky finančnej rovnováhy medzi potrebami a zdrojmi 
nie sú dôležité len vo vzťahu k udržateľnosti existujúcich ná-
strojov a podporných opatrení, ale najmä pri zavádzaní no-
vých foriem pomoci a ich organizačného zabezpečenia. In-
tegrácia v službách dlhodobej starostlivosti bola od počiat-
ku komunikovaná ako sociálna inovácia, ako niečo, čo by 
malo prispieť k dosiahnutiu lepšej rovnováhy medzi rastúcimi 
potrebami ľudí v oblasti dlhodobej starostlivosti a schopnos-
ťami tieto potreby uspokojovať v rámci vyváženého systému 
verejno-privátneho financovania a organizačného zabezpe-
čenia. J.M.D. Barosso (2011:2) 17. marca 2011 v Bruseli vo svo-
jom príspevku pri príležitosti otvárania iniciatívy k sociálnych 
inováciám v EU (The Social Innovation Europe intiative) kon-
štatoval, že „...EU bola vždy kontinentom tvorivým sociálnych 
podnikateľov, ktorí dizajnovali systémy na podporu vzdelá-
vania, zdravia, sociálnej inklúzie a blahobytu ľudí“. Sociálnu 
inováciu vymedzil ako „...uspokojovanie neuspokojených 
sociálnych potrieb a zlepšenie sociálnych výstupov“. Na po-
trebu zavádzania sociálnych inovácií pri riešení naliehavých 
sociálnych problémov upozornili aj L. Pulford, F. Addarii (in 
This, 2010:8) zastupujúci globálnu komunitu “The Social Inno-
vation eXchange (SIX)”: 

16 Všetky tieto aspekty boli kritizované od 80. rokov minulého storočia ako vplyv neo-libe-
ralizmu a zavádzania tzv. menežerializmu do sociálnej práce (napr. Lymbery, 2001).



58

„V období súčasnej finančnej a ekonomickej krízy sú sociálne 
inovácie dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, a to v dvoch súvis-
lostiach: ako súčasť ekonomickej stratégie budovania európskej 
pozície k rastúcim nárokom v oblasti zdravotnej starostlivosti a en-
vironmentálnych služieb, a zároveň ako nevyhnutný príspevok 
k zabezpečeniu vyššej hodnoty peňazí vo verejných službách“.

V ďalšom texte stručne predstavíme vybrané otázky, ktoré 
tvoria v súčasnosti v Európe základ odbornej diskusie k udržateľ-
nému financovaniu dlhodobej (integrovanej) starostlivosti zabez-
pečovanej najmä pre rastúcu skupinu starších osôb. Sústredíme 
sa primárne na tie, ktoré reflektujú pozíciu neformálne opatrujú-
cich osôb, nakoľko táto skupina je pre publikáciu primárna. 

2.3.1 Komplexnosť ekonomickej dimenzie integrovanej  
dlhodobej starostlivosti

Na základe obsahu dostupnej literatúry, ale aj smerovania 
odborných diskusií k problematike integrovanej dlhodobej 
starostlivosti, sa javí, že ich východiskovým i konečným heslom 
je „trvalá ekonomická udržateľnosť“ (financial sustainability). 
Pod týmto spojením sa však skrýva pomerne diverzifikovaná 
štruktúra otázok, aspektov a výziev:

•	 integrovanie problematiky dlhodobej starostlivosti do riešenia 
globálnych dopadov starnutia populácie, vývoja zdravotné-
ho stavu starších ľudí a zmeny rodinnej inštitúcie z hľadiska jej 
pripravenosti pokrývať potreby odkázaných členov rodiny17,

17 V tomto smere sa problematika dlhodobej starostlivosti stáva súčasťou spoločenskej 
diskusie o trvalo udržateľnom rozvoji, v zmysle jej prepojenia na dôchodkové systé-
my, medzigeneračnú solidaritu a „spoločenskú zmluvu“, atď.
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•	 efekty medzisektorovej integrácie zdravotných a sociál-
nych intervencií v porovnaní s izolovanými sektorovými 
opatreniami,

•	 interdisciplinárna spoluprácu odborníkov rozličného profesio-
nálneho zázemia a kompetencií v oblasti dlhodobej starostli-
vosti, vrátane manažmentu starostlivosti „z jedného miesta“,

•	 integrácia prístupov a nástrojov realizovaných v rozličných 
prostrediach (v rodine, komunite, rezidenčnej starostlivosti) 
v porovnaní s riešením vo výlučných prostrediach (len v do-
mácom, či naopak, len v rezidenčnom prostredí),

•	 integrácia „pracovnej sily“ dlhodobej starostlivosti, kedy 
osoby vykonávajúce starostlivosť na profesionálnej a nefor-
málne báze (vrátane dobrovoľníckej práce) sa chápu ako 
súčasť integrovanej pracovnej kapacity,

•	 integrácia sektora dlhodobej starostlivosti do celkovej poli-
tiky zamestnanosti a podpory pracovnej re/integrácie ne-
zamestnaných osôb, 

•	 integrácia rozličných zdrojov na pokrývanie nákladov slu-
žieb dlhodobej starostlivosti (verejno-privátny zdrojový mix).

Analýzou založenou na kombinácii týchto aspektov by sme 
mali byť, v ideálnom prípade, schopní kvantifikovať efektív-
nosť integrovaných modelov v porovnaní s nekoordinovaný-
mi a neintegrovanými postupmi jednotlivých sektorov, akté-
rov, zdrojov a prístupov a tým presvedčiť tvorcov politík na 
jednotlivých úrovniach o opodstatnenosti investícií do tejto 
oblasti. V súčasnosti však komparatívne analýzy takéhoto dru-
hu nie sú k dispozícii, a to z viacerých dôvodov: 

•	 integrovaná dlhodobá starostlivosť je len postupne sa ob-
javujúcou disciplínou sociálnej ochrany v Európe (Marin et 
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al., 2009), s doposiaľ nedostatočne konsolidovanou analy-
tickou a zdrojovou základňou,

•	 medzi jednotlivými členskými štátmi sú natoľko významné 
rozdiely vo vymedzení a štrukturovaní systémov dlhodobej 
starostlivosti, vrátane rozsahu výdavkov na túto oblasť z 
HDP18, že spracovanie jednotného komparatívneho systé-
mu bude aj v budúcnosti veľmi obtiažne, 

•	 ak sú aj k dispozícii nejaké analýzy, prevažne sú postavené na 
nekonsolidovaných údajoch, čo často znižuje ich kompara-
tívnosť, využiteľnosť a inšpiratívnu hodnotu pre národnú prax,

•	 dopadové ekonomické analýzy sa sústreďujú len na vybra-
né aspekty dlhodobej starostlivosti19. Podľa P.C. Coyte et al. 
(2008) distribúcia opatrení národných systémov dlhodobej 
starostlivosti má pritom tri významné komponenty: nástroje, 
financovanie a posudzovanie potrieb. Ako uvádzajú, do-
posiaľ neexistuje zdieľané stanovisko, ako by mali byť tieto 
komponenty efektívne kombinované tak, aby skúsenosti 
užívateľov dlhodobej starostlivosti boli čo najlepšie, 

18 M. Huber et al. (2009) uvádzajú, že rozsah výdavkov na dlhodobú starostlivosť pred-
stavuje priemerne v EU 1,3% z HDP, pričom v národných podmienkach variuje od 
0,3% (napr. v ČR, Španielsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku) po takmer 4% v Holandsku či 
Švédsku. Na Slovensku sa investovalo v roku 2008 do dlhodobej starostlivosti 0,77% 
HDP, z toho približne 0,45% pre o osoby staršie ako 60 rokov (Bednárik et al., 2010).

19 Dopadové ekonomické analýzy sa v USA realizujú už dlhodobejšie a na pravidelnej 
báze, nie sú však zamerané na komplex aspektov, ktorý sme identifikovali vyššie, ale len 
na vybrané aspekty dlhodobej starostlivosti. Americká asociácia zdravotnej starostlivosti 
(AHCA) v spolupráci a Národným centrom pre podporované bývanie (NCAL) vydáva-
jú pravidelne dopadové štúdie zamerané na zariadenia dlhodobej starostlivosti (zaria-
denia opatrovateľskej služby, podporovaného bývania a iných rezidenčných služieb, 
mimo štátnych nemocníc a štátnych rezidenčných zariadení). Pozitívny dopad nede-
finujú v „integračných“ kategóriách (o čo sú efektívnejšie integračné, ako izolované 
riešenia), ale samotnou existenciou týchto zariadení, a to z hľadiska dopadov na za-
mestnanosť (počet pracovných miest), zamestnanecký príjem, na celkovú ekonomickú 
aktivitu a výber daní. Na základe najnovších údajov z januára 2011 sa napr. zariadenia 
dlhodobej starostlivosti podieľali na národnej ekonomickej aktivite v rozsahu 3,7%.

 (http://www.ahcancal.org/research_data/funding/Pages/LTCEconomicImpact.
aspx?SortField=ArticleStartDate&SortDir=Asc&View=%7b474BD95F%2d0EDA%2d4E-
F7%2d8D09%2dB2AFE38011E5%7d [dostupné na internet 16. júla 2011].
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•	 situáciu napokon komplikuje aj fakt, že analýzy sa takmer 
výlučne týkajú dlhodobej starostlivosti o starších ľudí (napr. 
Coyte, Goodwinn, Laporte, 2008; Glendinning et al., 2009; 
Rechel et al., 2009). Do systematiky dopadových štúdií je 
pritom potrebné zahrnúť všetky skupiny osôb odkázaných 
na pomoc inej osoby pri bežných denných činnostiach, 
starostlivosti o domácnosť a pri spoločenských aktivitách, 
a to ako z dôvodu veku, tak z dôvodu zdravotného po-
stihnutia. Fakt, že výdavky pre staršie osoby tvoria majorit-
ný podiel všetkých výdavkov dlhodobej starostlivosti (1%  
z 1,3% priemerných výdavkov na dlhodobú starostlivosť; Hu-
ber et al., 2009) by nemal byť v tomto smere argumentom.

2.3.2  Demografický vývoj a trendy v zdravotnom  
stave starších ľudí

Spravidla všetky publikácie zaoberajúce sa problematikou 
dlhodobej integrovanej starostlivosti začínajú podrobnou de-
mografickou analýzou, s následným vzťahovaním zistení k tren-
dom zdravotného vývoja najmä staršej populácie, k meniacej 
sa rodinnej inštitúcii a tým k rastúcim nárokom na financovanie 
dlhodobej starostlivosti systémami „zvonku“. Keďže takéto ana-
lýzy sú pomerne dostupné, predstavíme len stručnú rekapitu-
láciu základných trendov, ktoré ovplyvňujú, resp. v blízkej bu-
dúcnosti budú ovplyvňovať situáciu v  dlhodobej starostlivosti 
v národných i medzinárodných podmienkach (napr. Huber et 
al., 2009; Rechel et al., 2009; Hoffman, Ricardo, 2010):

•	 podiel starších ľudí na celkovej populácii systematicky rastie 
a bude rásť. V roku 1960 predstavoval v krajinách OECD 
celkovo 8,5%, v roku 2005 došlo k zvýšeniu na 13,8% s pred-
pokladom nárastu na štvrtinu celkovej populácie (25,2%) 
v roku 2050,
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•	 najrýchlejšie rastúcou zložkou populácie sú 85-ročné a star-
šie osoby. Kým v roku 1960 predstavovali 0,5% populácie, 
v roku 2005 sa ich pomer strojnásobil, s predpokladom, že 
v roku 2050 budú predstavovať približne 5% celkovej popu-
lácie,

•	 index ekonomickej závislosti (počet osôb vo veku 65 rokov 
a viac vo vzťahu k osobám vo veku 15-64 rokov) sa do roku 
2050 zdvojnásobí, t.j. zvýši sa zo štyroch na dvoch ľudí v pro-
duktívnom veku na jednu osobu v dôchodkovom veku, so 
závažným dopadom na zníženie disponibilných zdrojov pre 
zdravotné a sociálne systémy,

•	 trendy vo vývoji zdravotného stavu starších osôb budú pro-
tirečivé: na jednej strane dôjde v niektorých krajinách k zní-
ženiu výskytu funkčných obmedzení najťažšieho stupňa, na 
druhej strane sa zvýši prevalencia funkčných obmedzení 
ľahkého a stredného stupňa a chronických ochorení, naj-
mä obezity a diabetu,

•	 ekonomické analýzy ukazujú, že náklady na dlhodobú sta-
rostlivosť starnutím populácie budú rásť; nie je to tak jed-
noznačné v prípade nákladov na zdravotnú starostlivosť. 
V tejto súvislosti bude rozhodujúce, či sa budú uplatňo-
vať včasné opatrenia (preventívne, aktivizačné), ktoré by 
mohli zabrániť výskytu vážnych zdravotných problémov sú-
visiacich so starnutím populácie a tým zmierniť jeho dopad 
na náklady zdravotných systémov,

•	 predpokladá sa, že zlepšujúci sa zdravotný stav staršej 
populácie bude vedieť do budúcnosti čiastočne vykom-
penzovať znižujúci sa rozsah pripravenosti členov rodiny 
v strednom veku zabezpečovať záväzky opatrovania 
(odkázanosť na opatrovanie sa bude posúvať do vyššie-
ho veku a opatrovanie budú poskytovať aj starší členovia 
rodiny).
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Demografická situácia sa na Slovensku čiastočne odlišuje 
od uvedených priemerných ukazovateľov. Krajina v súčasnos-
ti patrí k „relatívne mladým“ (v demografickom ponímamí), 
kedy podiel obyvateľov 65-ročných a starších predstavuje pri-
bližne 12% populácie a 80-ročné a staršie osoby tvoria približne 
2,5% celkovej populácie. Podľa demografických prognóz po-
pulácia 65 rokov a viac sa do roku 2030  zvýši na 20,6% a po-
pulácia 80 rokov a viac o takmer 2%. Mimoriadne rýchlo však 
bude rásť index ekonomickej závislosti, na základe ktorého sa 
Slovensko v roku 2060 zaradí, podľa A. Chromečka (2009), me-
dzi krajiny s najvyšším indexom tohto typu v EÚ (zo súčasnej 
hodnoty 16,5% na 31% v roku 2030 a 68,5% v roku 2060). J. Mlá-
dek et al. (2006) pritom predpokladá oveľa vážnejšie dopady 
starnutia populácie v západnej a čiastočne v strednej časti 
Slovenska, v porovnaní s jeho ostatnými regiónmi. 

2.3.3  Konfliktné ciele a protirečivé účinky nových  
sociálnych politík 

V tejto časti sa budeme bližšie venovať niektorým sociálno-
-politickým opatreniam, ktoré sa postupne zavádzali v rámci 
dlhodobej starostlivosti, a ktorých ekonomické účinky (často 
aj nezamýšľané) sa ukázali postupom času ako kontradiktór-
ne, resp. konfliktné voči iným politikám. 

Posudzovanie nákladovosti dlhodobej starostlivosti v jednotli-
vých prostrediach starostlivosti

Podľa komparatívnych zistení M. Huber et al. (2009), R. Rod-
rigues, A. Smidt (2010) najdôležitejším aspektom hodnotenia 
nákladovosti dlhodobej starostlivosti je spôsob, ako sa služby 
poskytujú. Autori na základe dostupných zdrojov zaznamenali 
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výraznú nerovnováhu medzi počtom osôb, ktorým sa posky-
tuje dlhodobá starostlivosť v domácom prostredí a rozsahom 
zdrojov, ktoré sú z celkových nákladov dlhodobej starostlivos-
ti na ňu alokované. Analýzy ukázali, že aj keď je priemerne 
v krajinách EÚ dlhodobá starostlivosť takmer výlučne posky-
tovaná v domácom prostredí (len 3,3% osôb starších ako 65 
rokov žije v rezidenčnom prostredí), väčšina nákladov smeruje 
práve do rezidenčnej starostlivosti. Ako uvádza M. Huber et al. 
(2009), priemerne sa v OECD krajinách investuje do dlhodobej 
starostlivosti 1,3% prostriedkov, z toho až priemerne 51,2% je 
pre rezidenčné služby. Rozsah výdavkov na rezidenčnú sta-
rostlivosť z celkových výdavkov na dlhodobú starostlivosť va-
riuje od približne štvrtiny v Taliansku, Slovinsku či Dánsku k vyše 
80% vo Švajčiarsku a Kanade a viac ako 95% na Islande.

Podľa P.C. Coyte et al. (2008) hranice medzi jednotlivými 
tradičnými prostrediami (domáce, inštitucionálne; formálne, 
neformálne) sa zavádzaním nových hybridných foriem zabez-
pečovania starostlivosti postupne stierajú, čo by malo viesť 
skôr k potrebe ich vzájomného dopĺňania v smere „kontinua 
starostlivosti“, než k ich antagonizácii a výlučnému postaveniu 
v systéme. V tejto súvislosti si B. Rechel et al. (2009:20) kladú 
kľúčovú otázku „...či poskytovanie väčšieho rozsahu formál-
nych služieb „vytesní“ starostlivosť rodiny, alebo naopak, či 
nástroje na podporu opatrovania rodinou umožnia rodine 
opatrovať dlhšie“. Ako autori uvádzajú, nie sú dôkazy o tom, 
že by fungovala téza o „vytesnení“. Skôr sa ukazuje ako efek-
tívne kombinovať formálne aj neformálne služby, na základe 
čoho opatrujúci členovia rodiny menia formy starostlivosti o 
odkázaného člena, než by úplne túto starostlivosť zanechá-
vali. Autori však poukazujú na dôležitú skúsenosť, že „...aj keď 
ľahší prístup k službám nevytesnil rodinnú starostlivosť, prispel 
k zmene v tom smere, ako sa rodiny správali a ako sa poskytla 
starším osobám možnosť cítiť sa vo vzťahoch k členom rodiny 
menej nezávislo“ (Rechel et al., 2009:21).
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Zavádzanie finančných príspevkov na starostlivosť a podpora 
zamestnanosti: konfliktné sociálno-politické ciele

Často komunikovanou otázkou dlhodobej starostlivosti sú 
efekty zavádzania dávkových schém. Ide o finančné príspev-
ky na starostlivosť (cash-for-care schemes) poskytované buď 
opatrovaným (attendance allowance) alebo opatrujúcim oso-
bám (care allowance), ktoré patria, podľa B.D. Roit, B.L. Bihan 
(2010), k významnému spoločnému trendu v politikách dlho-
dobej starostlivosti v Európe. Prijímali sa ako súčasť opatrení za-
meraných na zvyšovanie práva výberu v prístupe k dlhodobej 
starostlivosti. Mnohí odborníci sa však zhodujú, že postupne sa 
začali prejavovať ich nezamýšľané účinky, často kvalifikované 
až ako rizikové. F. Hoffman, R. Rodrigues (2010) poukazujú na 
to, že uvedené riešenia boli motivované politikou „sily zdrojov“ 
(„cost containment“ motivation), kedy podpora neformálne 
opatrujúcich osôb sa javila ako lacnejšie riešenie pre verejné 
rozpočty (približne 30% priemernej národnej mzdy) s vedľajším 
efektom udržiavania týchto osôb mimo riadneho zamestnania. 
V kontexte Lisabonskej agendy hovoria o konfliktných cieľoch 
čiastkových sociálnych politík, konkrétne politiky podpory nefor-
málne opatrujúcich osôb v ich opatrovaní, verzus politiky pod-
pory ich plnohodnotnej zamestnanosti. Pripomínajú, že podpo-
ra opatrujúcich osôb stojacich mimo riadneho trhu práce a pl-
ného zamestnania môže byť v konečnom dôsledku pre verejné 
zdroje finančne náročnejšia. P.C. Coyte et al. (2008) uvádzajú 
štyri kľúčové otázky, ktoré sa objavujú v súvislosti s využívaním 
dávkových schém ako jednej z politických možností v Európe:

(1) Sú spojené s administratívnou záťažou, ktorá spravidla pre-
chádza na užívateľov služieb a ich rodiny.

(2) Otázna je kvalita poskytovaných individualizovaných slu-
žieb, nakoľko užívatelia využívajú skôr lacnejšie služby ne-
formálne opatrujúcich osôb, bez záruky kvality podľa urči-
tých štandardov.
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(3) Využívanie dávkových schém nemusí byť automaticky 
pre systém lacnejšie, nakoľko odkázané osoby ich použí-
vajú častejšie pre odmeňovanie nefomálne opatrujúcich 
rodinných príslušníkov, príp. známych, zatiaľ čo formálni 
poskytovatelia sú odkázaní na poskytovanie finančne ná-
ročnejších služieb jednotlivcom, než služieb pre väčšiu sku-
pinu ľudí za nižšie ceny.

(4) Priame platby pre užívateľov síce poskytujú možnosť vý-
beru, ale veľa ľudí ich využíva skôr na bežné výdavky do-
mácnosti, než na zaplatenie starostlivosti.

Napriek uvedeným limitom a rizikám dávkových schém  
F. Hoffman, R. Rodrigues (2010) konštatujú, že rodiny a nefor-
málne opatrujúce osoby preferujú ich poskytovanie pred for-
málnymi službami.20 Ako dodávajú, nie je to spôsobené len za-
bezpečením systematického, aj keď nízkeho príjmu do rodiny, 
ale aj absenciou formálnych služieb dlhodobej starostlivosti, 
najmä v nových členských krajinách. 

B.D. Roit, B.L. Bihan (2010) analyzovali zavádzanie dávko-
vých schém v politikách šiestich európskych krajín z hľadiska 
ich dopadu na preferenciu poskytovateľov služieb a prostre-
dia, v ktorom sa zabezpečujú. Identifikovali tri konfigurácie dl-
hodobej starostlivosti: 

(1)  Za model sociálnych služieb (Social service model) ozna-
čili konfiguráciu v Švédsku a Holandsku. Nové dávkové  
 

20 V podmienkach Slovenska je poskytovanie dlhodobej starostlivosti príbuznými pod-
porenými peňažným príspevkom na opatrovanie riešením, ktoré sa volí opatrujúcimi 
rodinami niekoľkonásobne častejšie ako iné formy. Pre ilustráciu, peňažný príspe-
vok na opatrovanie poberá približne 58 tisíc opatrujúcich blízkych osôb, zatiaľ čo 
osobnú asistenciu využíva len približne 7 tisíc odkázaných osôb, prevažne mladších; 
opatrovateľská služba sa poskytuje približne 25 tisíc poberateľom a starostlivosť v re-
zidenčných službách sa poskytuje približne 30 tisíc odkázaným osobám rozličného 
veku (podklady MPSVR SR). 
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schémy v nich skutočne podporili uplatňovanie slobod-
nej voľby a iniciovali vývoj trhov v sektore starostlivosti. 
Vychádzali zo systémového významu formálnych služieb 
a z dobrovoľnej povahy neformálnej starostlivosti, s účin-
kom navrátenia starostlivosti do rodinného prostredia. 

(2)  Druhú konfiguráciu nazvanú ako Vysoko regulovaná 
schéma dávok na starostlivosť (Highly regulated cash-for-
-care scheme) identifikovali vo Francúzsku. Bola charakte-
rizovaná snahou o formalizáciu a uznanie neformálnej sta-
rostlivosti poskytovaním dodatočných formálnych zdrojov  
a regulácie domácej starostlivosti. 

(3)  Tretí model pripísali Rakúsku, Nemecku a Taliansku a na-
zvali ho ako Systém založený na málo regulovaných 
dávkových transferoch (System based on little-regula-
ted cash-for-care transfers). Umožňoval čiastočné alebo 
úplne vytesnenie rodiny zo starostlivosti spoliehaním sa na 
neregulovaný trh starostlivosti uznaný verejnými politikami. 
Rodiny boli zodpovedné najmä za manažment starostli-
vosti (určovali rozsah starostlivosti, alokovali dodatočné 
zdroje, vyjednávali pracovné vzťahy) s malými zásahmi 
verejných autorít. 

Autori uzatvárajú, že žiaden z vyššie definovaných modelov 
nemožno považovať za taký, ktorý by v skutočnosti „navrátil“ 
starostlivosť do rodiny, nakoľko väčšinu starostlivosti za všet-
kých, aj keď znevýhodňujúcich, okolností zabezpečuje práve 
táto inštitúcia. 

F. Hoffman, R. Rodrigues (2010:14) napokon poukazujú na 
to, že opatrujúce rodiny sú cez dávkové schémy veľmi zra-
niteľné, najmä v období ekonomickej krízy, kedy sa javí ako 
„najľahšie“ odobrať im finančné príspevky spoliehajúc sa na 
argument, „...že oni budú starostlivosť zabezpečovať aj bez 
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nich“. Potvrdenie tejto tézy možno ilustrovať na príklade Slo-
venska. V roku 2010 sme analyzovali dávkové pasce pri pobe-
raní peňažného príspevku na opatrovanie a intervenčný vplyv 
príjmu z pracovnej činnosti opatrujúcej osoby na výšku peňaž-
ného príspevku. Ukázalo sa, že najzraniteľnejšími cez dávkové 
pasce sú rodiny opatrujúcich osôb v strednom veku, kedy ich 
regulovaná zárobková činnosť vedie cez systém posudzova-
nia príjmu spravidla k výraznému zníženiu výšky peňažného 
príspevku alebo k úplnej strate právneho nároku (bližšie pozri 
Repková, 2010 b). 

Finančné príspevky a iné potrebné formy podpory

Podľa F. Hoffman, R. Rodrigues (2010) nemôže byť zavádza-
nie finančných príspevkov izolovaným podporným nástrojom, 
nakoľko samo o sebe nerieši otázku mimoriadneho zaťaženia 
opatrujúcich osôb. A. Fälth, M. Blackden (2009) uvádzajú, že 
problematika neplateného opatrovania (unpaid work) sa musí 
riešiť ako kombinácia troch vzájomne súvisiacich dimenzií („3R“): 

(A)  Uznanie (Recognition): ide o uznanie kľúčového významu 
neplatenej starostlivosti, ktoré vyžaduje vyvinúť koncentro-
vané úsilie k zviditeľneniu takejto práce cestou výskumu 
jej časovej alokácie, príspevku do národnej ekonomiky 
a zlepšenia nástrojov merania. Hodnota neplatenej prá-
ce by sa mala pritom odhadovať cez všeobecný model 
(používajúc priemerný zárobok) alebo cez prístup založe-
ný na formálnych domácich pracovníkoch (vychádzajúc 
z ich zárobku).

(B)  Redukcia (Reduction): je zameraná na investovanie do in-
fraštruktúry a technológií, ktoré môžu redukovať neplate-
nú opatrovateľskú prácu rodinných príslušníkov, osobitne 
žien a dievčat. Poznanie rozsahu ušetreného času môže 
pomôcť lepšie pochopiť, či ho smerovať do formálneho 
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zamestnania, sociálnych a občianskych aktivít alebo ho 
transferovať do iných oblastí neplatenej práce.

(C) Prerozdelenie (Redistribution): prerozdelenie neplatenej 
opatrovateľskej práce vyžaduje prijímanie politických 
opatrení, ktoré podporujú porovnateľné zdieľanie opatro-
vateľskej záťaže, a to nielen medzi mužmi a ženami v do-
mácnosti, ale aj medzi ostatnými poskytovateľmi služieb 
a zodpovednými autoritami.

Kľúčové postavenie v rámci prerozdeľovacích záväzkov 
majú odľahčovacie služby zamerané na udržiavanie fyzické-
ho a psychického zdravia a sociálneho blahobytu neformál-
ne opatrujúcich osôb. Vývoj v tejto oblasti však ukazuje, že 
ich využívanie je pomerne nízke, okrem iného, aj z finančných 
dôvodov, a to najmä u osôb, ktoré pre opatrovanie zanechali 
prácu (Hoffman, Rodrigues, 2010). O dôvodoch nízkej úrovne 
využívania odľahčovacích služieb v podmienkach Slovenska 
budeme podrobnejšie hovoriť v ďalších častiach publikácie.

Finančná spoluúčasť užívateľov služieb a mechanizmy „ochra-
ny príjmu“

Vo všetkých krajinách sa od užívateľov služieb dlhodobej 
starostlivosti a ich rodín očakáva, že budú prispievať k úhrade 
nákladov ich starostlivosti. Prispievanie môže súvisieť, podľa  
F. Hoffman, R. Rodrigues (2010), s rozhodnutím užívateľa pri-
platiť si za kvalitu alebo môže vychádzať z faktu, že verejné 
náklady pokrývajú len časť potrebných zdrojov a poskytova-
né služby sú príjmovo, prípadne majetkovo testované.

Podľa dostupných zdrojov výška spoluúčasti užívateľov je 
v jednotlivých krajinách rôzna, pričom údaje nie sú konsolido-
vané a rôznia sa aj podľa toho, aké typy nákladov starostli-
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vosti sú hradené z verejných zdrojov (napr. vyše 70% úhrada 
v rezidenčnej starostlivosti v Poľsku, približne 30% v Nórsku či 
Nemecku, priemerne do 20% na Slovensku).

V niektorých krajinách je súčasťou systému ochrany príjmu 
pred platením úhrady za službu garantovanie minimálneho 
zostatku pre osobné náklady užívateľa. J. Glasby et al. (2010) 
poukazuje na paradox vzťahu ochrany príjmu u nízkopríjmo-
vých skupín, ktoré sú spravidla vo väčšom rozsahu odkázané 
na dlhodobú starostlivosť. Aj keď na základe pravidla ochrany 
príjmu platia v porovnaní s osobami s vyšším príjmom za ten 
istý rozsah a typ služby nižšiu úhradu, celkovo vyššou odkáza-
nosťou na poskytovanie služieb dlhodobej starostlivosti platia 
za ne v konečnom dôsledku viac.

Odborníci, ktorí sa venujú vybraným ekonomickým otáz-
kam služieb dlhodobej starostlivosti, zhodne konštatujú, že poli-
tiky v tejto oblasti by sa mali vyhýbať radikálnym a extrémnym 
riešeniam. Za takéto by sa mohlo považovať úplné nahrade-
nie neformálnej starostlivosti formálnou, v záujme podpory za-
mestnanosti neformálne opatrujúcich osôb a prevencie ich 
vyčerpania. F. Hoffman, R. Rodrigues (2010) nepovažujú také-
to riešenie za finančne možné, ani sociálne žiadúce. Opač-
ným extrémom by bolo úplne nahradenie formálnej starost-
livosti neformálnou, argumentujúc, že takéto riešenie je vždy 
lacnejšie. Na základe dostupných zdrojov sme poukázali aj na 
to, že rozdiely v nákladoch na komplexnú dlhodobú starostli-
vosť v rezidenčných podmienkach sa nemusia až tak drama-
ticky líšiť od nákladov na komplexnú starostlivosť poskytovanú 
blízkymi, ako sa to bežne laicky uvádza. Ak sa súčasťou kalku-
lácie starostlivosti blízkych stanú aj aspekty kvality života, dôs-
tojných životných podmienok a ak sa zabezpečí rovnováha 
v posudzovaní a uznávaní potrieb odkázaných i opatrujúcich 
osôb, náklady na domácu starostlivosť prekročia výšku zák-
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ladných dávkových schém, na ktoré sa zvyčajne redukujú 
(Towards, 2010). Z tohto pohľadu sa podľa zistení R. Rodrigues, 
A. Schmidt (2010) formálna domáca starostlivosť podpore-
ná službami zvonku ukazuje ako progresívnejšia, než ako do-
máca starostlivosť pokrývaná výlučne dávkovými schémami 
a zabezpečovaná prevažne blízkymi mimo trh práce. Takýto 
záver korešponduje so stanoviskom B. Rechel et al. (2009:20), 
podľa ktorých existuje viacero možností posilnenia systémov 
dlhodobej starostlivosti. Za jeden z najdôležitejších považujú 
„...podporovanú sebaobsluhu a domácky založené služby 
umožňujúce starším ľuďom zostať doma alebo v domáckom 
prostredí. Systémy dlhodobej starostlivosti by mali poskytovať 
aj podporu blízkych, umožňujúc im pokračovať v starostlivosti 
a podpore starších príbuzných, zároveň bez ohrozovania ich 
vlastného zdravotného a ekonomického statusu“. Domáce 
a domácke (komunitne organizované) služby dlhodobej sta-
rostlivosti sa tak spolu so starostlivosťou rodiny stávajú protikla-
dom výlučne rezidenčnej starostlivosti v zmysle zmeny para-
digmy „preč od rezidenčnej starostlivosti k viac integrované-
mu komunitnému prostrediu“. (Towards, 2010:1).





3  Dlhodobá starostlivosť v kontexte  
integrovanej sociálnej práce
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Úvod

Kým predstavíme vybrané výskumné zistenia k problema-
tike dlhodobej starostlivosti o odkázané staršie osoby a oso-
by so zdravotným postihnutím očami neformálne opatrujú-
cich osôb, stručne zhrnieme systémové argumenty, ktoré nás 
oprávňujú konceptualizovať túto problematiku v rámci mode-
lu integrovanej sociálnej práce (pre účely konceptualizácie 
sme sa inšpirovali pôvodnou prácou Evansa, 1976).

Obrázok 4:  Dlhodobá starostlivosť v kontexte integrovanej sociál-
nej práce

Zdroj: voľne spracované podľa Evansa, 1976
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Predložený model vychádza z integrácie na úrovni viace-
rých subsystémov: 

(1) profesionálneho a osobného kontextu zaoberania sa otáz-
kami dlhodobej starostlivosti,

(2) cieľových skupín dlhodobej starostlivosti,

(3) aktérov tvorby a prenosu nového poznania v tejto oblasti, 

(4) disciplín a metód využívaných na účely tvorby nového po-
znania v oblasti dlhodobej starostlivosti.

Všetky tieto subsystémy sú integrované uznaním problemati-
ky dlhodobej starostlivosti ako spoločenskej a tým aj výskumnej 
priority. Každý z nich je pritom svojím charakterom aj sám vnú-
torne (horizontálne alebo vertikálne) integrovaný s jasnou súvis-
losťou smerom k problematike dlhodobej starostlivosti. V zmysle 
takto účelovo navrhnutého modelu vymedzujeme 

integrovanú sociálnu prácu 

ako cestu k tvorbe a prenosu poznatkov o problematike dl-
hodobej starostlivosti o odkázané osoby formulovaných na 
základe aktívneho zapájania rozličných významných aktérov 
(výskumníkov, tvorcov politík, poskytovateľov sociálnych inter-
vencií, užívateľov týchto intervencií), získavaných kombináciou 
rozličných metód poznávania a uplatňovaných v rámci výko-
nu sociálnej práce za účelom skvalitnenia sociálnych interven-
cií voči cieľovým skupinám dlhodobej starostlivosti. 

V ďalšom texte podrobnejšie priblížime integrovanú pod-
statu jednotlivých dimenzií systému. 
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3.1  Integrovaný kontext problematiky dlhodobej  
starostlivosti ako priority

Prípravu tejto publikácie nepovažujeme za náhodnú vec. 
Rozhodnutie napísať ju nesporne súviselo s faktom, že proble-
matika dlhodobej starostlivosti o odkázané zdravotne postihnu-
té a staršie osoby sa začína vnímať na Slovensku ako naliehavá 
téma (minimálne, že sa o nej začína intenzívnejšie hovoriť), že ne-
priaznivá situácia v tejto oblasti je problémom nielen Slovenska, 
ale prakticky celej „starej“ i „novej“ Európy. Slovníkom tejto publi-
kácie, že dlhodobá starostlivosť o osoby so zdravotným postihnu-
tím a odkázané staršie osoby sa postupne integruje do systému 
európskych a národných sociálno-politických priorít a vedecko-
-výskumných priorít organizácií, tímov a jednotlivcov. 

V rámci organizačného a individuálneho angažovania bolo 
a je pre nás povzbudzujúce intenzívne pôsobenie vo viace-
rých vedecko-výskumných európskych projektoch. Pre potre-
by týchto projektov sme analyzovali národnú situáciu v oblasti 
dlhodobej starostlivosti najmä o starších ľudí a hľadali sme me-
dzinárodné podobnosti, rozdielnosti a inšpirácie pre zlepšenie 
národnej praxe. Postupne sme začali patriť do skupiny ľudí, ktorí 
preto, že ich okolnosti priviedli k určitým povinnostiam a mož-
nostiam, začali „o tom niečo vedieť“. Napríklad pre potreby 
európskeho projektu INTERLINKS21 sme v autorskom kolektíve 
v roku 2009 pripravovali Národnú správu o neformálnej starost-
livosti v systéme dlhodobej starostlivosti (Bednárik et al., 2009)22 
a v roku 2010 Národnú správu o spravovaní a financovaní dl-
hodobej starostlivosti (Bednárik et al., 2010)23. V rámci projektu 

21 Projekt INTERLINKS (Health systems and long-term care for older people in Europe. 
Modelling of interfaces and links between prevention, rehabilitation, quality of servi-
ces and informal care) financovaný v rámci 7. rámcového programu EÚ

22 http://www.sspr.gov.sk/texty/File/Interlinks/WP5.pdf
23 http://www.sspr.gov.sk/texty/File/Interlinks/WP6_SK%20draft.pdf
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ANED24 sme v roku 2009 analyzovali národnú prax v oblasti pod-
pory nezávislého života osôb so zdravotným postihnutím, vrá-
tane analyzovania rozličných foriem zabezpečovania starostli-
vosti o osoby odkázané na pomoc iných pri bežných denných 
činnostiach (Brichtová et al., 2009)25. V júli 2010 sme v rámci pro-
jektovej spolupráce s Kanceláriou Svetovej zdravotníckej orga-
nizácie na Slovensku vydali Policy brief Dlhodobá starostlivosť 
o starších ľudí na Slovensku na rázcestí (Repková et al., 2010a) 
a krátko na to pomerne obsiahlu publikáciu Dlhodobá starost-
livosť o starších ľudí na Slovensku a v Európe (1), s osobitným 
zameraním na otázky neformálnej starostlivosti a kvality v služ-
bách dlhodobej starostlivosti (Repková et al., 2010b). Rok 2010 
sme zavŕšili vydaním Policy brief 2 Udržateľné financovanie soci-
álnych služieb pre starších ľudí – vybrané otázky (Bušová, Brich-
tová, Repková, Zongorová, 2010). V máji 2011 sme na základe 
bohatých podkladov získaných z monitoringu implementácie 
zákona o sociálnych službách dokončili súhrnnú výskumnú 
správu zameranú na analýzu vývoja v zabezpečovaní nových 
kompetencií na úseku sociálnych služieb na Slovensku v rokoch 
2009-2010 (Repková, 2011). V rámci diseminačnej stratégie 
projektu INTERLINKS bude publikovaný aj 2. diel knihy Dlhodobá 
starostlivosť o starších ľudí na Slovensku a v Európe (2), s osobit-
ným zameraním na otázky prevencie a rehabilitácie a na finan-
covanie a spravovanie v službách dlhodobej starostlivosti. Sériu 
Policy brief sme v júli 2011 doplnili o ďalšie vydanie zamerané 
na vybrané otázky dobrovoľníctva v službách dlhodobej sta-
rostlivosti o starších ľudí (Balogová, Mračková, Repková, 2011).

Okrem publikačnej činnosti nám intenzívne angažovanie 
v tejto oblasti ponúklo možnosť zúčastňovať sa viacerých pre 
 

24 Projekt ANED (Academic Network of European Disability experts) financovaný EK 
v rámci programu Progress

25 http://www.disability-europe.net/content/pdf/SK-9-Request-
 07%20ANED%202009%20Task%205%20request%20template_approved%20by%20

author_to%20publish_to%20EC_amended_to%20EC.pdf
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stížnych medzinárodných stretnutí a vstúpiť do systematickej 
spolupráce s významnými osobnosťami, inštitúciami a sieťami, 
s ktorými sa agenda dlhodobej starostlivosti v súčasnosti spája 
(napr. Európske centrum pre sociálnu politiku a výskum vo Vied-
ni, paneurópske združenie Eurocarers, Národný panel expertov/
tiek Slovenska skonštituovaný pre účely projektu INTERLINKS).

3.2  Integrované metodologické východiská 

Aj keď problematika dlhodobej starostlivosti o odkázané 
osoby patrí v rámci európskeho sociálneho modelu k naj-
mladším a žiadna z čiastkových agend sociálnej ochrany nie 
je medzi EÚ krajinami tak diverzifikovaná (Marin et al., 2009), 
možno v mladej histórii skúmania dlhodobej starostlivosti iden-
tifikovať určité „tradície“. Pre potreby publikácie považujeme 
za dôležité uviesť najmä: (1) skúmanie dlhodobej starostlivosti 
primárne zo sociálno-politickej perspektívy a na tieto účely, 
(2) prevaha kvantitatívneho výskumného dizajnu.

Dlhodobá starostlivosť v sociálno-politickej perspektíve

V chápaní charakteru, rozsahu, v spravovaní, financovaní 
a v organizácii výkonu služieb dlhodobej starostlivosti sa jed-
notlivé krajiny EÚ veľmi líšia. Napriek tomu sa odborná verej-
nosť rámcovo zhoduje na hlavných dôvodoch, prečo je dlho-
dobá starostlivosť o odkázané, najmä odkázané staršie oso-
by, uznaná ako významná sociálno-politická agenda a aké 
sú kľúčové determinanty podmieňujúce zmeny v jej vnímaní 
(napr. Triantafillou et al., 2010). Uvedenie týchto dôvodov po-
máha identifikovať spôsob, cez čo sa dlhodobá starostlivosť 
v sociálnej politike definuje a na čo by mali byť zamerané 
podporné opatrenia (Repková et al., 2010 a):
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•	 demografické zmeny a ich odraz v potrebe zabezpečenia 
starostlivosti väčšiemu rozsahu oprávnených osôb (menej ro-
diacich sa detí, starnutie populácie, zvyšovanie rozsahu závis-
losti na starostlivosti danej vyšším vekom, starnutie neformálne 
opatrujúcich osôb, ale aj zlepšovanie zdravotného stavu star-
ších ľudí, vyšší vek dožitia u žien, potreba zapájania mužov do 
starostlivosti, formálnych poskytovateľov služieb, rozvoj starost-
livosti v domácom prostredí, dobrovoľnícka práca),

•	 zmeny v sociálnych štruktúrach (znižujúca sa pripravenosť ro-
diny zabezpečovať dlhodobú starostlivosť o odkázaných čle-
nov, prechod od konceptu starnutia ako negatívneho feno-
ménu ku konceptu aktivizácie, potreba zosúlaďovania práce 
a starostlivosti u rodinne opatrujúcich osôb, pretrvávajúca kľú-
čová pozícia rodiny v zabezpečovaní starostlivosti),

•	 posilňovanie užívateľov/liek služieb (aktivizácia užívateľov/
liek a ich rodín v manažmente starostlivosti, potreba zlepše-
nia kvality formálnych i neformálnych služieb starostlivosti),

•	 ekonomické zmeny (rastúce príjmové nerovnosti medzi 
staršími ľuďmi a ich dopad na finančnú dostupnosť starostli-
vosti a udržateľnosť jej financovania, otázky zamestnanosti 
a trhu práce, zvyšovanie účasti neformálne opatrujúcich 
osôb na trhu práce), 

•	 zmeny vo  funkciách a štruktúre zdravotníckych aj sociálnych 
systémov (definovanie akútnej a chronickej zdravotnej starostli-
vosti, dôsledné definovanie charakteru sociálnej núdze na úče-
ly služieb dlhodobej starostlivosti, zavedenie platobných mecha-
nizmov a pravidiel finančnej účasti užívateľov/liek služieb). 

Dlhodobá starostlivosť a kvantitatívny výskumný dizajn

V prípade, že sa k problematike dlhodobej starostlivosti 
pristupuje výskumnícky, prevažne ide o uplatňovanie kvan-
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titatívneho výskumného dizajnu zameraného na získanie čo 
najväčšieho množstva informácií o službách tohto druhu od 
veľkého počtu respondentov a respondentiek. Výskumy sa 
orientujú na rozličné aspekty dlhodobej starostlivosti analy-
zované z rozličných perspektív. Jednu skupinu tvoria výskumy 
zamerané na dostupnosť, resp. nedostupnosť tohto druhu 
služieb a na problémy s ich poskytovaním. V Špeciálnom Eu-
robarometri k zdravotnej a dlhodobej starostlivosti v Európ-
skej únii (2007) sa k predmetným otázkam vyjadrovali respon-
denti a respondentky na základe vlastnej skúsenosti alebo 
skúsenosti niekoho z ich okolia. Z perspektívy pracovníkov 
krajských a obecných úradov sa uvedeným témam v Českej 
republike výskumne venoval napr. P. Bareš (2009) či L. Prů-
ša (2009). Na Slovensku ich opakovane nachádzame napr.  
v prácach Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorý od roku 
2009 pravidelne monitoruje na samosprávnych orgánoch 
implementáciu nového zákona o sociálnych službách (Bed-
nárik, 2010; Repková, 2010, 2011). Kvantitatívnu výskumnú 
metodológiu využil vo svojom výskume aj P. Guráň (2010), 
ktorý skúmal dostupnosť služieb dlhodobej starostlivosti pre 
starších ľudí očami tejto užívateľskej skupiny. Osobitnú po-
zornosť venujú v rámci kvantitatívnej metodológie výskumní-
ci a výskumníčky aj otázkam kvality v sociálnych službách. 
Okrem P. Guráňa sa v poslednom období tejto téme očami 
samosprávnych orgánov venoval aj L. Musil, et al. (2009) či K. 
Kubalčíková (2009).

Neporovnateľne menej výskumov k rozličným otázkam 
dlhodobej starostlivosti vychádza z kvalitatívnej výskumnej 
metodológie založenej na intenzívnej participácii rozličných 
aktérov, na opakujúcom sa kontakte výskumníka/čky s teré-
nom, so situáciou jednotlivcov a skupín jednotlivcov reflek-
tujúc ich každodennosť a kontext života (Hendl, 2005). Ťažko 
odhadnúť, nakoľko to súvisí s fenoménom, ktorý R. Atkinson, 
J. Flint (2001; in: Cree, Davis, 2007) nazvali ako výskum s „ukry-
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tými alebo ťažko dostupnými populáciami“ (hidden or hard-
-to reach populations)26 alebo s nevýhodami takto dizajno-
vaného výskumu27. 

3.3  Integrované cieľové skupiny dlhodobej  
starostlivosti

Tradične sa za cieľové skupiny, objekty28 dlhodobej starost-
livosti považujú osoby, ktoré sú intenzívne na starostlivosť od-
kázané (opatrované osoby).29 Ak hovoríme o „integrovaných 
cieľových skupinách“ dlhodobej starostlivosti, máme na mysli 
uznávanie potrieb nielen tých, ktorí sú opatrovaní, ale aj tých, 
ktorí starostlivosť poskytujú (opatrujúce osoby) a integrovanie 
potrieb oboch cieľových skupín do sústavy formalizovaných 
služieb dlhodobej starostlivosti a systému ich sociálnej ochra-
ny, pri zachovaní rôznorodosti poskytnutých intervenčných 
programov (Triantafillou et al., 2010). Takto vymedzený integ-
rovaný model znázorňuje obrázok.

26 Aj naše skúsenosti potvrdzujú, že intenzívne opatrované a opatrujúce osoby sú 
často z dôvodu nepretržitej starostlivosti spoločensky izolované a tým pre výskum 
menej dostupné až nedostupné.

27 J. Hendl (2005:52) považuje za nevýhody kvalitatívneho výskumu to, že získané po-
znanie nemusí byť zovšeobecniteľné na celú populáciu a do iného prostredia; že je 
na jeho základe ťažké robiť kvantitatívnu predikciu; že je obtiažne testovať hypotézy 
a teórie; že analýzy dát a ich zber sú často časovo náročné etapy; a že výsled-
ky sú ľahko ovplyvniteľné výskumníkom a jeho osobnými preferenciami. V súvislosti 
s posledným menovaným hovorí P. Ondrejkovič (2007) o tzv. “predporozumení“, čo 
znamená, že výskum v sociálnych vedách nikdy nie je bezpredpokladový, naopak, 
realizuje sa vždy na základe nejakých predpokladov a vlastného predporozumenia 
výskumníka/čky, čo následne ovplyvňuje interpretáciu získaných poznatkov.

28 Uvedomujeme si kontextovo sporné používanie pojmu objekt starostlivosti, s ohľadom 
na humanistický prístup k postaveniu klientov sociálnej práce ako aktívnych subjektov 
(Repková, 2008 b).

29 Ako sme v predchádzajúcom texte opakovane uviedli, viacerí autori považujú 
práve osoby odkázané na intenzívnu pomoc/starostlivosť/opateru iných z dôvodu 
zdravotného postihnutia či vyššieho veku za cieľové skupiny integrovanej sociálnej 
práce a integrovanej starostlivosti.
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Obrázok 5:  Holistické (integrované) chápanie objektov dlhodo-
bej starostlivosti 

Zdroj: autorka

Aj keď sú potreby opatrovaných a opatrujúcich osôb integro-
vané do systému verejnej podpory v oblasti dlhodobej starostli-
vosti, neznamená to, že by sa mali stotožňovať. J. Triantafillou et 
al. (2010) kriticky hodnotili práve predchádzajúcu filozofiu stotož-
ňovania potrieb odkázaných osôb a tých, ktorí ich opatrujú na 
neformálnej báze, čo viedlo často k marginalizácii druhých me-
novaných a k nerovnováhe v ochrane ich práv. Predpokladalo 
sa, že riešením potrieb odkázaných (opatrovaných) osôb sa auto-
maticky riešia aj potreby opatrujúcich osôb, nakoľko záujmy opat-
rovaných osôb sú automaticky záujmom tých, ktorí ich opatrujú.30 

30 Ako príklad možno uviesť intervenciu zameranú na potrebnú úpravu bydliska odkáza-
nej osoby (napr. potreba nahradiť vaňu za sprchový kút za účelom vytvorenia vhod-
ných kúpeľňových priestorov pre pohyb osoby užívajúcej vozík). Táto môže byť v jed-
nom prípade vnímaná ako nástroj uľahčujúci opatrovateľskú prácu rodinných prísluš-
níkov, na druhej strane nemusí korešpondovať s potrebami a predstavami ostatných 
členov rodiny, poskytujúcich opatrovanie, dokonca môže byť s nimi v rozpore. Alebo, 
poskytovanie osobnej asistencie môže byť odkázanou osobou vysoko preferované, 
naopak predtým dlhodobo opatrujúceho člena rodiny môže zneistiť, nakoľko môže 
stratiť „výsadu bezvýhradnej potrebnosti“ a „zmysel svojho života“. V prípade inej ro-
diny môže osobná asistencia pre odkázaného člena znamenať poskytnutie šance na 
vlastnú realizáciu, ktorá bola u opatrujúceho člena rodiny dlhodobo potláčaná. 
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Takéto chápanie podporovala a dodnes podporuje tradičná 
predstava o podstate neformálnej starostlivosti ako o napĺňaní 
pocitu povinnosti či záväzku, ktorá sa zásadne nemení v čase, ani 
v priestore. Uvedený motív uvádza ako najčastejší vo svojej práci 
A. Hedtke-Becker, C. Schmidtke (1985), E. Pavlíková, A. Kondá-
šová (2001), B. Bodnárová et al. (2005), či najnovšie výsledky re-
prezentatívneho amerického prieskumu z februára 2011 (Family, 
2011), a to napriek faktu, že všetky výskumy zároveň poukazujú 
na finančnú záťaž, rastúci stres, zdravotné problémy a pracovné 
problémy súvisiace so zabezpečovaním systematickej opatery 
o odkázaného člena rodiny. Zdrojmi vytvárania vysokých očaká-
vaní voči členom rodiny v oblasti opatrovania je aj spôsob, akým 
sú opatrované osoby výskumne pomenovávané. V najnovšom 
prieskume americkej iniciatívy Caring.com sú popisované ako 
„the loved ones“ (milované osoby). 

Niektoré typy verejných intervencií môžu samozrejme uspo-
kojovať súčasne potreby opatrovaných aj opatrujúcich osôb 
(preto integrovaný model znázorňuje priestor spoločného zá-
ujmu). Bežná prax, ale i výsledky výskumných zistení však pou-
kazujú na to, že v tejto oblasti je medzi opatrovanými osoba-
mi, opatrujúcimi osobami a celými rodinami veľká variabilita, 
ktorá by mala byť zohľadňovaná pri plánovaní verejných in-
tervencií.

3.4  Integrovaní aktéri dlhodobej starostlivosti

V úvodných častiach publikácie sme všeobecne predsta-
vili koncept integrovanej tvorby poznatkov. V tejto časti ho 
budeme konkretizovať v rámci problematiky dlhodobej sta-
rostlivosti o odkázané osoby a zvýznamňovania užívateľské-
ho prostredia pre tvorbu a prenos nových poznatkov v tejto 
oblasti.
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V zahraničnej literatúre nachádzame pomerne často zdro-
je, ktoré spájajú participatívny (kooperatívny, integrovaný) prí-
stup vo výskume s osobami so zdravotným postihnutím, staršími 
osobami, opatrujúcimi osobami či poskytovateľmi formálnych 
služieb dlhodobej starostlivosti. Ide napr. o práce P. Beresford, 
C. Evans (1999), P. Beresford (2000), P. E. Higham (2001), V. E. 
Cree, A. Davis (2007). J. Hendl vo svojej publikácii „Kvalitatív-
ny výzkum“ (2005) opakovane využíva príklady kvalitatívnych 
postupov práve v súvislosti so zabezpečovaním starostlivosti 
o osoby odkázané na pomoc iných. Uvedení autori spájajú 
fakt zvýznamňovania hlasov „zvnútra“ v tejto oblasti s rozvojom 
hnutí osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín a bojujúcich 
za presadzovanie sociálno-právneho modelu zdravotného po-
stihnutia, uznania objektívnych spoločenských prekážok a ba-
riér na uplatňovanie práv týchto ľudí a ich rodín na rovnakom 
základe ako majoritná populácia. 

Zaujímavým, veľmi inšpirujúcim príkladom zvýznamňovania 
užívateľského poznania v sociálnych službách, sociálnej práci 
a výskume, je prístup V. E. Cree, A. Davis, ktoré v roku 2007 vy-
dali publikáciu „Social Work. Voices from the inside“ („Sociál-
na práca: Hlasy zvnútra“). Ich zámerom bolo popísať situáciu 
vo vývoji sociálnej práce vo Veľkej Británii využívajúc „...nepo-
čuté hlasy v sociálnej práci: ľudí so zdravotným postihnutím, 
starších ľudí, obetí sexuálneho zneužívania, opatrovaných detí 
a ostatných“ (Cree, Davis, 2007:8). Svojou prácou chceli au-
torky prelomiť tradíciu nedoceňovania naratívneho prístupu 
(rozprávanie osobných príbehov) v anglo-americkej sociálnej 
práci, nakoľko ho považujú za legitímny spôsob popisovania 
a chápania sveta. Nechápu ho iba ako užitočný výskumný 
nástroj, ale aj ako nástroj s transformačným potenciálom. Kni-
ha je bohatou mozaikou dostupných materiálov popisujúcich 
sociálnu prácu z perspektívy užívateľov služieb, opatrujúcich 
osôb a praktikov. Jej primárnym cieľom je, podľa autoriek: „... 
posilniť čitateľov k zmene spôsobu nazerania na praktický vý-
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kon sociálnej práce smerom k jej chápaniu ako partnerstva 
medzi užívateľmi služieb, opatrujúcimi osobami a praktikmi, 
kedy sa uznáva rola a prínos každého voči každému a spo-
ločná práca k zlepšeniu služieb pre dobro všetkých“ (Cree, 
Davis, 2007:12). Príklady integrovanej tvorby poznatkov v ob-
lasti dlhodobej starostlivosti uvádzame v prílohe B publikácie.

3.5  Vybrané stereotypy dlhodobej starostlivosti  
v sociálnej politike a výskume

V predchádzajúcom texte sme sa pomerne podrobne ve-
novali integrovaným východiskám dlhodobej starostlivosti, a to 
ako z hľadiska sociálno-politických priorít, cieľových skupín dl-
hodobej starostlivosti, či jej aktérov, tak z hľadiska integrovanej 
výskumnej metodológie. Napriek pozitívnym východiskovým 
charakteristikám ukončíme túto časť publikácie poukazom na 
niektoré stereotypné postoje a prístupy k otázkam dlhodobej 
starostlivosti, ktoré zaznamenávame nielen u bežnej verejnosti, 
ale aj u časti výskumníckej obce a tvorcov politík. 

Podceňovanie komplexnosti životných sfér

Súvislosti zabezpečovania dlhodobej starostlivosti na nefor-
málnej báze sa spravidla zvyknú laicky i odborne komunikovať 
ako konflikt svetov práce a rodiny, svetov povinností (záväz-
kov) v oblasti zamestnania a opatrovania blízkych osôb. Naj-
častejšie sa uvádza, ako opatrovanie a záväzky voči najbliž-
ším v oblasti poskytovania systematickej pomoci z dôvodu ich 
odkázanosti, sťažujú, obmedzujú či priam znemožňujú uplat-
nenie v zamestnaní a kariérny postup, najmä u žien31. 

31 Komplexnejšie sme sa tejto otázke venovali na inom mieste (Repková, 2009). 
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Niektorí odborníci a odborníčky považujú tradíciu rozdeľova-
nia ľudského života na svet práce a svet rodiny (aj keď v týchto 
prostrediach muži a ženy strávia najviac času) za zjednodušova-
nie opomínajúce význam voľnočasových aktivít a občianstva. 
Účasť na činnosti rozličných športových a kultúrnych organizácií, 
občianskych, charitatívnych a iných spolkov a skupín pritom tvorí 
prakticky jedinú „súkromnú“ (presnejšie „individualizovanú“) sfé-
ru človeka, v ktorej sa presadzujú jeho individuálne občianske 
a kultúrne práva a záujmy. Z pochopenia mnohodimenzionality 
sfér ľudského života vychádza aj kritika samotnej podstaty agen-
dy zosúlaďovania práce a rodiny, často alternatívne nazývanej 
ako „rovnováha medzi prácou a rodinou“. S. Kovacheva (2008) 
sa opiera aj o práce iných odborníkov, podľa ktorých je prob-
lematický samotný pojem „rovnováha“, nakoľko dichotomizuje 
svety práce a rodiny, navyše zužuje ľudský život len na prácu a ro-
dinu. Preto autorka navrhuje skôr spojenie „integrácia pracov-
ného a osobného života“ (work-personal life integration), mini-
málne „integrácia práce a bežného života“ (work-life balance). 
Podľa autorky posledné menované spojenie reaguje na trend, 
podľa ktorého „platená práca vplýva na naše životy spôsobom, 
že limituje naše možnosti participácie na občianskom živote, 
priateľských sieťach a voľnočasových aktivitách, čo sú všet-
ko oblasti vzťahujúce sa k občianstvu...“ (Kovacheva, 2008:4). 
V ďalšej časti publikácie sprostredkujeme viacero výskumných 
zistení preukazujúcich nerovnováhu pozornosti voči jednotlivým 
sféram života, najmä voči voľnočasovým aktivitám, koníčkom 
a možnostiam občianskej angažovanosti, práve u osôb intenzív-
ne opatrujúcich svojich blízkych.

Zužovanie záväzkov starostlivosti najmä na malé deti 

Harmonizácia svetov práce a ostatných životných sfér, oso-
bitne problematika pro-zamestnaneckej podpory neformálne 
opatrujúcich osôb, má svoje bezprostredné ekonomické a so-
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ciálne súvislosti (Pokorska, Bergmann, 2008). Podľa G. Rossi, S. 
Mazzucchelli (2008:60) sa pojem „zosúlaďovanie ako vzťahová 
kategória“ začal používať koncom 90. rokov minulého storočia 
v súvislosti s európskymi dokumentmi zameranými na prípravu po-
litík, správ, odporúčaní pre rozličné krajiny, ako prijímať opatrenia 
na ochranu možnosti zosúlaďovať rodinný život a prácu. Politické 
rámce a záväzky krajín tohto druhu však existovali už predtým, 
osobitne v rámci Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce 
o rovnakých príležitostiach a rovnakom zaobchádzaní s mužmi 
pracovníkmi a so ženami pracovníčkami: pracovníkmi so zodpo-
vednosťou za rodinu č. 156 z roku 1981“.32 Z hľadiska problematiky 
zabezpečovania systematických záväzkov starostlivosti o členov 
rodiny je dobré osobitne vyzdvihnúť tieto aspekty Dohovoru:

•	 rodovú vyváženosť: uznanie práva mužov pracovníkov, rov-
nako žien pracovníčok so zodpovednosťou za rodinu na vy-
konávanie alebo získanie zamestnania bez toho, aby sa stali 
objektom diskriminácie a podľa možnosti bez rozporu medzi 
ich zamestnaním a zodpovednosťou za rodinu, čím sa im po-
skytuje možnosť zostať integrálnou súčasťou pracovných síl,

•	 komplexnosť záväzkov starostlivosti voči rozličným skupinám 
blízkych osôb: Dohovor sa netýka len ochrany „osôb s rodi-
čovskými povinnosťami“, ale aj „osôb so zodpovednosťou 
za rodinu“, čím sa myslí zodpovednosť voči širšiemu okruhu 
potenciálne závislých členov rodiny. V zmysle Dohovoru nej-
de len o „nezaopatrené deti“, ale aj o „iných členov naj-
bližšej rodiny, ktorí zjavne potrebujú starostlivosť a podporu“,

•	 súvislosť zamestnávania a sociálneho zabezpečenia: ide 
o ochranu osôb s rodinnými povinnosťami pred rozličnými 
ekonomickými a sociálnymi rizikami spojenými s výkonom 
týchto záväzkov (napr. v oblasti dôchodkového zabezpe-
čenia či zdravotnej starostlivosti).

32  Pre Slovenskú republiku nadobudol Dohovor platnosť 14. júna 2003. 
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Napriek takémuto priaznivému rámcu poskytujúcemu dosta-
točnú diverzitu smerom k formám podpory a cieľovým skupinám 
podpory, problematika zosúlaďovacích opatrení sa stereotypne 
zvykne zužovať na podporu osôb zabezpečujúcim starostlivosť 
o malé deti, najčastejšie rodičov detí  predškolského veku. Napr. 
Európska sociálna charta síce používa pojem „pracovníci s ro-
dinnými záväzkami“, v článku 27 jej revidovaného znenia prija-
tého v Štrasburgu v máji 1996 však vychádza z užšieho konceptu 
rodinných záväzkov, keď zmluvné strany zaväzuje prijímať opat-
renia vzťahujúce sa najmä na starostlivosť o malé deti (napr. služ-
by stráženia detí či iné opatrenia starostlivosti o deti).

Zúženému stereotypnému chápaniu cieľových skupín, na 
ktoré by mali byť zamerané opatrenia na podporu rodinnej 
starostlivosti a záväzkov opatrovania, sa doposiaľ nevyhol 
v podmienkach Slovenska ani zamestnávateľský audit – sú-
ťaž Zamestnávateľ ústretový k rodine (od roku 2008 doplnený 
o dimenzie ústretovosti voči rodovej rovnosti a rovnosti príleži-
tostí). Napriek faktu, že na základe súťažných podmienok boli 
zamestnávatelia vyzývaní informovať o zavedených opatre-
niach voči osobám s rodinnými povinnosťami (v najširšom slo-
va zmysle), prezentované prakticky zamestnávateľských sub-
jektov sa takmer výlučne počas doterajších desiatich ročníkov 
vzťahovali k podpore zamestnancov a zamestnankýň v pozí-
cii rodičov malých detí.33

Stereotypy vyššie uvedeného druhu nachádzame aj vo 
vedecko-výskumnej komunite. Dostupné informácie o reali-

33 Za zaujímavú považujeme vlastnú skúsenosť scitlivovania zamestnávateľov na širší 
okruh opatrujúcich osôb: na sprievodnej konferencii 10. ročníka odovzdávania cien 
odmeneným zamestnávateľským subjektom dňa 30.5.2011 v Bratislave sme v rámci 
prezentácie vyzvali zamestnávateľské auditórium k nezanedbávaniu opatrení voči 
skupinám zamestnancov a zamestnankýň s rozličnými druhmi opatrovateľských 
povinností (voči malým deťom, väčším deťom, dospelým členom rodiny, starším 
členom rodiny). Jeden z odmenených zamestnávateľov nás následne kontaktoval 
s poďakovaním za vyzvanie uplatňovať tento širší koncept podpory starostlivosti, 
ktorý nemal doposiaľ vo svojej pozornosti v rámci uplatňovania pro-rodinne oriento-
vanej zamestnávateľskej politiky. 
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zovaných vedecko-výskumných projektoch zameraných na 
otázky zosúlaďovania práce a rodiny sa takmer výlučne (mini-
málne preferenčne) venujú problémom zosúlaďovania práce 
a starostlivosti o malé deti (napr. Nešporová, 2005; Kešelová, 
2008; Chaloupková, Mitchell, 2009). Medzinárodný prestížny 
workshop projektu CINEFOGO organizovaný vo februári 2008 
v bulharskom Plovdive sa rovnako venoval otázkam zmien 
v práci a rodinnom živote v rozšírenej Európe. Nie náhodou, 
väčšina príspevkov popisovala realizované alebo prebieha-
júce výskumné projekty zamerané na osoby s problémami 
zosúlaďovania pracovného života a starostlivosti o malé deti 
(Sociological, 2008). Iným príkladom bolo monotematické 
vydanie Sociologického časopisu pod názvom „Soukromé 
je veřejné: gender, péče a veřejnost“ (45, 2009), v ktorom 
príspevky takmer výlučne popisovali problémy kombinácie 
oboch životných sfér v prípade rodičov (prevažne matiek) 
maloletých detí. 

Na inom mieste (Repková, 2009) sme uviedli, prečo pova-
žujeme tému širších súvislostí a dopadov systematického opat-
rovania starších detí, dospelých a starších odkázaných členov 
rodiny (ďalej budeme hovoriť o „starších“ osobách) minimál-
ne za rovnako dôležitú ako v prípade starostlivosti o malé deti 
a prečo je potrebné zabezpečovať rovnováhu podpory ro-
diny vo všetkých fázach jej rodinného cyklu a voči rozličným 
situáciám opatrovateľských záväzkov:

•	 odkázanosť na starostlivosť (opateru) „starších“ osôb je na 
rozdiel od odkázanosti na starostlivosť spôsobenú nízkym 
vekom (prípad malých detí) vyvolaná prítomnosťou dlho-
dobejšieho zdravotného problému alebo trvale zmenenej 
funkčnej schopnosti odkázanej osoby,

•	 intenzívna starostlivosť o „staršie“ osoby trvá spravidla dlhšie 
ako intenzívna starostlivosť o malé deti, čo spôsobuje opatru-
júcej osobe počas dlhšej doby komplikácie v kontakte so sve-
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tom práce (napr. vo výskume Bodnárovej et al., 2005, 30% 
rodín s odkázaným členom poskytovalo starostlivosť v rozsahu 
3-5 rokov a ďalších takmer 20% v rozsahu 6-10 rokov),

•	 v porovnaní s rodičmi malých detí je starostlivosť o „staršie“ od-
kázané osoby spravidla zabezpečovaná osobami stredného 
veku, u ktorých dlhodobejší výpadok zo zamestnania drama-
ticky zvyšuje možné komplikácie pri snahe opätovne nastúpiť 
do zamestnania po ukončení opatrovania (podľa nášho vý-
skumu, najčastejšími poberateľmi/ľkami peňažného príspevku 
na opatrovanie sú osoby vo veku 51-64 rokov; Repková, 2008),

•	 samotná starostlivosť o „staršie“ odkázané osoby je spra-
vidla namáhavejšia, nakoľko je podmienená zlým zdravot-
ným stavom a prítomnosťou závažných funkčných porúch 
odkázanej osoby. Je preto vyšší predpoklad výskytu ne-
priaznivých fenoménov spojených so systematickou sta-
rostlivosťou, akými sú syndróm vyhorenia, nebezpečenstvo 
zlého zaobchádzania v opatrovateľských vzťahov, zhor-
šovanie zdravotného stavu opatrujúcej osoby či fenomén 
naučenej bezmocnosti,

•	 predpoklad postupného zvyšovania rozsahu odkázanosti 
na opateru u „starších“ odkázaných osôb, na rozdiel od 
starostlivosti o malé deti, kde je výsledkom starostlivosti po-
stupné osamostatňovanie sa dieťaťa.

Naše dôvody korešpondujú s názorom E. Nolte, M. McKee 
(2008), podľa ktorých sa starostlivosť 21. storočia týka a bude 
čím ďalej tým viac týkať práve osôb mimo okruhu detí. Ide 
najmä o osoby s chronickými chorobami, medzi ktorými nie sú 
len osoby s tradičnými chronickými chorobami (srdcové cho-
roba, astma či diabetes), ale aj ľudia s duševnými poruchami 
(napr. depresie, schizofrénie) či poruchami, ktoré sa tradične 
nezvyknú chápať ako choroby (napr. nevidomosť či svalovo-
-kostrové ochorenia).
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Pre objektívnosť je potrebné konštatovať, že najmä v po-
slednom desaťročí sa čím ďalej, tým viac sústreďuje sociál-
no-politické i vedecko-výskumné úsilie aj na rodiny s odká-
zaným starším členom, dynamizované napr. prijatím Regio-
nálnej stratégie napĺňania Madridského akčného plánu pre 
starnutie (prijatá v septembri 2002 v Berlíne ENECE ministerskou 
konferenciou zameranou na otázky starnutia). V záväzku č. 8 
Akčného plánu sú napríklad formulované záväzky členských 
štátov v oblasti uznania rodinného opatrovania a postavenia 
rodinne opatrujúcich osôb vo svete práce, so založením ich 
práv v oblasti sociálneho poistenia a ochrany pred sociálnymi 
rizikami, a to osobitne u žien, ktoré zabezpečujú väčšinu úko-
nov dlhodobej starostlivosti (Regional, 2002). Viacero prestíž-
nych európskych projektov sa zameriavalo a zameriava na 
rodiny so starším odkázaným členom a podporu tých, ktorí 
im zabezpečujú systematickú opateru (napr. EUROFAMCARE, 
2005-2006; Špeciálny Eurobarometer „Zdravotná a dlhodobá 
starostlivosť o staršie osoby v EU“, 2007; INTERLINKS, 2008-2011). 

Ani týmto konštatovaním však uspokojivo neodpovedá-
me na potrebu rovnovážneho zastúpenia pozornosti voči 
osobám, neformálne opatrujúcim svojich blízkych rozličných 
vekových kategórií. Ako aj naše výskumy ukázali, povahu, dy-
namiku a organizáciu starostlivosti významne určuje práve to, 
o odkázanú osobu akej vekovej kategórie ide a v akej fáze ro-
dinného cyklu sa opatrujúca rodina nachádza. Tento pozna-
tok by mal byť základom pre charakter sociálno-politických 
opatrení zosúlaďovania jednotlivých sfér života neformálne 
opatrujúcich osôb. Podporné politiky by mali byť formulova-
né tak, aby jednotlivé „skupiny opatrujúcich rodín“ povahou 
opatrení neantagonizovali, nezvýhodňovali, ani neznevýhod-
ňovali a aby zabezpečovali kontinuitu verejnej podpory od-
kázaných osôb a ich opatrujúcich blízkych v jednotlivých fá-
zach rodinného cyklu.



4  Dlhodobá starostlivosť v kontexte  
integrovaného sociálneho  

výskumu 
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Úvod

Odborná spisba je už dnes pomerne bohatá na poznat-
ky o sociálno-politických súvislostiach dlhodobej starostli-
vosti o odkázané osoby, vrátane súvislostí voči neformálne 
opatrujúcim osobám a o opatreniach ich verejnej podpory. 
Je potešiteľné, že okrem takéhoto druhu informácií sa po-
stupne zhromažďujú aj rôznorodé výskumné zdroje, vrátane 
zdrojov v rámci „šedej literatúry“, ktoré najmä kvalitatívnym 
spôsobom popisujú rozmanitú životnú skúsenosť rodín a ich 
členov, ktorí intenzívne opatrujú svojich blízkych. 

Základným materiálom pre túto časť publikácie sú skú-
senosti z vlastnej výskumnej činnosti, konkrétne v rámci re-
alizácie výskumného projektu Neformálni opatrovatelia/
ľky v sektore dlhodobej starostlivosti. Výskumný projekt sme 
realizovali v rokoch 2008-2010 na základe požiadavky Mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zaujímavé na 
ňom nebolo len to, že sme využili integrovaný metodologic-
ký dizajn (kombináciu kvantitatívnych a kvalitatívnych me-
tód), ale najmä to, že sme mali vzácnu príležitosť hlbšie pre-
niknúť do životných osudov niektorých ľudí, ktorí intenzívne 
opatrujú blízku osobu a pochopiť, čo pre nich každodenná 
intenzívna starostlivosť znamená a čo hrá pri jej zabezpečo-
vaní dôležitú úlohu. 

Nadväzne na tento projekt sme v rokoch 2010-2011 po-
kračovali vo výskumnej činnosti sústreďovaním ďalšieho 
relevantného výskumného materiálu získavaného doda-
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točnými rozhovormi s opatrovanými osobami, či z tzv. šedej 
literatúry (podrobnejšie budeme o týchto zdrojoch hovoriť 
neskôr).

Keďže sa v publikácii osobitne venujeme dlhodobej sta-
rostlivosti v kontexte integrovanej sociálnej práce, budeme sa 
snažiť využiť zozbieraný výskumný materiál k

identifikácii a popisu mechanizmov, ciest a nástrojov, akými 
sa integruje sociálna práca a jej jednotlivé formy do individu-
álnych skúseností neformálne opatrujúcich osôb, ako im po-
máha zabezpečovať systematickú opateru v rámci bežného 
chodu domácnosti a vnútro rodinných vzťahov a zosúlaďovať 
jednotlivé sféry života. 

 

V snahe zachovať jedinečnosť jednotlivých fáz výskumnej 
práce, využitej výskumnej metodológie a tým aj získaných ve-
deckých poznatkov, rozdelíme výskumné zistenia do dvoch 
častí: (1) Výskum zameraný na otázky zosúlaďovania práce 
a opatrovania“, a (2) Výskum zameraný na širšie otázky opat-
rovania. K obom budeme následne diskutovať a pokúsime sa 
sformulovať určité závery a odporúčania majúce súvislosť so 
sociálnou prácou v tejto oblasti jej záujmu.

4.1 Výskum zameraný na otázky zosúlaďovania práce 
a opatrovania

Cieľom výskumu v rokoch 2008-2010 bolo zvýšiť povedomie 
o dôležitosti podpory neformálne opatrujúcich osôb pri zosú-
laďovaní ich opatrovateľských záväzkov s vlastnými profesio-
nálnymi a inými osobnými ambíciami, pričom takúto podporu 
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sme vymedzili ako významnú sféru verejného záujmu. Sústre-
dili sme sa na tú skupinu neformálne opatrujúcich osôb, kto-
rá poberala v čase realizácie výskumného projektu peňažný 
príspevok na opatrovanie, t.j. vykonávala intenzívne opatro-
vanie člena rodiny v rozsahu minimálne 8 hodín denne.34 Vďa-
ka takémuto zacieleniu sme mohli v prvom roku výskumného 
projektu v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny 
celého Slovenska získať unikátny podkladový materiál o vy-
braných sociálno-ekonomických charakteristikách viac ako 
57 000 osôb, ktoré sa v rokoch 2006 - marec 2008 intenzívne 
angažovali v neformálnom opatrovaní. Realizovaným kvanti-
tatívnym výskumom sme získali aj informáciu, koľko intenzívne 
opatrujúcich osôb v čase jeho realizácie zároveň aj pracovalo, 
spolu so základnými charakteristikami ich práce/zamestnania. 

4.1.1 Základné teoreticko-metodologické východiská výskumu

Už v prvej fáze výskumného projektu sa ukázalo, ako je veľ-
mi dôležité bližšie špecifikovať rozsah záväzkov opatrovania, ak 
sa zaoberáme problematikou zosúlaďovania práce a opatro-
vania. Podľa dovtedajších výskumných projektov, ktoré voľne 
vymedzovali kategóriu neformálne opatrujúcich osôb, bez ur-
čenia nejakej kritickej hranice intenzity opatrovania, až 30-40% 
osôb, ktoré mali opatrovateľské záväzky voči členovi rodiny, 
zároveň v čase opatrovania aj pracovali (Kondášová, Pavlíko-
vá, 2001; EUROFAMCARE, 2005; Glendinning et al., 2009). V na-

34 Uvedomovali sme si, že skupina neformálne opatrujúcich osôb je oveľa širšia ako 
skupina poberateľov/liek peňažného príspevku na opatrovanie, ktorú v čase rea-
lizácie výskumu tvorilo približne 57 tisíc dospelých osôb. Napr. podľa výskumných 
zistení B. Bodnárovej et al. z roku 2005 približne v každej druhej rodine zabezpečoval 
niekto záväzky starostlivosti o odkázaného člena rodiny rôzneho veku a typu odká-
zanosti. Rozsah opatery bol však v tomto prípade oveľa nižší ako v prípade pobe-
rateľov/liek peňažného príspevku na opatrovanie. Z toho možno usudzovať, že aj 
nepriaznivé intervencie vyplývajúce z opatrovania pre ostatné životné sféry neboli 
natoľko závažné ako v prípade, že šlo o starostlivosť zakladajúcu nárok na peňažný 
príspevok na opatrovanie. V tomto zmysle považujeme náš výskum za unikátny.
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šom prípade, kde šlo o systematické, intenzívne opatrovanie, 
napojené na poberanie sociálnej dávky (peňažného príspev-
ku na opatrovanie), len 2,2% osôb popri opatrovaní aj praco-
valo, pričom vo vyše 80% zároveň pracovali aj opatrovali ženy 
a v takmer ¾ opatrujúce osoby boli v zamestnaneckom pome-
re (vykonávali závislú činnosť). Približne polovica opatrujúcich 
a zároveň pracujúcich osôb patrila do vekovej skupiny 36-50 
rokov, t.j. do jadrovej kategórie pracujúcej populácie (bližšie 
výsledky výskumu pozri Repková, 2008 a).

V prvom roku výskumného projektu nám šlo primárne o in-
formáciu čo a koľko, ktorá nám však nemohla zodpovedať 
na otázky prečo a ako (Hendl, 2005), teda bližšie popísať in-
dividuálnu rodinnú históriu a skúsenosť neformálne opatrujú-
cich osôb pri zosúlaďovaní práce a opatrovania a faktorov, 
ktoré túto skúsenosť podmieňujú. Preto sme sa v druhom roku 
výskumného projektu (2009) rozhodli pre uskutočnenie kvali-
tatívneho výskumu formou intenzívnych pološtrukturovaných 
rozhovorov realizovaných s vybranými opatrujúcimi osobami, 
ktoré zároveň aj pracovali.35 Pri voľbe výskumnej metodoló-
gie sme vychádzali z poznania, že využívanie kvalitatívneho 
výskumu sa postupne stáva uznávanou cestou bližšieho skú-
mania otázok zosúlaďovania práce a rodiny, práce a opat-
rovateľských povinností, práce a bežného života (work-life 
ballance, work-life harmonisation).36 Keďže ide o poznávanie 

35 „Sila kvalitatívnych dát spočíva v tom, že sú prirodzene usporiadané a popisujú kaž-
dodenný život. Vyznačujú sa lokálnou zakotvenosťou a nie sú vytrhávané z kontex-
tu diania. Majú popisovať podrobnosti prípadu, celkovo za dlhší časový interval.“ 
(Hendl, 2005:161). P. Ondrejkovič (2007:124) sa rovnako prikláňa k argumentom 
iných autorov favorizujúcich kvalitatívny výskum, že sociálne javy neexistujú mimo 
indivídua, ale spočívajú v tom, ako ich indivíduum interpretuje; že sociálne skutoč-
nosti nemožno vopred „objektívne“ identifikovať, ale ich treba interpretovať ako 
sociálne konanie, vychádzajúce z významu jeho obsahu, ktoré sa situačne mení. 
Kvantitatívne techniky nemôžu sociálne konanie v skutočnosti postihovať.

36 O. Nešporová (2005) realizovala formou neštandardizovaných hĺbkových rozho-
vorov kvalitatívny výskum otcov na rodičovskej dovolenke. Rovnako v rámci pro-
jektu CINEFOGO, ktorý sme zmienili v predchádzajúcom texte, boli komparatívne 
výskumné štúdie realizované v rozličných európskych krajinách k tejto problematike 
majoritne realizované na princípe kvalitatívneho prístupu.
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viazané výrazne aj na súkromie osôb, J. Hendl (2005) odporú-
ča na dané účely využívať metódu rozhovoru. 

V rámci bližšieho dizajnovania rozhovoru sme si kládli 
otázku, do akej miery a akým spôsobom ho predštruktu-
rovať. P. Ondrejkovič (2007:121) spája predštrukturovanosť 
s tzv. „predporozumením“, ktoré vychádza z toho, že aké-
koľvek skúmanie v humanitných a sociálnych vedách vy-
lučuje bezpredpokladovosť. Predporozumením v prípade 
nášho výskumu bola premisa o charaktere situácií (indivi-
duálnych, rodinných), ktoré sa týkajú opatrovania zakla-
dajúceho nárok na poberanie peňažného príspevku na 
opatrovanie. Aj keď sa podmienky pre jeho poskytovanie 
stávajú postupne „priateľskejšie k zosúlaďovaniu opatrova-
nia a práce“, neustále pretrváva predstava, že peňažný 
príspevok na opatrovanie:

•	 sa poskytuje najmä v prípade najťažších zdravotných sta-
vov často vedúcich k tomu, že ide o „ležiace“ osoby, ktoré 
potrebujú pomoc prakticky pri všetkom, čo robia,

•	 že starostlivosť pri takomto rozsahu odkázanosti prakticky 
vylučuje, aby mohli opatrujúce osoby aj pracovať (všetky 
fyzické aj psychické sily si vyčerpajú opatrovaním),

•	 že opatera je dôsledne individualizovaná a personifi-
kovaná na osobu, ktorá poberá peňažný príspevok na 
opatrovanie, nakoľko opatrovaná osoba si ju aktívne vy-
berá, resp. vyjadruje písomný súhlasí s tým, že ju bude 
opatrovať,

•	 že odľahčovacia služba je potrebná najmä preto, že v prí-
pade „výpadku“ opatrujúcej osoby nebude mať kto opa-
teru zabezpečovať,

•	 že opatrujúce osoby sú v sociálnej izolácii, bez intenzívnej-
ších sociálnych kontaktov. 
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To sú všetko charakteristiky, ktorými sa vysoko pravdepo-
dobne situácie podporené peňažným príspevkom na opatro-
vanie líšia od iných situácií riešených inými nástrojmi určenými 
na podporu opatrovania/pomoci poskytovanej odkázaným 
osobám (napr. osobná asistencia, opatrovateľská služba). 

Operacionalizáciou nášho predporozumenia pre potreby 
výskumu bolo využitie tzv. viacúrovňového kontextuálneho 
prístupu (multi-layer contextual approach).37 Predpoklada-
li sme v ňom, že na účely zosúlaďovania intenzívneho opat-
rovania a zamestnania budú neformálne opatrujúce osoby 
využívať rozličné podporné domény (domény na rozličných 
úrovniach): (1) rodina a širšia sociálna sieť opatrujúcej osoby 
(susedia, známi, priatelia), (2) zamestnávateľ, (3) verejné po-
litiky a výkon sociálnej práce na samosprávnej a štátnej úrov-
ni, (4) aktivity občianskeho sektora, pričom jednotlivé formy 
podpory sa v konkrétnych prípadoch kombinujú a dopĺňajú 
v rozličnej forme a intenzite. Podľa týchto domén sme aj štruk-
turovali základnú osnovu rozhovoru (plné znenie štruktúry roz-
hovoru je uvedené v prílohe C).

4.1.2  Výskumná vzorka, organizácia výskumu

Pre účely výskumu sme spolupracovali s osobami v produk-
tívnom veku (18-64 rokov), ktoré v čase jeho realizácie inten-
zívne opatrovali člena rodiny a zároveň pracovali (bez ohľadu 
na formu a rozsah pracovných úväzkov). Za pomoci ôsmich 
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny zastupujúcich všetky  
 

37 Takýto typ dizajnu výskumného projektu zameraného na zosúlaďovanie pracovného 
a rodinného/bežného života využili vo svojom výskume napr. S. Levis, L.D. Dulk (2008), 
kedy predpokladali, že bližšie pochopiť skúsenostiam zosúlaďovania práce a rodiny zna-
mená dobre poznať charakteristiky viacerých úrovní (sociálny systém, typ sociálneho 
štátu - makroúroveň a prostredie pracovného miesta - mezoúroveň) a vzťahy medzi nimi.
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regióny Slovenska sa nám podarilo získať pre ďalšiu spoluprá-
cu 30 dospelých opatrujúcich členov rodiny, s ktorými sme 
následne telefonicky v mesiacoch júl – september 2009 zre-
alizovali hĺbkové pološtandardizované rozhovory. Rozhovory 
s jednotlivými respondentmi a respondentkami trvali celkovo 
okolo 40-50 minút, z toho priemerne 10 minút trval úvodný 
„motivačný“ rozhovor (predstavenie sa, oboznámenie s výz-
namom a zameraním výskumu, motivácia pre účasť) a prie-
merne 25-40 minút následný pološtandardizovaný rozhovor 
podľa vopred pripravenej základnej osnovy. 

V projekte s nami spolupracovalo 27 žien a traja muži. Ne-
rovnováhu v zastúpení pohlaví neovplyvnil len fakt, že z 10 po-
berateľov/liek peňažného príspevku na opatrovanie je v ná-
rodnom meradle viac ako osem žien, ale aj to, že zo skupiny 
tých, ktorí zároveň opatrujú aj pracujú, je len necelých 18% 
mužov38 (Repková, 2008). Respondenti/tky sa z hľadiska veku 
pohybovali v intervale od 26-59 rokov, priemerný vek bol 45,9 
rokov. Väčšina z nich mala úplne stredné vzdelanie, približne 
štvrtina vyučenie a desatina vysokoškolské vzdelanie. Prevažo-
val rodinný status ženatý/vydatá, približne štvrtina z nich bola 
rozvedená, najmenej bolo slobodných. Najčastejšie opatro-
vanými boli osoby v pozícii matky a babky (opatrované dcé-
rami a vnučkami) a synovia (opatrovaní matkami). 

Až v piatich prípadoch opatrovala jedna osoba viac ako 
jednu odkázanú osobu, z toho v jednom prípade bola druhá 
odkázaná osoba opatrovaná v režime opatrovateľskej služ-
by (to znamená, že príbuzná osoba poberajúca na jedného 
člena rodiny peňažný príspevok na opatrovanie bola zároveň 
zamestnankyňou obecného úradu a poskytovala druhému 
odkázanému členovi rodiny profesionálnu opatrovateľskú  
 

38 To znamená, že pre mužov častejšie platí, že buď pracujú alebo opatrujú, zatiaľ čo 
u žien je súčasné vykonávanie oboch typov činností výrazne častejšie prítomné.
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službu). Vyskytol sa dokonca jeden prípad súčasného pobe-
rania peňažného príspevku na opatrovanie na dve odkázané 
osoby v rodine v kombinácii s výkonom opatrovateľskej služby 
pre potreby tretieho odkázaného člena rodiny.

Snažili sme sa zachytiť rôznorodú skúsenosť zosúlaďovania 
práce a opatrovania podmienenú nielen rozličnou regionál-
nou príslušnosťou opatrujúcich osôb, ich rozdielnym vekom, 
ale aj rozdielnym vekom opatrovaných osôb. Vek celkovo 
37 opatrovaných osôb sa pohyboval v intervale od 7-91 ro-
kov, s priemernou hodnotou 63,3 rokov. ¾ opatrovaných 
osôb malo 65 rokov veku a viac, viac ako polovica dokonca 
75 rokov a viac. V piatich prípadoch nezdieľali opatrovaná 
a opatrujúca osoba spoločnú domácnosť, pričom vzdialenosť 
obydlí bola od niekoľko metrov (bývanie v spoločnom obyt-
nom dome) až po 20 km. Viac respondentov/tiek bývalo na 
dedine ako v meste. Rozdielnosť východiskovej situácie jed-
notlivých opatrujúcich osôb sa premietla aj do výšky samotné-
ho peňažného príspevku na opatrovanie, ktorá sa v závislosti 
od zohľadňovaných príjmov iných členov rodiny pohybovala 
v rozmedzí 62 € - 205 €.39 

4.1.3  Profily opatrovania

Vo výskume sme sa zaujímali aj o to, ako dlho sa respon-
denti/tky poberajúci peňažný príspevok za opatrovanie an-
gažovali v intenzívnom opatrovaní. Vyskytli sa medzi nimi takí, 
ktorí príspevok začali poberať hneď od jeho uzákonenia (od 
roku 2001), ale aj takí, ktorí ho začali poberať iba pár mesiacov 

39 Rozdielnosť vo výške peňažného príspevku bola spôsobená viacerými faktormi: (1) 
rozličným počtom opatrovaných osôb spojených s rozličnou výškou príspevku; (2) 
znížením príspevku v závislosti od príjmu opatrujúcej osoby, ak je poberateľom/ľkou 
dôchodkovej dávky; (3) znížením príspevku v závislosti od výšky dôchodkovej dávky 
opatrovanej osoby.
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pred realizáciou výskumného rozhovoru. Najviac z nich začalo 
poberať príspevok v roku 2006 (t.j. v čase realizácie rozhovoru 
intenzívne opatrovali už štyri roky). Dĺžku intenzívneho opatrova-
nia však nemožno odvodzovať len od dĺžky poberania peňaž-
ného príspevku na opatrovanie. Tri osoby uviedli, že opatrujú 
oveľa dlhšie (25, 16 a 15 rokov), pričom poberali rozličné pod-
porné dávky aj pred rokom 2001 (napr. príspevok pri starost-
livosti o blízku a inú osobu). Iné zasa opatrovali aj v predchá-
dzajúcom období v rozličnej intenzite, príspevok však začali 
poberať iba prednedávnom, nakoľko nemali o ňom vedomosť.

Šesť respondentov/tiek muselo v predchádzajúcom obdo-
bí pre účely intenzívneho opatrovania zanechať alebo prerušiť 
prácu a to na obdobie niekoľkých mesiacov až dvoch rokov. 
Je to vyššie zastúpenie ako v celoslovenskom meradle, v rámci 
ktorého 10% poberateľov/liek peňažného príspevku na opatro-
vanie ukončilo pracovný pomer za účelom intenzívneho opat-
rovania odkázaného člena rodiny (Repková, 2008).40 

Režim opatrovania a profil zabezpečovaných úkonov 
v rámci opatrovania vo významnej miere determinuje fakt, že 
peňažný príspevok na opatrovanie bolo možné do decem-
bra 2008 poskytovať iba v prípade, že osoba bola odkázaná 
na celodennú, osobnú a riadnu starostlivosť (pomoc pri bež-
ných osobných činnostiach, pri starostlivosti o domácnosť, ale 
aj v rámci zabezpečenia spoločenských kontaktov, voľno-
-časových aktivít, kontaktu s úradmi či pri návšteve lekárov). 
Keďže iba jedna respondentka začala poberať peňažný prí-
spevok až podľa novej právnej úpravy zmierňujúcej rozsah na 
minimálne 8 hodín odkázanosti na pomoc inej osoby denne, 
prakticky celá výskumná vzorka musela splniť predchádzajú-
ce prísne rozsahové kritériá. Aj z tohto dôvodu bol profil posky-

40 Zistenie korešponduje s výsledkami Špeciálneho Eurobarometra „Zdravotná a dlho-
dobá starostlivosť v Európskej únii“ (2007), podľa ktorého najčastejšie (10%) osoby zo 
Slovenska a Rumunska musia zanechať prácu za účelom zabezpečenia systematic-
kého opatrovania (QA15).
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tovaných úkonov opatrovania vo všetkých prípadoch veľmi 
podobný. Išlo o opatrovanie počas celého dňa s kumulova-
ním prác najmä ráno a večer pri zabezpečovaní osobnej hy-
gieny, pomoci pri vyzliekaní a obliekaní. Ďalšiu veľkú skupinu 
opatrovateľských úkonov tvorila starostlivosť o domácnosť za-
hŕňajúca upratovanie, nákupy, prípravu a servírovanie jedla. 
Vo väčšine prípadov opatrujúce osoby poskytovali tieto čin-
nosti priamo, aj keď niektorí uvádzali, že poskytujú skôr dohľad 
nad tým, ako si odkázaná osoba vykonáva uvedené činnosti 
z času na čas sama (v prípade, že sa cíti lepšie). 

Napriek podobnosti profilov opatrovateľských činností bolo 
možné identifikovať určité rozdiely v profile starostlivosti o staršie 
odkázané osoby v porovnaní so starostlivosťou o deti, príp. mla-
dých ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. V prípade starších 
osôb respondenti a respondentky uvádzali, že významným odľah-
čením môže byť to, že staršie odkázané osoby časť dňa prespia 
a činnosti sú významne kumulované do ranného a podvečerné-
ho obdobia; že opatrovateľské činnosti sú viac-menej repetitívne, 
nakoľko staršia osoba sa takmer výlučne zdržiava doma (len výni-
močne dodávali, že je napr. ráno potrebná rehabilitácia a masí-
rovanie, veľmi málo uvádzali prechádzky). V prípade detí je však 
starostlivosť veľmi komplexná so zameraním nielen na bežné den-
né činnosti a dohliadanie nad všetkým, čo dieťa robí a nad jeho 
bezpečnosťou, ale aj sprevádzanie do a zo školy/zariadenia so-
ciálnych služieb a zabezpečovanie rôznorodých voľnočasových 
aktivít, aby sa vytvorili čo najoptimálnejšie podmienky pre ďalší 
rozvoj dieťaťa a maximálne využitie jeho potenciálu. 

4.1.4  Profily zamestnania

V rámci základných otázok sme sa v rozhovore zame-
rali aj na získanie informácií o charakteristikách zamest-
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nania/práce, nakoľko všetky osoby v čase výskumu po-
pri opatrovaní aj pracovali (rozličnou formou a v rozlič-
nom rozsahu). Z predchádzajúceho prieskumu (Repková, 
2008) sme vedeli iba to, že takmer ¾ rodinne opatrujúcich 
osôb boli v zamestnaneckom pomere, zvyšok bol v pozícii 
samostatne zárobkovo činnej osoby. Štúdiom spisovej do-
kumentácie však nebolo možné získať bližšiu informáciu 
o tom, akú prácu vykonávali, v akom rozsahu a v akom 
režime.

Takmer všetci respondenti a respondentky mali pred 
začiatkom opatrovania pracovnú skúsenosť. Jedna res-
pondentka nastúpila opatrovanie hneď po ukončení rodi-
čovskej dovolenky a jeden respondent preklenoval opat-
rovaním obdobie ukončenia štúdia a hľadania si systema-
tického zamestnania. Dotazované osoby pôsobili najčastej-
šie v oblasti služieb (asistentka, predavačka, zdravotnícke 
služby, personalistka, predavačka, opatrovateľka, účtov-
níčka, právnička, učiteľka, odevnícke služby, chyžná), len 
výnimočne v oblasti manuálnych činností (ortopedická 
obuvníčka, asistent na stavbe). Dve tretiny z nich praco-
vali v režime závislej činnosti. Prekvapilo nás, že až sedem 
osôb pracovalo na plný pracovný úväzok, najčastejšie so 
stabilnou pracovnou dobou. Väčšina respondentov a res-
pondentiek však pracovala na skrátený pracovný čas v roz-
sahu od dvoch hodín/ 1-2x týždenne až po päť hodín den-
ne. Rovnako nás prekvapilo, že viac ako polovica uviedla 
stabilný pracovný čas, ktorý samozrejme so skráteným roz-
sahom práce nemusí byť popri intenzívnom opatrovaní na-
toľko komplikujúci ako plný pracovný úväzok so stabilným 
pracovným časom. Keďže kombinácia dĺžky pracovného 
úväzku s režimom jeho výkonu predstavuje kľúčový faktor 
pre zosúlaďovanie pracovných a rodinných (opatrovateľ-
ských) povinností, v nasledujúcej tabuľke znázorňujeme vý-
skyt tejto kombinácie v našej výskumnej vzorke. 
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Tabuľka 1:  Kombinácia dĺžky pracovného úväzku s režimom jeho 
výkonu

Stabilná pracovná 
doba

Pružná pracovná 
doba

Plný úväzok 5 2 
Skrátený úväzok 10 13 

Zdroj: Repková (2009)

V našej vzorke sa intenzívne opatrovanie najčastejšie spá-
jalo so skráteným pracovným úväzkom a pružnou pracovnou 
dobou. V prípade, že šlo o plný pracovný úväzok, výskyt pruž-
nej pracovnej doby sa výrazne znížil a ako sami respondenti 
uvádzali, skôr prispôsobovali starostlivosť režimu práce (zamest-
nania), než naopak. Bezpochyby to súviselo aj s druhom ich za-
mestnania, nakoľko vo všetkých prípadoch šlo o niečo, čo ne-
bolo možné vykonávať „z domu“ – predavačka, poštová do-
ručovateľka, upratovačka. Naopak, pružný pracovný čas bol 
využívaný najmä v prípade zabezpečovania ekonomických 
agend (ekonómka, účtovníčka, sprostredkovateľské činnosti).

4.1.5  Témy súvisiace s harmonizáciou práce a opatrovania

Aby sme pochopili individualizovanú životnú skúsenosť ne-
formálne opatrujúcich osôb vykonávajúcich súčasne zamest-
nanie, deduktívne sme si stanovili pre hlavný výskum a pre 
potreby pološtrukturovaných rozhovorov tieto témy (oblasti):

•	 okolnosti, za ktorých začali respondenti/tky opatrovať blíz-
keho člena rodiny,

•	 vnímanie dopadu systematického opatrovania na pracov-
ný život, osobný život a zdravie,
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•	 jednotlivé domény podpory zosúlaďovania zamestnania 
a opatrovania:

- osobná doména podpory,

- rodina a sociálna sieť ako doména podpory,

- prístup zamestnávateľa a podmienky výkonu práce ako 
doména podpory,

- verejné politiky (samosprávna a štátna podpora) ako do-
ména podpory,

- občianska angažovanosť ako doména podpory,

•	 potreba pomoci pre lepšie zosúlaďovanie zamestnania 
a opatrovania do budúcnosti,

•	 postoje k významu práce/zamestnania pre systematicky 
opatrujúce osoby,

•	 poznatky o odľahčovacej službe pre neformálne opatrujú-
ce osoby a záujem využiť ju,

•	 predpoklad vývoja situácie do budúcnosti.

Znenie a postupnosť jednotlivých oblastí sme ustálili na zá-
klade skúseností z predvýskumu, na základe ktorého sa napr. 
ukázalo, že medzi kľúčové domény podpory zosúlaďovania 
práce a opatrovania patrí  aj „osobná doména“, ktorú sme 
napokon zahrnuli do predštrukturovaného dotazníka (plné 
znenie dotazníka tvorí prílohu C publikácie).

Téma: Okolnosti začiatku opatrovania vo vzťahu k práci 
(„pred-opatrovateľská história“)

Všetkých respondentov a respondentky nášho pôvodné-
ho výskumu spájalo to, že intenzívne opatrovali člena rodiny, 
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za čo poberali peňažný príspevok na opatrovanie a záro-
veň pracovali (ako sme predtým uviedli, v rozličnej intenzite 
a v rozličnom pracovnom režime). Veľká diverzita však bola 
medzi nimi z hľadiska charakteru (obsahu) obdobia pred za-
čatím posledného intenzívneho opatrovania spojeného s po-
beraním príspevku (mnohí z nich totiž opatrovali aj predtým, 
často však bez finančnej verejnej podpory). V ďalšom texte sa 
zameriame na rozdielnosti práve tohto obdobia, vďaka kto-
rým bolo možné spracovať určitú typológiu „pred-opatrova-
teľskej histórie“:

•	 Z plnej práce do opatrovania

Až 15 respondentov/tiek (polovica) vstupovalo do opatro-
vania v situácii, že mali riadnu prácu na plný pracovný úvä-
zok, ktorá nebola zásadnejším spôsobom prerušovaná záväz-
kami opatrovania. 11 z nich si z dôvodu potreby súčasného 
opatrovania muselo znížiť rozsah pracovného úväzku.

Renáta, 43 (opatrovala dcéru): 

„...dcéra mala odklad školskej dochádzky dvakrát a vlastne 
vtedy som sa dostala do situácie, že je to stav, ktorý sa musí 
riešiť celkom inak, ako sme si predstavovali... Jednoducho, 
bola som v takej situácii, že som sa musela rozhodnúť, resp. 
ako rodina sme sa museli rozhodnúť, čo je pre mňa dôležité, 
či zdravie mojej dcéry a starostlivosť o moju dcéru, ktoré si 

naozaj veľmi veľmi intenzívne vyžadovala prácu, teda s ňou 
alebo kariéru. V tom prípade kariéra šla bokom a dá sa po-
vedať naozaj, že mojím životom je teraz život mojej dcéry. Tú 
prácu, priznám sa, vykonávam ju naozaj, nedá sa povedať 

ani čiastočne, lebo som učiteľka a z celého úväzku učím týž-
denne len štyri hodiny“.
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Inú skúsenosť popisovala Viera, 55, opatrujúca dospelého 
28-ročného syna navštevujúceho zariadenie sociálnych služieb 
dennou formou, ktorá popri opatrovaniu vykonávala na plný 
úväzok svoju pôvodnú prácu (samozrejme aj na základe ústre-
tovosti zamestnávateľa v poskytovaní pracovnej flexibility).

„V podstate od začiatku, jak dovŕšil vek takých tých troch 
rokov, tak vtedy sme ho dali do zariadenia. V podstate skoro 
od začiatku chodil do zariadenia, čiže ja som vkuse robila...
vždy to bolo denné zariadenie... Mne to neznížilo pracovné 
možnosti, proste neviem si predstaviť, že by som mala byť 

doma. Aj za ten čas, čo on je v zariadení, že ja by som doma 
sedela a čakala, že pôjdem pre neho...“.

•	 „Z opatrovania do opatrovania“

U deväť respondentov/tiek sa v období pred začatím po-
sledného intenzívneho opatrovania v rozličnej miere kombino-
vali rozličné typy starostlivosti o člena rodiny (rodičovská dovo-
lenka bez predchádzajúcej pracovnej skúsenosti, rodičovská 
dovolenka a opatrovanie starších členov rodiny) alebo sa kom-
binovala rodičovská dovolenka s predchádzajúcou prácou. 

Oľga (51 rokov) opatrovala v čase výskumu prakticky 29 ro-
kov. Od narodenia svojej dcéry ju intenzívne opatrovala 15 ro-
kov. Potom dcéra štyri roky navštevovala zariadenie sociálnych 
služieb týždennou formou, počas ktorých Oľga pracovala u pod-
nikateľa. Po tomto období dcéra opätovne prestala navštevo-
vať zariadenie pre jej odmietavosť k tomuto prostredie, čo viedlo 
k ukončeniu zamestnania jej matky. Po smrti dcéry Oľga opat-
rovala dva roky svoju matku a po smrti matky sa presťahovala 
do jej rodinného domu, aby od roku 2006 intenzívne opatrovala 
svoju sestru, na ktorú poberá peňažný príspevok na opatrovanie. 
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Okrem toho pracuje ako profesionálna opatrovateľka na obec-
nom úrade a v rozsahu troch hodín denne poskytuje opatrova-
teľskú službu staršiemu odkázanému mužovi. Ako sama uviedla:

„...takže vlastne ja som nejak ani dá sa povedať zamestna-
ná nejak ani akože nebola, ja som vlastne v tom odbore od 

teda narodenia mojej prvej dcéry, ktorá bola ako ťažký men-
tálny postih, takže ja som sa do toho nejako vžila a proste 

ako že, proste ma potrebovali a vlastne som taká obetavá... 
No takže vlastne som taký nejaký opatrovník celej rodiny“.

„Rozhlasová“ Eva41 rovnako na základe svojej životnej skúsenos-
ti uviedla, že „...do konca svojho života už bude robiť len služby“, čo 
potvrdila po smrti matky angažovaním sa v medicinálnej pedikúre 
a návratom do služieb forenznej pediatrie a detskej onkológie, na 
základe čoho, ako sama uvádza, „...sa vzkriesila k životu“.

Osobitnú skúsenosť mala ďalšia respondentka, ktorá pre-
chádzala z jedného typu opatrovania do druhého, bez pra-
covnej skúsenosti do začiatku opatrovania.

Lívia, 29 rokov (opatrovala matku):

„Bola to aj mama aj otec, ocino umrel, tak už len mamu 
opatrujem. Obidvaja mali mozgovú príhodu, infarkt, cuk-
rovku, otec mal Parkinsona.... ja som zostala na materskej 

s dvomi deťmi, no a vlastne za týchto okolností som začala 
opatrovať aj mamu, nenastúpila som ani do roboty a ostala 
som na opatrovateľskom s obidvoma rodičmi... Nie, teraz už 

nie som na materskej, opatrujem už iba mamu“.

41 Ide o respondentku nášho následného výskumu; reflexiu respondentky sme však uviedli 
už na tomto mieste pre jej vecnú relevantnosť k zisteniam pôvodného výskumu.
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•	 Z nezamestnanosti do opatrovania

Šesť respondentov/tiek malo v období pre začatím syste-
matického opatrovania v kombinácii s prácou skúsenosť s ne-
zamestnanosťou.42 Buď boli nezamestnaní tesne pred začatím 
opatrovania alebo sa u nich v tomto období kombinovala prá-
ca s nezamestnanosťou, rodičovskými povinnosťami či opatro-
vaním odkázanej osoby.

 Gabriela, 55 rokov (opatrovala svokru):

„Proste je to už vyše roka, rok a pol a ona nemôže chodiť, 
takže opatera ako svokry je nevyhnutná. Ja som bola bez prá-
ce, tak som sa ako podujala na tú opateru...Teraz mám prácu 
u nás, dohodu, ale to je tak 30 hodín mesačne, také menšie“. 

Téma: Širšie dopady opatrovania

Zaujímali sme sa o to, ako ovplyvňovalo a ovplyvňuje intenzívne 
opatrovanie blízkeho člena rodiny prácu/profesionálnu kariéru res-
pondentov/tiek, ich súkromný život/voľný čas/koníčky a napokon 
ich zdravie/psychickú a fyzickú kondíciu. Prakticky spoločným me-
novateľom všetkých odpovedí bolo pripustenie vplyvu opatrova-
nia na tieto životné sféry v určitej (aj keď len v minimálnej) miere. 
Výstižne to vyjadrila Monika (37, opatrovala starú mamu): „Takže 
akože všetko sa dá, keď sa chce, len proste musí sa z niečoho ub-
rať, hej, no tak, asi tak“. Prístup založený na akceptovaní existujúce-
ho stavu, vnímaní ho ako nevyhnutnosti, napokon môže u určitej 
skupiny opatrovateľov/liek viesť k záveru, že situácia opatrovania 
ich prakticky neobmedzuje v žiadnej životnej oblasti, resp. sa touto 
otázkou nezaoberajú, nakoľko by to situáciu aj tak nezmenilo. 

42 Išlo o výrazne nižšie zastúpenie ako v celkovej populácii poberateľov/liek peňaž-
ného príspevku na opatrovanie. Náš prieskum z roku 2008 ukázal, že až 45% z nich 
začalo opatrovať v situácii vlastnej nezamestnanosti (Repková, 2008).
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•	 Dopad na prácu a profesionálnu kariéru

Nepriaznivý dopad pripustilo až 20 respondentov/tiek vý-
skumu, samozrejme v rozličnej intenzite, v závislosti od veku, 
stupňa vzdelania a charakteru pôvodnej práce. Aj perspektí-
va, z ktorej boli obmedzenia popisované, bola rozdielna. Re-
náta popisovala obmedzenia z perspektívy svojich profesionál-
nych ne/možností, Marta skôr z hľadiska náročnosti zvládania 
oboch sfér.

Renáta, 43 (opatrovala svoju dcéru, učiteľka):

„No v prvom rade, o mojej profesionálnej kariére sa absolút-
ne nedá hovoriť, absolútne, pretože som sa dostala do situ-
ácie, že všetky moje plány, ktoré som mala a myslím, že som 
na to mala aj dosť dobré perspektívy a vytvorené podmien-
ky, aby som sa svojej práci venovala intenzívne, žiaľ bohu, 

všetko toto muselo ísť bokom“.

Marta, 57 (opatrovala svoju matku, upratovačka):

„...do práce chodím vlastne, no aj keď je to naozaj vyčerpá-
vajúce, už cítim naozaj, že človek v tomto veku, už to neni 

ono, ako keď mal ja neviem 45 rokov...“.

Väčšina respondentov/tiek pripúšťajúcich nepriaznivý do-
pad opatrovania na ich pracovnú kariéru konštatovala jed-
noducho, že jej museli začať venovať menej času.

Ako kľúčový faktor pre tých, ktorí nepociťovali natoľko ne-
priaznivý vplyv opatrovania na zamestnanie, bol charakter 
práce, spôsob jej organizácie a možnosť vykonávať prácu 
z domu. Ako uviedol Branislav (42, opatroval starú mamu):



113

„Trochu ma to obmedzilo v čase, ale ja mám takú prácu, že 
vybavujem cez telefón, von nemusím ísť...takto som doma 

tam, kde je aj ona...Vnímam to, že ak niekto chce... Tak vní-
mam celý život“.

Niektorí respondenti/tky sa otázkou príliš nezaoberali, na-
koľko by to aj tak situáciu nezmenilo. Ako uviedla Gabriela 
(55, opatrovala svokru): „Tak necítim to obmedzenie, lebo 
v podstate som si vedomá toho, že nemôžem viacej robiť, po-
kiaľ opatrujem“.

Rozhlasová Eva ešte 10 rokov po prepuknutí choroby matky 
pracovala a ako sama uviedla, „...keby nebolo choroby matky, 
bola by zostala pracovať aj po dosiahnutí dôchodkového veku“.

•	 Dopad na súkromný život, koníčky

Rovnako ako v súvislosti s prácou 20 respondentov/tiek pri-
pustilo dopad intenzívneho opatrovania člena rodiny na súk-
romný život, voľný čas a možnosť venovať sa vlastným koníč-
kom. Veľmi otvorenú výpoveď v tejto oblasti poskytla Renáta 
(43, opatrovala dcéru):

„Viete, keď by som sa mala vyjadriť tak, ako sa vyjadrujú ro-
dičia v televíznych reláciách, keď sa tak trošku zamyslím nad 

tým, či hovoria pravdu alebo hovoria to len tak, lebo je to 
v televízii... Ak Vám to poviem naozaj úprimne, tak neexistujú 

žiadne koníčky pre mňa, neexistuje pre mňa žiaden voľný 
čas, neexistuje pre mňa čas na relax...Vzhľadom na to, že 

naozaj z príbuzenstva tu blízko nás nikto nie je, tak jednodu-
cho nemôžem si dovoliť nejak sa venovať intenzívne našim 

koníčkom. Keď naozaj potrebujem si už trošku oddýchnuť, tak 
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to riešime jedine takým spôsobom, že ostane s ňou manžel 
a ja idem možno na nejakú hodinku preč a opačne“. 

K pomerne vyhroteným skúsenostiam patrili aj také, že: „Tak 
voľný čas, to čo je? Nie je žiaden voľný čas“; alebo „Neexis-
tovalo nič, len svokor, všetko išlo bokom“; alebo „Všetko som 
takto musela nechať a ozaj všetku námahu, všetok čas, všet-
ko sa venuje im“; alebo „...Vlastne na to súkromie a koníčky 
čas nemám, všetok voľný čas trávim s dcérou“; alebo „No to 
moc nie, to sa mi nedarí veľmi“; alebo „No koníčky v žiadnom 
prípade nemôžem robiť, ja som plne vyťažená“.

Snaha o presadenie vlastných záujmov a záľub opatrujúcich 
osôb je často v rodinách s odkázaným členom kompenzova-
ná pomocou zo strany ostatných členov rodiny. To však môže 
u opatrujúcich osôb vyvolávať voči ostatným pocity viny.

Marta, 57 (opatrovala matku):

„No tak viete to, to je otázka naozaj na mieste, pretože ja 
absolútne nepoznám dovolenku a absolútne nepoznám ne-
jaký relax, lebo to sa nedá. A vravím, ak mám relax, tak len 
vtedy, keď je jeden syn doma, druhý syn doma, manžel sa 

musí obetovať, takže vlastne koníčky, to všetko mimo“.

Oľga, 51 (opatrovala sestru):

„Obmedzovaná som v súkromnom živote aj v osobnom, 
teda čo sa týka mojej rodiny, pretože skutočne ja nejak do-
volenky ani nepoznám... vlastne som nechcela obťažovať 

ďalších členov rodiny, aby teda som sa ja mohla nejak uvoľ-
niť, takže týmto spôsobom som ja akože ukrátená“.
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Daniela, 53 (opatrovala matku):

„No koníčky, áno... a teraz vlastne to všetko padlo. Musí niekto 
vystriedať mňa, niekedy chlapci sú takí, že..., ale nedá sa to 

stále, lebo sú to mladí ľudia a majú svoje záujmy a potreby...“

Darina, 41 (opatrovala rodičov) naopak vyzýva, aby opat-
rovatelia a opatrovateľky zapájali svoju rodinu, blízkych, prí-
buzných, lebo ak opatruje iba jeden člen, je to veľmi namá-
havé, čo môže viesť k umiestňovaniu dokázaných osôb do 
ústavných zariadení.

Zvyšní respondenti/tky (celkovo 10) niežeby nepripúšťali ta-
kýto dopad, ale brali to skôr z perspektívy rodiny ako celku, 
kedy sa individuálne/osobné záujmy vzájomne prispôsobujú, 
často smerom k záujmom odkázaného člena rodiny a rodina 
vykonáva voľnočasové aktivity spoločne. 

Ohľadom straty koníčkov z dôvodu intenzívneho opatrova-
nia zohráva úlohu aj to, do akej miery sa pred začatím opatro-
vania respondenti/tky venovali nejakým koníčkom, t.j. do akej 
miery bolo z dôvodu opatrovania „čo stratiť“. 

Mária4, 44 (opatrovala syna):

„Moje koníčky sú mimo, takže snažím sa, keď niečo robím, 
tak to robíme s Petríkom... lebo už je taký, že dá sa s ním cho-

diť. Dá sa s ním kdekoľvek, či ideme do cukrárne, či ideme 
na výlet, skrátka, my môžeme hocičo“.

Mária2, 59 (opatrovala dcéru):

„No to robím s ňou, to je náš člen rodiny, jej sa prispôsobuje-
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me, je veľmi spoločenská, aktívna, rada spieva, rada tancu-
je, takže na také spoločenské akcie hodne chodíme, chodí-
me na výlety s deťmi, ale chodíme spolu, nevesty, vnúčatá“.

Inou perspektívou hodnotenia dopadu opatrovania na 
voľný čas opatrujúcej osoby, jej záľuby, bola vo výpovediach 
dotazovaných perspektíva „vracania dlhu“, čo transformuje 
individuálnu obetu opatrujúcej osoby na pocit spokojnosti. 
Identifikovali sme ju napr. u  Boženy (54, opatrovala matku):

„No tak vlastne, dajme tomu, nemám možnosť sa tak vyžiť, kul-
túrne a športovo...ale viem teda, že jej to vraciam, že sa ona 
o nás starala. Je to vlastne v prospech veci, robím to rada.“

•	 Dopad na zdravie (fyzické aj psychické)

Nepriaznivý dopad opatrovania na fyzické alebo psychic-
ké zdravie a celkovú zdravotnú pohodu pripúšťali responden-
ti/tky najmenej často (nachádzali sme ho len vo výpovediach 
šiestich z  pôvodného výskumu, zmienky o dopade na vlast-
né zdravie sme identifikovali len minimálne aj v inak rozsiahlej 
výpovedi Evy, ktorá bola sama osobou s ťažkým zdravotným 
postihnutím).43 Uvádzali problémy s vysokým krvným tlakom, 
štítnou zľazou či psychické vyčerpanie, ale aj celkový úpadok 
po psychickej stránke z dôvodu straty kontaktov s vonkajším 
svetom. 

43 Toto zistenie nekorešponduje s výsledkami iných výskumov, napr. E. Pavlíkovej, A. 
Kondášovej (2001), podľa ktorých vyše 80% rodinne opatrujúcich osôb uvádzalo 
aspoň čiastočné zdravotné problémy. Pripúšťame vplyv rozdielnosti výskumnej si-
tuácie, resp. použitej metodiky, kedy telefonický hĺbkový rozhovor môže vyvolávať 
v respondentoch/tkách iné pocity a postoje ako anonymný dotazník, ktorý sa vo 
výskumoch takéhoto typu využíva najčastejšie. 
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Väčšina respondentov/tiek skôr uvádzala: „Našťastie som 
zdravá“; alebo „No tak čo ja viem, ja si myslím, že nie“; alebo 
„..ale v pohode, som spokojná“; alebo „Nie, ja som zvyknu-
tá na to, lebo robím v zdravotníctve, takže, zatiaľ chvalabo-
hu...“. Zdravotné ohrozenie vyplývajúce zo systematického 
opatrovania väčšina respondentov/tiek neuvádzala, niekedy 
aj za cenu potláčania reality.

Mária1, 40 (opatrovala svokra):

„Viete, skôr by som povedala, že keď človek sa zaumieni, že 
ja toto zvládnem a ja toto urobím, tak mu je dané aj po tej 

fyzickej stránke“. 

Za nebezpečné možno považovať zanedbávanie vlastné-
ho zdravia pre problémy so zabezpečením náhradnej starost-
livosti počas vlastných potrebných vyšetrení či liečby.

Renáta, 43 (opatrovala dcéru):

„...vzhľadom na to, že nemám ju kde nechať a nejaké tie 
odborné vyšetrenia, ktoré by som vzhľadom na vek už mala 
absolvovať, jednoducho u mňa je taká situácia, že je to tak 
neriešiteľné, že sa stále všetko odkladá, odkladá, odkladá. 
Čiže, ak by som to mohla jednoducho povedať, zanedbá-

vam sa“. 

Marta, 57 (opatrovala matku):

„...pani doktorka, tá mi tiež hovorí, no ale mala by ste si od-
dýchnuť. Ale hovorím, no ale ja ju nemám kde dať...“.
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Celkovo vysokú toleranciu záťaže vzťahujúcu sa na zdravie 
potvrdili respondenti/tky aj v  kontexte otázky, zameranej na 
riešenie kritických situácií, napr. keď sami akútne ochorejú ale-
bo sa potrebujú vzdialiť z domu od opatrovanej osoby. Prak-
ticky všetci potvrdili, že sa v takýchto situáciách neobracajú 
na profesionálne opatrovateľské sily, ale výlučne na vlastnú 
rodinu, ojedinele na známych, susedov. Okrem toho uvádza-
li, že výskyt ich vlastného ochorenia je viac-menej ojedinelou 
záležitosťou („som chorý maximálne raz do roka“; „pokiaľ mi 
pamäť siaha, tak som bola chorá jedine raz“; „...tak našťastie 
som ešte neochorela“). Marta, 57 (opatrovala matku) dokon-
ca ani nepripúšťa vlastné závažnejšie zdravotné problémy:

„Ježiš, no nijak. Vôbec, absolútne sa nedá, a keď, no tak 
jednoducho vravím, trošku si poležím, trošku si oddýchnem... 
ono je to naozaj ťažké, ale no nedá sa, pretože mi ju naozaj 

nemáme kde, nemáme ako“.

Božena, 54 (opatrovala matku):

„Ako mám príspevok som chorá nebola, lebo ma vlastne 
naši mali tak neskôr, takže ešte nie som v takom veku, aby 

som bola stále chorá.... 

...Bola som na vyšetrení, poslali ma na magnetické rezonan-
ciu. To som bola skoro pol dňa preč a zavolala som sestru. 

Ja som vlastne pripravila všetko, sestra prišla a zostala s ňou 
dovtedy, kým som nedošla“.

Téma: Domény podpory zosúlaďovania zamestnania a opat-
rovania

Kľúčovou otázkou výskumného projektu bolo zistiť, čo alebo 
kto najviac pomáhal respondentom a respondentkám v tom, 
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že mohli vykonávať súčasne intenzívne opatrovanie aj prácu. 
Na základe predvýskumu sme očakávali domény podpory na:

-  na úrovni rodiny a širšej sociálnej siete,

-  na úrovni zamestnávateľa,

-  na úrovni verejných politík (špecializované úrady práce, so-
ciálnych vecí a rodiny, obecné a mestské úrady),

-  na úrovni občianskeho sektora (členstvo v občianskych 
združeniach). 

Okrem prítomnosti jednotlivých domén podpory bolo dô-
ležité sledovať aj to, do akej miery jednotlivé domény respon-
denti/tky uvádzali spontánne (ako priamu reakciu na otázku, 
kto alebo čo Vám pomáhalo a pomáha...), resp. kedy bolo 
potrebné cielené vyzvanie vyjadriť sa k otázke podpory.

•	 Rodina a širšie sociálne siete

Najspontánnejšie respondenti/tky uvádzali ako podpornú 
doménu zosúlaďovania práce a opatrovania vlastnú rodinu. 
Išlo predovšetkým o manželských partnerov (manželov, nakoľ-
ko častejšie opatrujú ženy ako muži), ale aj o sestry, bratov či 
vlastné deti, ktoré sú vedené v rodine k pomoci voči odkáza-
nému členovi ako k prirodzenej súčasti rodinného života. 

Darina, 41 (opatrovala oboch rodičov):

„Moja najbližšia rodina. Tým, že synovia majú už 12 a 14 ro-
kov, tak vždy som ich viedla k tomu, že starkí nie sú nám na prí-
ťaž, že sú najbližší, musíme im pomáhať, musíme ich opatrovať“.
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Spontánne sa vyskytla ešte zmienka o pomoci známych, pria-
teľov, susedov. Najexpresívnejšie to vyjadrila Mária1, 40 (opatro-
vala svokra):

„...skôr by som povedala, že to bol taký malý zázrak, ktorý 
sa dnes nie už až tak často stáva, že vlastne to bolo riešiteľ-
né vďaka tomu, že mi každý pomohol, každý, kto mohol, mi 
pomohol. Aj keď mi jeden človek nepomohol, dostala som 

namiesto neho stovky, stovky nie, ale desiatky...“ („jeden člo-
vek“ – respondentka mala na mysli dcéru opatrovanej oso-

by- pozn. autorky).

Dvaja respondenti/tky uviedli rodinu a jej členov v rámci do-
datočných otázok vzťahujúcich sa na iné domény (napr. prá-
cu) v snahe zdôrazniť ich význam pri zabezpečovaní opatery. 

Margita2, 51 (opatrovala syna):

„Zamestnávateľ nerobí prekážky. Berú to tak, ako to je a ja sa 
snažím, aby som ich nezaťažovala. Ja si to snažím všetko vy-
baviť, ako keby bol zdravý. Keď nastane nejaká potreba, že 
je potrebné niečo zmeniť, tak tá rodina sa zapojí a zamest-

návateľa s tým nezaťažujeme“.

•	 Postoje a politika zamestnávateľov

Až 27 respondentov/tiek vyzdvihlo význam pozitívneho po-
stoja ich zamestnávateľov k opatrovateľským záväzkom. Šty-
ria to uviedli ako spontánnu (primárnu) reakciu na všeobecne 
položenú pôvodnú otázku.
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Renáta, 43 (opatrovala dcéru):

„Jednoznačne, musím povedať, že najviac mi pomáha teda, 
resp. tak intuitívne, prvá vec, ktorá ma napadá, tak je to môj 

zamestnávateľ, moja základná škola, ktorá mi maximálne 
vychádza v ústrety...“.

Alena, 41 (opatrovala dcéru):

„Asi to, že vlastne ja vozím dcéru do Bratislavy, do školy každý 
deň a tam vlastne v tej škole mi umožnili sa zamestnať, takže 

ja som tam vlastne s ňou“. 

Ostatní respondenti a respondentky (celkovo 23) charakte-
rizovali na základe vyzvania (... a čo Váš zamestnávateľ?) po-
stoje zamestnávateľa ako ústretové, bezproblémové (napr. 
„Ako v pohode“; „Ja mám jedného fantastického zamestná-
vateľa, ktorý mi vychádza maximálne v ústrety“; „Vychádza-
jú mi, hej, v ústrety“). Z toho u siedmich šlo o zdôrazňovanie 
významu statusu samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorý 
umožňuje flexibilitu a harmonizáciu práce a opatrovania. 

Daniela, 53 (opatrovala matku):

„...pomáha jedine to, že mám tú živnosť a že si to môžem 
robiť doma a že iba občas niečo vybehnúť...Áno, inak by to 

nebolo možné“.

Harmonizácia sa dosahuje podľa respondentov/tiek pre-
važne vďaka „zvýšenej ústretovosti“ niektorej zo strán/prostre-
dí. Medzi respondentmi/tkami boli takí, ktorí sa snažili prenášať 
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ťarchu harmonizácie na seba/ rodinu a zamestnávateľa príliš 
zvýšenými rodinnými záväzkami nezaťažovať:

Marta, 57 (opatrovala matku):

„ Ale hovorím, snažím sa to najviac riešiť tak, že jedine buď 
manžel, ja keď nemôžem alebo jeden syn alebo druhý syn 
alebo dcéra vydatá. No a keď nie tí, tak keď je treba, tak 

mám takú priateľku...“.

Emília2, 57 (opatrovala matku):

„To nie tak, čo oni môžu. Zariadime si my, keď niečo...“.

U iných sa prispôsoboval skôr zamestnávateľ a vychádzal 
v ústrety potrebám zamestnanca/kyne, ktorý mal mimoriadne 
požiadavky v súvislosti so zabezpečovaním ťažko predvídateľ-
ného režimu starostlivosti o odkázaného člena rodiny.

Mária3, 30 (opatrovala dve staré mamy):

„Vychádza maximálne v ústrety, pretože akýkoľvek problém 
je, ja okamžite môžem prísť domov a bez ohľadu na to, či je 
to pol hodina, hodina, hodina a pol, dve hodiny, ja môžem 

byť doma a venovať sa opatrovaniu“.

 

•	 Verejné politiky a činnosť sociálnych subjektov

Zaujímali nás skúsenosti respondentov/tiek s pomocou po-
skytovanou zo strany verejných subjektov, napr. formou soci-



123

álnej práce vykonávanej na úradoch práce, sociálnych vecí 
a rodiny či mestských, obecných a regionálnych úradoch. 
Osobitne sme sa zamerali na opatrenia verejných politík, ktoré 
im pomáhali pri zosúlaďovaní práce a opatrovania. 

Len dve dotazované osoby spontánne uviedli, že rozhodujú-
ce pre zosúlaďovanie boli v ich prípade práve opatrenia na tej-
to úrovni. Margita2, 51 (opatrovala syna) si nevedela predstaviť 
situáciu bez poskytnutého príspevku na kúpu auta, vďaka kto-
rému operatívne zabezpečovala každodenný prevoz syna do 
a zo zariadenia sociálnych služieb a medzitým sa venovala za-
mestnaniu. Pre Vieru, 55 (opatrovala syna) bol zasa kľúčový sa-
motný fakt existencie zariadenia sociálnych služieb, do ktorého 
syna vozila. Syn mal počas dňa v zariadení vlastný režim a ona 
išla do práce (pracovala ako predavačka na plný úväzok).

Ďalších 11 respondentov a respondentiek uviedlo na cie-
lené dotazovanie dobré skúsenosti so zamestnancami/kyňa-
mi sociálnych úradov a ocenili význam verejných politík pre 
ich životnú situáciu. Niektorí oceňovali samotný prístup sociál-
nych pracovníkov/čok na úradoch (napr. „boli tie panie veľmi 
milé“; „ja s tým nemám žiadne problémy“), iní poskytovanie 
sociálnych dávok (napr. peňažného príspevku za opatrova-
nie či peňažného príspevku na zvýšené výdavky). 

Iveta, 39 (opatrovala syna):

„Neviem, ako ja poberám vlastne to opatrovateľské a tým 
nám pomohol štát vlastne tým, že nám dal príspevok na 

prevádzku motorového vozidla a príspevok na nové vozidlo, 
lebo ja som mala starý...“.

Priame prepojenie verejných politík na harmonizáciu práce 
a opatrovania sme však explicitne zaznamenali len u jednej 
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respondentky. Na otázku, či jej sociálne úrady pomáhajú lep-
šie zvládať situáciu, uviedla Darina, 41 (opatrovala rodičov):

„Tak v rámci ich možností si myslím, že áno... No tak len výš-
kou toho môjho príspevku a tým, že mi teda dovolili alebo mi 

umožnili si ešte privyrábať...“. 

Vyše polovica respondentov/tiek si neuvedomovala pod-
pornú súvislosť verejných politík (dávok, služieb) so zosúlaďo-
vaním práce a opatrovania. Napr. Lívia (29, opatrovala mat-
ku) uviedla napriek tomu, že z verejných zdrojov poberala 
peňažný príspevok na opatrovanie, že: „Nie, žiadne úrady mi 
nepomáhali, ja mám piatich súrodencov, no a tí mi pomáha-
li“. Iní respondenti a respondentky nevedeli k takto postavenej 
otázke zaujať stanovisko.

Renáta, 43 (opatrovala dcéru):

„Poviem Vám pravdu, nedá sa povedať, aby som... k tejto 
otázke sa Vám ani nejak neviem vyjadriť, k tomu naozaj nie. 

Nemám taký nejaký pocit, aby mi, tento pocit proste ne-
mám, aby som dostávala pomoc odtiaľ konkrétne“.

Často respondenti/tky vyjadrovali nespokojnosť a zlé skú-
senosti z kontaktu so sociálnymi úradmi. Uvádzali nie dosta-
točnú schopnosť zamestnancov/kýň správne a komplexne 
informovať, kritizovali byrokratické procedúry (napr. potrebu 
preukazovať každý mesiac príjem v súvislosti s trvaním nároku 
na peňažný príspevok na opatrovanie), či fakt, že v prípade 
získania zamestnania sa peňažný príspevok znižuje. 
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Jarmila, 46 (opatrovala syna):

„Viac menej tam nie sú nejaké veľké pomoci, pretože tam 
pozastavujú... pozastavili o mesiac ďalej, trošku zvláštne, pre-
čo práve týmto pozastavili, hej. Keď sa pýtam, na čo máme 

nárok, nedosiahnem plnú odpoveď“.

Predpokladáme, že slabému uvedomovaniu podporných 
súvislostí medzi verejnými sociálnymi politikami a zosúlaďova-
ním práce a opatrovania napomáha aj veľmi nízky peňažný 
príspevok na opatrovanie, čo často núti rodinne opatrujúce 
osoby hľadať si popri opatrovaní aj nejakú prácu (podľa Bra-
nislava, 42 (opatroval starú matku), „či by príspevok bol alebo 
nebol, opatroval by za každých okolností“).

Reflexiu podporných opatrení zo strany obecných zastupi-
teľstiev sme vo výpovediach respondentov/tiek prakticky vô-
bec nezaznamenali.

•	 Občianske združenia

Celkovo len piati respondenti/tky uvádzali nejaký typ pod-
pornej súvislosti s činnosťou občianskych združení zameraných 
na rodiny so zdravotne postihnutým členom. Z toho len v jed-
nom prípade šlo o spontánnu reakciu na pôvodnú otázku, čo 
pomáha zosúlaďovať prácu a opatrovanie.

Mária4, 44 (opatrovala syna):

„A potom máme ešte organizáciu SPOSA a to je, vlastne tam 
sú autisti, deti, ktoré majú rovnakú diagnózu ako Petrík a tam 

viem, že prenikajú nejaké informácie“.
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Tí, ktorí mali skúsenosť s členstvom v občianskom združení, 
vyjadrovali potrebu zvýšenia intenzity ich činnosti.

Alena, 41 (opatrovala dcéru):

„Ja som v združení pre mentálne postihnutých v Pezinku, ale 
tak schádzame sa tam, keď máme schôdzu. Aj chodíme raz 
za čas na výlety alebo proste si tam vymieňame tieto názory, 
ale málo máme tohto. ...Viacej by tých akcií mohlo byť, kde 
by mohli byť aj tí postihnutí, lebo trebárs, teraz chodí dcéra 
do školy, ale bude čas, kedy nebude môcť a že by sa mohli 

schádzať, kde by teda častejšie...“.

Odpoveď na pomoc občianskych združení bola väčšinou 
negatívna, nie však pre zlú skúsenosť, ako skôr pre chýbanie 
skúsenosti. Pomerne často sa občianske združenia v povedo-
mí respondentov/tiek zamieňali za zariadenia sociálnych slu-
žieb, za opatrovateľskú službu alebo za organizácie, ktoré by 
mali rodinám finančne pomáhať.

Monika, 37 (opatrovala starú mamu):

„Nie. My nevyužívame nič. Možnože z toho dôvodu, že je to 
už starší človek a my sme finančne tak na tom, že aj rodičia, 
aj babka má nejaký dôchodok, asi nám to tak stačí po tej 
stránke. Iné je to, keď máte postihnuté dieťa a ste matka 

a proste živiteľ je len otec a máte ešte nejaké deti, tak tam 
určite tú finančnú pomoc potrebujú oveľa viac, jak my...“.

Terézia, 56 (opatrovala otca):

„Nie, to by som nerada, že niekde ho tak dať. Nie, ďakujem 
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pekne, my máme veľkú rodinu, ja ich prosím, on je tu u nás, 
takže má kde, no.“ 

Marta, 57 (opatrovala matku):

„No viete, to nie, ja som veriaca, takže ja sa snažím to nejak 
inak orientovať, viete ako. Čiže tou duchovnou činnosťou“. 

Vyskytli sa aj prípady, že sa činnosť v občianskom združení 
vnímala ako možná záťaž, ktorá prináša nové povinnosti, naj-
mä v prípade, ak nie sú aktivity organizované v blízkosti byd-
liska. Podľa Márie 3, 30 (opatrovala dve staré mamy): „To by 
zase išlo do času, takže asi nie“. 

Oľga, 51 (opatrovala sestru):

„...na dedine a tu také tieto sa neangažujú. A viete, zas si ne-
môžem dovoliť akože chodiť po nejakých sedeniach a jedno 
s druhým, pretože je to aj také opatrovanie, že proste tá ses-
tra nemôže na dlhší čas zostať doma, to viete. To aj manžel 
má svoje povinnosti, aj v noci robí, aj vyspať sa musí, takže 

také sedenia, to vôbec akože, to nie“.

Danuša, 52 (opatrovala matku):

„U nás to ťažko na dedine, čiže mne je to ťažko niekde ísť. To 
nepripadá do úvahy. Keď mám trošku voľna, tak som rada, 

že som sama a môžem trošku vegetiť“.

Dve respondentky vyjadrili záujem viac sa v tejto oblasti an-
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gažovať („je to taký môj plán, ktorý nosím v hlave...“), pretože 
cítia, že by to bolo pre ich ťažko zdravotne postihnutých prí-
buzných a celé rodiny prospešné, stretávať sa s podobnými 
rodinami. 

Sumarizácia domén zosúlaďovania práce a opatrovania

Tabuľka 2:  Prehľad domén podpory zosúlaďovania práce a opat-
rovania

Osobná 
doména

Rodina 
a širšia 

sociálna 
sieť

Ústretový 
zamestnávateľ

Verejné 
politiky 

a subjekty

Občiansky 
sektor

spontánne 7 18 4 2 1

na výzvu - 2 23 11 4

spolu 7 20 27 13 5

Ako je z prehľadovej tabuľky zrejmé, medzi kľúčové domé-
ny podpory zosúlaďovania práce/zamestnania a opatrova-
nia patrila rodina a širšia sociálna sieť neformálne opatrujú-
cich osôb a ústretová pro-opatrovateľsky orientovaná politika 
ich zamestnávateľov. Napriek tomu, že sumárne reflexia ústre-
tovosti zo strany zamestnávateľov sa vyskytla najčastejšie (ale 
prakticky výlučne až na dodatočnú výzvu), najopornejším in-
štitútom bola ich rodina a širšia sociálna sieť, ktorú spontánne 
uviedlo 18 z 30 respondentov/tiek. Podpora zo strany verej-
ných politík a občianskeho sektora sa veľmi výrazne viazala na 
dodatočné dotazovanie, naopak osobná doména podpory 
bola uvádzané výlučne spontánne, aj keď v nižšom zastúpení. 
Najslabšie bola v rámci odpovedí zastúpená podporná funk-
cia občianskeho sektora.
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Téma: Potreba pomoci pre lepšie zosúlaďovania práce a opat-
rovania do budúcnosti

Po otázke zameranej na identifikáciu toho, kto alebo čo po-
máhalo a pomáha respondentom/tkám zosúlaďovať opatrova-
nie a prácu, sme sa zamerali na to, čo by do budúcnosti potre-
bovali pre zlepšenie situácie. Sedem z nich buď nevedelo svoje 
požiadavky formulovať (napr. „Nemám šajnu“; „No tak na toto 
je ťažká odpoveď. Momentálne ani nevidím východisko, takže 
je to taký začarovaný kruh“) alebo uviedli, že nepotrebujú nič.

Božena, 54 (opatrovala matku):

„Ja nemám potrebu, že by do toho musel niekto alebo niečo 
ešte vstupovať, pokým teda sama nie som chorá. Potom by 

akože sestra, ale ja akože všetko zvládam“.

Margita2, 51 (opatrovala syna):

„Nič, ja si to zvládam. Zatiaľ zvládame to s manželom, od ni-
koho nič... pokým vládzem, tak budem robiť“.

Viera, 55 (opatrovala syna):

„No neviem. Nemám ani taký problém, že by mi dačo ešte 
trebalo.“

Tie očakávania (potreby), ktoré respondenti/tky konkrét-
nejšie formulovali, možno rozdeliť do niekoľko skupín:

•	 Finančné požiadavky (zvýšenie peňažného príspevku na 
opatrovanie či neobmedzovanie príjmu zo zárobkovej 
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činnosti pri jeho poberaní; uviedlo osem opýtaných: napr. 
„financie, to je asi samozrejme... tá sociálna dávka je na 
dnešnú dobu veľmi nízka“; „Viete, za toľké roky ja už mám 
ten svoj systém, že vlastne viem, čo treba. No fakt, len tú 
finančnú onú...“; „Keby úrady dali viacej peňazí, lebo tam 
je to ťažko, lebo veľa peňazí ide na lieky“).

Mária4, 44 (opatrovala syna):

„...tak zase vyžiť len z toho zaopatrovacieho príspevku, to je 
strašne také až ponižujúce... Čiže keby som ja aj chcela s ním 
ostať a by som s ním ostala, že sa mu venujem ozaj 24 hodín, 

ale aspoň tú minimálnu mzdu keby som mala“.

•	 Výpomoc pri opatrovaní (možnosť kombinovať rodinnú sta-
rostlivosť a peňažný príspevok za opatrovanie so službami 
osobného asistenta, opatrovateľky či starostlivosti v dennom 
stacionáre na určitý dohodnutý čas44; uviedli štyri osoby)

Renáta, 43 (opatrovala dcéru):

„Dcéra nemá právo na osobného asistenta plateného štá-
tom. To mne osobne najviac chýba. Lebo ja by som toho člo-
veka potrebovala dajme tomu po dohode, možno dvakrát 
v týždni na dve - tri hodiny k dcére, aby som ja v tom čase 
mohla urobiť niečo pre svoje vzdelanie. Ísť len na taký jedno-
duchý, obyčajný nákup, nemám ju kde nechať...Jednoznač-
ne by som potrebovala na vybratý čas do domácnosti po-
mocníčku... by som to brala vyslovene ako soľ“.

44 Možnosť kombinácie peňažného príspevku na opatrovanie a starostlivosti v den-
nom zariadení alebo starostlivosti formou opatrovateľskej služby v rámci odľahčo-
vacích opatrení pre neformálne opatrujúce osoby existovala už v čase realizácie 
rozhovorov, len respondenti/tky o nej nevedeli.
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Mária 4, 44 (opatrovala syna):

„Nejaké zariadenie, kde by bola aj taká nejaká stanica SOS... 
keď napr. rodič ochorie, je sám alebo starší a už prichádzajú 

aj dajaké choroby, aby to dieťa to prostredie poznalo, mohlo 
tam ísť, ale hlavne, aby ten rodič vedel, že to dieťa tam 

bude šťastné“.

Niektorí respondenti/tky poukazovali v tejto súvislosti na roz-
dielnosť v situácii, keď je opatrované dieťa a starší človek.

Monika, 37 (opatrovala starú mamu):

„Pokiaľ to neni nejak náročné, že ja neviem musí s tým člove-
kom nejak fyzicky pravidelne cvičiť alebo absolvovať nejaké 
denné masáže alebo kontroly, proste že je to náročné aj na 
tú psychiku toho opatrovateľa. Ale pokiaľ máte človeka, kto-
rý už je proste starší, je na tých tabletkách, si pospí, to je iné, 

asi takto“.

•	 Menej administratívy a byrokracie (najmä v počiatočnom 
štádiu vybavovania sociálnych dávok; v súvislosti s povin-
nosťou pravidelného preukazovania príjmu; rešpektovanie 
neprítomnosti opatrujúcej osoby pri úradnej kontrole v prí-
pade, že si zabezpečila za seba náhradu; uviedli tri osoby)

•	 Možnosť oddychu (možnosť vypadnúť, ísť na dovolenku; 
uviedli dve osoby45)

•	 Rôzne (ďalších osem odpovedí bolo veľmi rôznorodých: za-
obstaranie polohovateľnej postele; zabezpečenie rehabi-

45  V čase realizácie rozhovorov nevedeli, že existuje odľahčovacia služba. 
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litácie v kolektívnom zariadení, nakoľko odkázaná osoba 
v domácnosti odmieta cvičiť; pomoc pri výkone zamest-
nania; zlepšenie sa vo vodičských zručnostiach; organizo-
vanie táborov pre zdravotne postihnuté deti aj po dosiah-
nutí určitého veku; podpora informovanosti a sociálneho 
rozhľadu rodinných opatrovateľov/liek.). 

Téma: Význam práce/zamestnania očami systematicky opatru-
júcich osôb

Zaujímali sme sa o to, ako hodnotia respondenti a respon-
dentky význam práce/zamestnania pre svoj život a čo by od-
poručili tým osobám, ktoré intenzívne opatrujú a prípadne by 
chceli pracovať alebo nad touto otázkou uvažujú. Odpove-
de bolo možné kategorizovať do určitých skupín. 

•	 „Dobitie batérií“, kontakt s ľuďmi, zmena

Pre takmer polovicu opýtaných predstavovala práca, kto-
rú vykonávali, zmenu. Pomáhala im „dobiť batérie“, vypadnúť 
z kolotoča, rutiny, byť medzi ľuďmi, prísť na nové myšlienky, 
cítiť sa potrebný/á, ale aj napredovať.

 

Monika, 37 (opatrovala starú mamu):

„No tak, to je viete čo, akože, ako si dobijete batérie, proste 
vypadnete z domu, iné myšlienky, iní ľudia a takisto sa potre-
bujete ďalej vzdelávať.... No proste, treba brať určite ohľad 
aj na toho človeka, že on má tiež dušu, potrebuje ísť do di-

vadla, potrebuje, ja neviem, sa prejsť po meste, len na zmrzli-
nu, sadnúť na kávu na hodinku...lebo to proste, tie psychické 

stavy sú niekedy ťažké“.
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Margita2, 51 (opatrovala syna):

„Je to veľmi dobrá vec. Síce ráno človek skoro vstáva, ale sa 
odreaguje, nie je to také jednotvárne, je medzi ľuďmi. Som 
spokojná. Poznám veľa takých rodičov, radšej si dieťa ne-

chajú doma, aby mali plné zaopatrovateľské. To tomu dieťa-
ťu škodí poprvé, a oni nie sú takí spoločenskí, sú uzavretí, len 

taký jednotvárny život je“.

Oľga, 51 (opatrovala sestru + profesionálna opatrovateľka):

„Tak prečo dôležité? Človek musí ísť nejak dopredu a vedieť 
sa nejak pohybovať v tom trhovom mechanizme, neviem no, 

ako by som to akože definovala?“

•	 Možnosť pracovať záleží od rozsahu a charakteru zdravot-
ného postihnutia 

Podľa šiestich respondentov/tiek primárne závisí od zdra-
votného postihnutia a rozsahu odkázanosti na opateru, či 
môže rodinný príslušník popri opatrovaní aj pracovať. Dôležité 
je pritom nájsť si vlastný systém.

Emília1, 49 (opatrovala matku a brata  
+ profesionálna opatrovateľka):

„Nie, neni to dobré, aby mali prácu, pretože ... sú rôzni chorí, 
na vozíku, tak to tak ešte prejde. Ale keby bola ležiaca, takže 

to neexistuje, že môže popri tom ešte niečo robiť...“.

Mária2, 59 (opatrovala dcéru + profesionálna opatrovateľka):
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„No viete, záleží to aj podľa toho stavu pacienta, podľa tej 
invalidity. Je iné, keď je úplne imobilný a keď je mobilný...“.

•	 Možnosť pracovať záleží od povahy a organizácie práce/
zamestnania

Podľa štyroch respondentov/tiek záleží možnosť harmonizá-
cie práce a opatrovania od povahy práce a rozsahu pracov-
ných možností, ktoré sú dostupné. Podľa niektorých je to možné 
najmä v prípade výkonu práce z domu a na skrátený úväzok. 

Danuša, 52 (opatrovala matku):

„To si musí každý zvážiť, nie je to ľahké, sú to nervy a nie je 
zamestnanie ako zamestnanie“.

Elvíra, 35 (opatrovala svokru):

„Aby mali na to nervy, to je hlavné... Viete, lebo tie dve veci, 
to je veľmi ťažko, ak si to vedia zorganizovať, viete“.

•	 Finančná motivácia

Tri osoby explicitne uviedli, že práca/zamestnanie je po-
pri opatrovaní dôležitá primárne z  finančného hľadiska. Vy-
chádzajúc z predchádzajúcich zistení o charaktere opatrení, 
ktoré by najviac pomohli do budúcnosti harmonizovať prácu 
a opatrovanie (najčastejšie boli uvádzané práve otázky zlep-
šenia financovania), je zrejmé, že finančný aspekt je dôleži-
tý, aj keď možno prezentovaný v nižšom rozsahu, ako by sme 
očakávali. Napriek tomu konštatujeme, že v kontexte tejto 
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otázky bol zdôrazňovaný predovšetkým aspekt vyváženosti 
sfér bežného života, kedy práca/zamestnanie pomáha udr-
žiavať kontakt opatrujúcich osôb s inými ľuďmi.

•	 „Normalizácia“ života, individuálna aktivita

Dve osoby uviedli, že práca pomáha „normalizovať“ život 
(z hľadiska chodu rodiny) a že primárne závisí na individuálnej 
aktivizácii človeka, či bude aj pracovať alebo len opatrovať.

Viera, 55 (opatrovala syna):

„Veľa ľudí si myslí, že musia byť doma, aj keď môžu dať do za-
riadenia (respondentka mala na mysli denné zariadenie, pozn. 
autorky). Poradila by som im hľadať robotu. Ono je pravda, že 
je málo tej roboty, ale aspoň sem tam, aspoň tú brigádu daja-

kú, čo ja viem. Ja ani neviem, že mám postihnuté dieťa, by som 
vravela potom. Hej, lebo prídem domov, je to krajšie“.

Téma: Možnosti odľahčenia systematickej opatery 

Ak vychádzame z predchádzajúcich zistení, že najvýraznej-
ší dopad má intenzívne opatrovanie práve na oblasť voľného 
času, koníčkov a trávenia dovoleniek neformálne opatrujú-
cich osôb, potom bolo dôležité skúmať, akú mali responden-
ti a respondentky skúsenosť s odľahčovacou službou46, ktorá 

46 Poskytovanie odľahčovacej služby pre poberateľov/ľky peňažného príspevku na 
opatrovanie upravuje s účinnosťou od 1. januára 2009 ustanovenie § 54 zákona  
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Zákon umožňuje poskytnúť takýmto osobám 
najviac 30 dní v kalendárnom roku náhradnú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 
hodín denne (terénnu, ambulantnú alebo pobytovú). Náhradnú sociálnu službu je 
odkázanej osobe povinná poskytnúť obec, a to podľa jej výberu. Cieľom odľahčo-
vacej služby je umožniť opatrujúcej osobe odpočinok nevyhnutný na udržanie jej 
fyzického alebo duševného zdravia a na prevenciu jeho zhoršenia. 
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je určená práve na podporu ich oddychu a regenerácie síl. 
Pýtali sme sa ich, či už počuli o odľahčovacej službe, či ju už 
využili, ako vnímajú túto formu verejnej podpory a aké v nej 
vidia potenciálne riziká.

Napriek tomu, že rozhovory sme uskutočnili v období, keď 
už viac ako pol roka existovala právna možnosť zo strany 
miest a obcí poskytovať odľahčovaciu službu, z 30 opýta-
ných osôb len päť počulo o tejto forme podpory (z toho jed-
na respondentka uviedla „čosi sa mi marí“; rovnako osoby 
v rámci predvýskumu o nej nepočuli). Ich informácie však 
boli veľmi nepresné, nekompletné, bez výraznejšieho vplyvu 
na rozhodovanie o možnosti jej využitia (žiaden respondent/
tka do termínu uskutočnenia rozhovorov nevyužil/a odľahčo-
vaciu službu).

Keďže sme chceli využiť príležitosť intenzívneho kontaktu 
s respondentmi/kami, vysvetlili sme im ciele, podstatu odľah-
čovacej služby a mechanizmy uplatňovania právnych ná-
rokov v tejto oblasti. Na základe prvotnej informácie deväť 
respondentov/tiek uviedlo, že by potenciálne využili odľah-
čovaciu službu (niektorí/é to prijali s nadšením: „Vau, no to 
je akože určite veľká pomoc a super“). Niektorí však už do-
predu formulovali jasné podmienky jej potenciálneho využitia 
(výlučne v domácom prostredí, nie dočasným umiestnením 
do zariadenia), iní by aj záujem mali, ale dopredu vedeli, že 
odkázaná blízka osoba by s takouto náhradnou starostlivos-
ťou jednoznačne nesúhlasila („Ja to vnímam pozitívne. Moji 
rodičia sú ale tak konzervatívni v tomto smere, že oni by to 
asi odmietli“). Štyria respondenti/tky pristupovali k potencialite 
využitia tejto formy podpory váhavo.

Oveľa jasnejšie boli zo strany respondentov/tiek formulova-
né riziká využívania odľahčovacej služby. Zdrojmi rizík sú, podľa 
ich názoru:



137

•	 Naviazanosť opatrovanej osoby na opatrujúcu osobu, resp. 
len na vlastnú rodinu

Túto potenciálnu „komplikáciu“ na strane opatrovanej oso-
by uviedlo 13 respondentov/tiek. Išlo o nedôveru opatrovanej 
osoby voči cudzím osobám a strach z nich, problémy s prispô-
sobivosťou na zmeny. Respondenti/tky sa často odvolávali na 
vyšší vek opatrovaných osôb a ich konzervatívnosť. 

Mária4, 44 (opatrovala syna):

„Úskalím je to, či to dieťa, ten jedinec, tá osoba sa nejakým spô-
sobom stotožní s tým zariadením alebo s tou opatrovateľkou. 

Tam by musel byť vytvorený... lebo každý je iný, každé to dieťa je 
iné. Malo by tam byť nejaké to stretnutie, aby sa spoznali. Veľkým 

kameňom úrazu je, že nie každý príjme tú cudziu osobu“. 

•	 Prítomnosť cudzej osoby v dome/byte

Ako bariéru využívania odľahčovacej služby videlo sedem 
respondentov/tiek prítomnosť cudzej osoby (náhradnej opat-
rovateľskej sily) vo vlastnej domácnosti, resp. v domácnosti 
odkázaného člena rodiny („Ako problém vidím pustiť niekoho 
cudzieho do domu“). Ak by niečo také aj pripustili, považovali 
by za potrebné sa s touto osobou dopredu stretnúť, aby sa 
bližšie spoznala s odkázanou osobou, jej potrebami a spôso-
bom zabezpečovania potrebnej starostlivosti.

Daniela, 53 (opatrovala matku):

„...to by bolo asi trošku také zvláštne, že niekoho, koho vôbec 
nepoznáme, že by sme mu dali kľúče. A babička ako by sa 

k tomu stavala, neviem“.
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•	 Zabehnutý systém

Táto potenciálna bariéra, ktorú uviedli tri osoby, bola skôr v sa-
motných opatrujúcich osobách, ktoré boli spokojné s tým, čo už 
dlhší čas dobre funguje a nepotrebovali to meniť. Spoliehali sa 
primárne na seba a vlastnú rodinu („...my vždy sa nejako dohod-
neme“), bez zohľadňovania možných následkov intenzívnej sta-
rostlivosti bez oddychu. Zabehnutý systém videli ako najlepší pre 
obe strany. Bariéry uvedeného druhu veľmi úzko súvisia s tým, čo 
sme uviedli vyššie (naviazanosť odkázanej osoby) a často ťažko 
určiť príčinné súvislosti, t.j. či vysoká miera naviazanosti odkáza-
nej osoby je výsledkom príliš ochranárskeho a uzavretého prístu-
pu zo strany opatrujúcich osôb, alebo naopak, charakter a stu-
peň odkázanosti zabraňujú možnosti zdieľať opatrovanie s inými 
osobami, príp. subjektmi (napr. formálnymi službami).

Iveta, 39 (opatrovala syna):

„Ja by som to nevyužila. Syn by nikoho iného nechcel, akurát 
tak moju mamu. ...Keď niekto akože áno, že už fakt nemôže, 
tak, že ani mu nemá kto pomôcť, že by vypol... Ja neviem, 

keď niekto potrebuje na viac dní, neviem. Mne niekedy stači-
la hodinka na to, aby som vlastne vypla“. 

Terézia, 56 (opatrovala otca):

„Nie, ja to v žiadnom prípade. Nie, ja som v tom, že ja sa ne-
pozerám ani na to, že som unavená alebo čo, ale že sa on 

dobre cíti a že je spokojný“.

Jarmila, 46 (opatrovala syna):

„...to dieťa je naviazané a bojím sa, že by sme trpeli, tým, že 
je taký naviazaný... ja si zatiaľ vystačím sama“. 
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•	 Spochybnenie kvality starostlivosti inej osoby, subjektu

Podľa dvoch osôb bola bariérou využívania odľahčovacej 
služby nedôvera v kvalitu starostlivosti/opatery, ktorú by počas 
ich neprítomnosti poskytovala iná osoba.

Ľubomíra, 36 (opatrovala syna):

„Ja neviem, ktorá matka by takéto niečo privítala, keď má 
to dieťa choré. Ju to dieťa potrebuje a zverila by ho úplne 

cudzej osobe...?“

Zaujímavý postreh poskytla Božena, 54 (opatrovala matku), 
ktorá nevedela, či by to využila. Uviedla ale: “...možno by som 
to radšej riešila tak, že by sme radšej my dve zaplatili nejaký 
pobyt v kúpeľoch a že by sme obidve tam šli“. Na poznámku, 
že v takomto prípade by vlastne nešlo pre ňu o intenzívnejší od-
dych, poznamenala, že „...Hej, ale skôr by tam bolo to, že sa 
nemusím starať o ten chod domácnosti, aby bolo všetko načas 
pripravené, navarené a aby som teda stíhala aj ostatné veci“.

Téma: Predpoklad vývoja situácie do budúcnosti

Súčasťou rozhovorov bol aj odhad vývoja situácie do bu-
dúcnosti. Respondentov a respondentky sme vyzvali, aby si 
skúsili predstaviť situáciu o nejaký čas a pýtali sme sa ich, ako 
si myslia, že sa v ich rodine vyvinie. Identifikovali sme tri prístupy 
(perspektívy) budúceho vývoja:

•	 Perspektíva zabezpečovania opatrovania 

Táto perspektíva bola uvádzaná najčastejšie. Uviedlo ju 14 
respondentov/tiek. Kľúčovou otázkou pri úvahách o budúc-
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nosti bolo zabezpečenie potrieb opatrujúcej osoby. Päť z nich 
očakávalo, že sa situácia zhorší, z dôvodu zhoršenia zdra-
votného stavu opatrovanej osoby, ale aj opatrujúcej osoby. 
V takto položenej otázke sa u časti respondentov/tiek prejavi-
lo uvedomovanie si potenciálnych zdravotných súvislostí sys-
tematického opatrovania, aj keď si ich ohrozujúci charakter 
možno ešte v súčasnosti nepripúšťajú. Z dôvodu predpoklada-
ného ubúdania vlastných síl päť respondentov/tiek pripustilo 
úvahy o umiestnení člena rodiny do rezidenčného sociálneho 
zariadenia, ako trvalo udržateľného riešenia.

Emília1, 49 (starala sa o matku, brata + o otca ako profesio-
nálna opatrovateľka):

„Ja si myslím, že sa bude vyvíjať len k horšiemu, pretože roky 
pribúdajú a človek nemladne a tie choroby sa tiež nejaké 

pridružia...“.

Mária4, 44 (opatrovala syna) chápala otázky zabezpečo-
vania opatrovania v širšom kontexte sociálnej zodpovednosti 
a subsidiárnej následnosti rodina – širšia sociálna sieť – zariade-
nie sociálnych služieb:

„Vyvíja sa to tak, že ten mladší syn mi odíde, skutočne osta-
nem sama... môžem sa len modliť, aby, keď budem potrebo-

vať, že som si vychovala syna, že mi naozaj vždy pomôže... 
...

... Ale je to až také pesimistické, aby sme... My si môžeme po-
môcť tak akurát navzájom takí ľudia, ktorí majú ten istý prob-
lém, pretože spoločnosť už je taká vyvinutá, že áno, chápe-
me to. Ale keby som možno zazvonila mojej susede, ktorá je 
síce dobrá... Ale raz sa mi stalo, že sme opravovali byt a za-
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zvonila som, že Peťo potrebuje na záchod, tak bohužiaľ, ani 
na ten záchod nás nepustili. Do budúcna naozaj vidím len 

také východisko, niekde, útočisko také, že áno, viem, že keď 
sa mi niečo stane, viem, že tu môžem to dieťa dať a viem, 

že bude oňho postarané. Čiže nejaké zariadenie sociálnych 
služieb. Určite by to bolo, ale neviem, je to asi len sen“.

•	 Perspektíva zosúlaďovania opatrovania a práce, založenia 
vlastnej rodiny

Z takejto perspektívy pristupovalo k predpokladu budúce-
ho vývoja deväť respondentov/tiek. Najčastejšie vyjadrovali 
potrebu viac sa pracovne angažovať, príp. ambíciu založiť si 
vlastnú rodinu s dôsledkami vedúcimi k obmedzeniu/vylúče-
niu možnosti ďalej opatrovať a potrebou hľadať pre opatro-
vanie alternatívne riešenie.

Marta, 57 (opatrovala matku):

„Naozaj uvažujem, že až toho bude naozaj dosť, na mesiac, 
na tri mesiace zanechať prácu, že by som to vyskúšala, či 

by sa to dalo a potom to nejako vrátiť. No a keď nie, budem 
to musieť riešiť naozaj nejakým ústavom, pretože človek, no, 

nechce to, viete ako, ale no už niekedy je to naozaj nad 
ľudské sily... A opatrovateľská služba, aj to mi už hovorili. Ale 
u mňa akože, no neviem, pretože variť musím aj tak, akurát, 

že by pri nej niekto sedel... Takže viete ako, to tá opatrovateľ-
ská služba, to asi by nebolo nejaké riešenie pre mňa“.

Darina, 41 (opatrovala rodičov):

„Tak toho sa bojím. Ja sa bojím toho, že možno ešte 10 rokov 
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budem takto doma. Bojím sa toho, že pokiaľ oni budú žiť, 
mám aj ja zviazané ruky“. (o alternatívnom modeli zabezpe-

čenia opatery respondentka neuvažovala; pozn. autorky)

Mária3, 30 (opatrovala dve staré mamy):

„No tak už by bol najvyšší čas, aby som si aj ja založila vlast-
nú rodinu... Ešte zatiaľ je to dobré, pokiaľ sme takto, že slo-
bodné (respondentka a jej sestra; pozn. autorky). Ale ako 
náhle by sa našiel niekto, že založiť rodinu, že sa to dotkne 
aj toho, že nebudem mať toľko času, ale budem si ho mu-

sieť zadeliť“.

•	 „Bez bližších predstáv“

 Štyria respondenti/tky nevedeli odhadnúť, ako bude rodin-
ný vývoj pokračovať. Základom je spoliehanie sa na vnútroro-
dinnú solidaritu. 

Terézia, 56 (opatrovala otca):

„Ja neviem, ja som natoľko zaneprázdnená, že neviem čo, 
ako bude, tak na to ani nemyslím“.

Mária2, 59 (opatrovala dcéru + profesionálna opatrovateľka):

„Viete, moc dopredu nechcem myslieť, lebo rozmýšľam, čo 
keby sa so mnou niečo stalo... Takže stále nabádam chlap-
cov, že dúfam, že sa postarajú. Skutočne, nenecháme sa 

jeden druhého niekde na hranici“.
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Téma: Rôzne

V záverečnej časti rozhovorov sme dali respondentom/
tkám možnosť vyjadriť sa voľne k niečomu, na čo sme, pod-
ľa ich mienky, zabudli, čo je však z hľadiska zosúlaďovania 
práce a opatrovania dôležité. Prevažne mali pocit, že sme 
sa dotkli všetkého kľúčového a nemali potrebu doplnkov. 
Doplnky tých, ktorí ich poskytli, by bolo možné zosumarizo-
vať takto:

•	 Ne/Šance rodinne opatrujúcich osôb v súvislosti s ich vlast-
nou budúcnosťou a finančným zabezpečením

- Ako matke mi je ľúto, že ak rodič myslí na budúcnosť 
(chce si privyrobiť), tak ho spoločnosť oberie o 1 500 Sk.47 
Perspektíva dôchodku pri opatrovaní je hrozná. Rodič 
skončí s minimálnym dôchodkom. Je to znepokojujúca 
a bolestivá perspektíva do budúcnosti.

- Trápi ma finančná otázka. Z čoho sa mi vyráta dôchodok?

- Nech sa hľadá cesta, aby sa opatrovateľom pomohlo. 
Často potrebujú pomoc dvakrát viac ako odkázané 
osoby, pretože musia žiť ďalej...

- Ak to má byť sociálna pomoc, tak treba pre opatrova-
teľov aspoň minimálnu mzdu.

- Keby bol príspevok vyšší, neuvažovala by som o pred-
časnom starobnom dôchodku (v rámci predvýskumu 
jedna respondentka uviedla opačný problém: ak by už 
mala vlastný dôchodok, nepotrebovala by pracovať).

47 Ide o odobratie zvýšenia peňažného príspevku na opatrovanie pri starostlivosti 
o nezaopatrené dieťa, ak opatrujúca osoba začne pracovať a má príjem.
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•	 Starostlivosť ako záväzok „z viacerých pohľadov“

- Rodičia si starostlivosť zaslúžia; sú prvoradí a zaslúžia si lás-
ku (aj za cenu odmietnutia práce).

- Chce to trpezlivosť, úsilie, nevzdávať sa, veľkú dávku se-
bazapierania.

- Treba mať dobré nervy.

- Trpí čiastočne aj manželský život.

•	 Starostlivosť nie je možná bez pomoci iných

- Zásadná je pomoc iných po fyzickej a psychickej strán-
ke, sám by to človek nezvládal robiť.

- Rodinní opatrovatelia sa potrebujú v kľude porozprávať, 
potrebujú komplexné informácie.

4.1.6 Zhrnutie kľúčových zistení a diskusia k nim

Vo výskume sme sa zaoberali individuálnou skúsenosťou 30 
intenzívne opatrujúcich členov rodiny, poberateľov/liek pe-
ňažného príspevku na opatrovanie so zosúlaďovaním (harmo-
nizáciou) pracovných a opatrovateľských povinností. 

Všeobecné zistenia

•	 Súhrnné informácie o opatrujúcich osobách

Z 30 intenzívne opatrujúcich a zároveň pracujúcich osôb 
bolo 27 žien a traja muži, s priemerným vekom 45,9 rokov. Naj-
častejšie mali ukončené úplne stredné vzdelanie. Z hľadiska ro-
dinného stavu boli najčastejšie ženatí/vydaté v pozícii dcéry, 
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matky a vnučky, ktoré opatrovali svoje matky a staré mamy. 
Respondenti/tky častejšie pochádzali z rurálneho prostredia.

Priemerný vek opatrovaných osôb bol 63,3 rokov. Výška 
peňažného príspevku na opatrovanie bola veľmi variabilná, 
od 62€ po 205€.

•	 Súhrnné charakteristiky opatrovania

Väčšina respondentov/tiek začala opatrovať ešte pred-
tým, ako im bol priznaný peňažný príspevok na opatrovanie. 
„Dorastanie“ do situácie jeho poberania bolo väčšinou spoje-
né s postupne sa zhoršujúcim zdravotným stavom odkázané-
ho člena rodiny. Najčastejšie začali poberať peňažný príspe-
vok v roku 2006.

S ohľadom na právne podmienky poskytovania peňažné-
ho príspevku na opatrovanie bol rozsah a charakter opatro-
vateľských činností podobný, nakoľko sa vždy predpokladala 
odkázanosť opatrovanej osoby na pomoc inej osoby pri bež-
ných denných činnostiach (obliekanie, vyzliekanie, toaleta, 
hygiena, presúvanie sa, dohľad), ktoré sa premietajú násled-
ne do odkázanosti na pomoc pri udržiavaní domácnosti (prí-
prava jedla, upratovanie, nakupovanie) a pri kontakte s oko-
lím (voľný čas, návšteva lekára, úradov). Napriek podobnosti 
„opatrovateľského profilu“ sa preukázali určité rozdielnosti 
v starostlivosti o mladšiu a staršiu odkázanú osobu. Pri opatro-
vaní mladšej osoby zahŕňal profil aj podporu pri vzdelávacích 
a voľnočasových aktivitách, dôraznejšie boli zastúpené čin-
nosti dohľadu. Pri opatrovaní staršej osoby bol profil viac repe-
titívny a rutinný, takmer výlučne viazaný na domáce prostre-
die, s pomáhaním najmä v rannom a podvečernom období. 

Do okruhu osôb a subjektov, ktoré rodinným opatrovate-
ľom/ľkám najčastejšie pomáhajú pri zabezpečovaní intenzív-
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nej a sústavnej starostlivosti, patrili výrazne najčastejšie čle-
novia/členky najbližšej rodiny, skôr výnimočne susedia, zná-
mi a kolegovia/kolegyne. V troch prípadoch bola domáca 
starostlivosť kombinovaná s návštevou školy a v ďalších troch 
prípadoch s profesionálnymi službami v rámci zariadenia soci-
álnych služieb organizovanými dennou formou.

•	 Súhrnné charakteristiky zamestnania

Iba dve osoby nemali pred začatím intenzívneho opat-
rovania pracovnú skúsenosť. Tie, ktoré ju mali, pôsobili naj-
častejšie pred začatím opatrovania aj počas neho v oblasti 
služieb (napr. predavačka, ekonómka, účtovníčka, profesio-
nálna opatrovateľka, sprostredkovacie služby). Išlo častejšie 
o  režim závislej práce (zamestnanecký pomer), na skrátený 
pracovný úväzok (od 2 hodín/1-2x týždenne až po 5 hodín 
denne) s pružnou pracovnou dobou. V prípade, že mali plný 
pracovný úväzok, výskyt pružnej pracovnej doby bol minimál-
ny a režim opatrovania sa skôr prispôsoboval režimu práce/
zamestnania, nakoľko táto bola vykonávaná mimo domác-
nosť. V tejto situácii bolo výrazné zastúpenie výpomoci inými 
členmi rodiny.

Špecifické zistenia

•	 Okolnosti začatia opatrovania člena rodiny v kontexte pra-
covnej kariéry

Vo výskume sme tieto okolnosti nazvali ako „pred-opatro-
vateľská história“, v zmysle vývoja pracovno-rodinnej situácie 
opatrujúcej osoby predtým, ako začala intenzívne opatrovať 
a poberať peňažný príspevok na opatrovanie. Na základe 
rozhovorov sme typologizovali tri pred-opatrovateľské histórie: 
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(1)  z plnej práce do opatrovania: do opatrovania sa vstupo-
valo z riadneho pracovného pomeru, ktorého rozsah bolo 
potrebné z tohto dôvodu vo väčšine prípadov znížiť; 

(2)  „z opatrovania do opatrovania“: pred začiatkom pobe-
rania peňažného príspevku osoba intenzívne opatrovala 
v rozličných režimoch starostlivosti, príp. kombinovala prá-
cu a opatrovanie; 

(3)  z nezamestnanosti do opatrovania: osoba mala pred za-
čatím opatrovania skúsenosti s nezamestnanosťou, ktoré 
facilitovali rozhodovanie pre systematické opatrovanie.

•	 Dopad opatrovania na pracovný život, osobný život a zdravie

V porovnateľnom rozsahu pripisovali respondenti a respon-
dentky negatívny dopad systematického opatrovania na ich 
prácu/ profesionálnu kariéru a na súkromný (osobný) život 
a koníčky. V súvislosti s prácou prevažne konštatovali, že jej 
museli začať venovať menej času. Čo sa týka voľného času 
a koníčkov, skôr konštatovali, že ich vlastne buď vôbec ne-
majú alebo ide o spoločné chvíle strávené s celou rodinou, 
vrátane odkázanej osoby.

Výrazne menej často pripúšťali aktuálne negatívny dopad 
intenzívneho opatrovania na zdravie (telesné aj duševné), 
prevažne preto ani nezmieňovali situácie, kedy by museli pre 
vlastné zdravotné problémy riešiť otázky dočasnej náhrady pri 
zabezpečovaní starostlivosti. Ak k takejto potrebe došlo, ob-
racali sa takmer výlučne na vlastnú rodinu, blízke osoby, skôr 
výnimočne na susedov a známych. Profesionálne opatrova-
teľské služby nevyhľadávali.

•	 Domény podpory zosúlaďovania zamestnania a opatrovania

Spontánne najčastejšie uvádzali respondenti a respondent-
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ky vlastnú rodinu ako faktor (doménu), ktorý im umožňuje opat-
rovať a zároveň pracovať. Išlo najmä o vlastných manželských 
partnerov/rky, dospelé deti či súrodencov, s ktorými sa delili 
o starostlivosť tak, aby mohli vykonávať aj pracovné činnosti 
v dojednanom rozsahu a režime. Druhou najčastejšie spontán-
ne sa vyskytujúcou doménou boli oni sami (predovšetkým ich 
schopnosť organizovať si prácu, viera, postoje k životu). Skôr vý-
nimočne uvádzali spontánne, že podpornými sú nástroje v rám-
ci verejných politík (napr. peňažné príspevky či sociálne služby) 
alebo činnosť v rámci občianskych združení. Poznatky o občian-
skych združeniach a o ich potencialite podporovať rodiny s od-
kázaným členom boli až prekvapivo nízke. Nebolo výnimkou, že 
respondenti/tky si zamieňali občianske združenia s inštitúciami 
zriadenými na iný účel (napr. zariadeniami sociálnych služieb). 

Osobitné miesto mala ústretová politika ich zamestnáva-
teľov. Spontánne sa k nej vyjadrovali len zriedkavo, na pria-
me dotazovanie však väčšina uviedla, že ich zamestnávateľ 
je k ich opatrovateľským povinnostiam ústretový. Aj v súvislosti 
s touto otázkou sa preukázala významnosť organizácie prá-
ce a výhody, ktoré pre zosúlaďovanie práce a opatrovania 
prináša režim samostatnej zárobkovej činnosti, navyše, ak je 
práca vykonávaná z domu.

•	 Potreba pomoci do budúcnosti

Niektorí respondenti a respondentky nevedeli formulovať 
svoje požiadavky na pomoc pre lepšie zosúlaďovanie práce 
a opatrovania. Na základe výpovedí tých, ktorí požiadavky 
formulovali, sme spracovali typológiu potrebnej pomoci: 

(1) lepšie financovanie opatrovania; 

(2) flexibilná profesionálna výpomoc pri opatrovaní podľa ak-
tuálne vzniknutej potreby; 
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(3)  menej administratívy a byrokracie v súvislosti s príspevkami; 

(4)  možnosť oddychu; 

(5) rôznorodé požiadavky: napr. polohovateľná posteľ, po-
moc pri rehabilitácii s odkázanou osobou, organizovanie 
táborov pre deti po dosiahnutí určitého veku, zvýšenie in-
formovanosti. 

•	 Postoje k významu práce pre opatrujúce osoby

Najčastejšie respondenti/tky vnímali prácu ako „dobi-
tie batérií“, zabezpečenie kontaktu s ľuďmi a niečo, čo im 
pomáha vypadnúť z rutiny. V menšom rozsahu explicitne 
uvádzali finančné motívy alebo význam práce ako „nor-
malizátora“ bežného života. Na otázku viacerí reagovali 
v tom zmysle, že podmieňovali možnosť výkonu práce popri 
opatrovaní rozsahom a charakterom zdravotného postih-
nutia odkázanej osoby či charakterom samotnej práce. Vo 
vybraných situáciách (napr. ležiaci úplne bezvládny odká-
zaný člen rodiny) považovali niektorí súčasný výkon zamest-
nania za prakticky nemožný, resp. ho považovali za nemož-
ný v prípade, že by bola práca vykonávaná mimo domu 
a na plný úväzok.

•	 Poznatky o odľahčovacej službe

Väčšinou respondentky a respondenti nepočuli o odľahčo-
vacej službe, a aj keď počuli, informácie mali nekompletné. 
Po vysvetlení jej zamerania ju niektorí privítali, aj keď jej využitie 
už dopredu podmieňovali napr. preferovanou formou reali-
zácie náhradnej starostlivosti. Ako potenciálne komplikujúce 
okolnosti a riziká odľahčovacej služby uviedli: 
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(1) naviazanosť opatrovanej osoby na opatrujúcu osobu;

(2)  nežiaduca prítomnosť cudzej osoby v byte/dome; 

(3)  zabehnutý systém a vystačenie si vlastnými silami; 

(4) spochybňovanie kvality starostlivosti poskytovanej inou 
osobou/subjektom.

•	 Predpoklad vývoja situácie do budúcnosti

Identifikovali sme tri prístupy respondentov/tiek k očakáva-
niam do budúcnosti: 

(1) budúcnosť odvodená od potrieb odkázanej osoby a per-
spektívy zabezpečovania opatrovania; 

(2) budúcnosť odvodená od potreby harmonizovať prácu 
a opatrovanie; 

(3) perspektíva „bez bližších predstáv“, spoliehanie sa na vnút-
rorodinnú solidaritu.

•	 Dodatočné poznámky

Na základe vyzvania, aby respondenti/tky doplnili, čo 
považujú z hľadiska témy za dôležité a čomu sme sa podľa 
pripravenej štruktúry v rozhovore nevenovali, sa najčastej-
šie vyjadrovali k vlastnej nejasnej budúcej perspektíve (oba-
vy o vlastné zabezpečenie). Niektorí zdôrazňovali náročnosť 
opatrovania, potrebu trpezlivosti, dostatku síl, ale aj potrebu 
pomoci pre opatrujúce osoby, bez ktorej by starostlivosť ne-
bola možná. 
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4.1.6  Diskusia

V rámci diskusie sme sa v pôvodnom výskume venovali vy-
braným zisteniam, ktoré buď „narúšali“ ustálenú predstavu o si-
tuácii v rodinách, kde sa intenzívne opatruje odkázaný člen 
alebo mali priame či nepriame súvislosti s obsahom verejných 
politík zameraných na podporu neformálne opatrujúcich osôb. 
Je potrebné konštatovať, že skúsenosť jednotlivých responden-
tov/tiek so zosúlaďovaním práce a opatrovania bola veľmi rôz-
norodá. Od situácií, kedy sa výkon oboch sfér považoval za 
prirodzený (aj vďaka podpore verejných politík), až k situáciám, 
kedy sa vykonávanie práce, aj keď v minimálnom rozsahu, už 
považovalo popri opatrovaní za neúnosné, s plánmi v krátkej 
dobe ho ukončiť. Iný typ diverzity bol spojený s identifikova-
ním preferovanej sféry: v niektorých prípadoch bol prejavený 
zámer ukončiť opatrovanie v záujme intenzifikovať pracovné 
záväzky, v iných zámer úplne zanechať prácu a intenzívne (pl-
nohodnotne) sa venovať opatrovaniu člena rodiny.

Napriek rôznorodým typom odlišností jednotlivých rodinných 
trajektórií bolo v nich možné vystopovať dva spoločné prvky. 
Nazvali sme ich (1) rôznorodosť profilov odkázanosti v nadväz-
nosti na šance opatrovať aj pracovať; (2) privatizácia starostli-
vosti. Obom sa budeme v rámci diskusie venovať bližšie. 

Rôznorodosť profilov odkázanosti a profilov šancí opatrovať aj 
pracovať

Keď sa koncom 90. rokov 20. storočia pripravovalo prijatie 
novej legislatívy v oblasti podpory rodinného opatrovania48, 

48 Išlo primárne o nadviazanie na sociálnu legislatívu z konca 80. rokov, konkrétne na 
právnu úpravu príspevku pri starostlivosti blízku a inú osobu, ktorý sa chápal pre-
dovšetkým ako náhrada za stratu príjmu pri zabezpečovaní celodennej, osobne 
a riadnej starostlivosti o odkázanú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
osobu staršiu ako 80-ročnú. 
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slovenská spoločnosť bola plná očakávaní, ako „zaberie“ 
moderná forma pri riešení odkázanosti na pomoc inej osoby, 
ktorou sa od roku 1999 stala osobná asistencia. Predpoklada-
lo sa, že peňažný príspevok za opatrovanie sa bude využívať 
prednostne v situáciách, keď pôjde o staršie prakticky bez-
vládne, ležiace osoby, ktoré budú opatrované v domácom 
prostredí svojimi blízkymi. Implementácia zákona však prinies-
la trochu iný obraz a prax. Základná posudková formula „od-
kázanosť na celodenné, osobné a riadne opatrovanie“ sa 
ukázala len ako právny konštrukt, ktorý bol ťažko uchopiteľný 
ako na strane opatrovanej, tak na strane opatrujúcej osoby. 
Peňažný príspevok na opatrovanie sa neposkytoval do rodín 
len v prípadoch, že šlo o ležiacu, úplne bezvládnu osobu, ale 
aj v situáciách, keď potreba pomoci bola skôr nepredvída-
teľná ako sústavná, keď si osoba niektoré činnosti vedela za-
bezpečiť aj sama (napr. najesť sa, urobiť si „malú“ hygienu) 
a potrebovala skôr dohľad pri ich vykonávaní. Rovnako bolo 
zrejmé, že nie je možné očakávať, aby jedna a tá istá oso-
ba vykonávala intenzívne celodenné opatrovanie bez širšej 
rodinnej výpomoci a zástupnosti (aj keď nárok na peňažný 
príspevok nebolo možné deliť medzi viac osôb) alebo aby 
bola pri úradnej kontrole v domácnosti vždy zastihnuteľná. 
Navyše, aj v rodinách s ťažko zdravotne postihnutými deťmi 
či dospelými osobami sa stále využíval a dodnes využíva pe-
ňažný príspevok na opatrovanie častejšie, ako osobná asis-
tencia, a to napriek postupne rastúcemu záujmu o osobnú 
asistenciu.

Implementačná prax preto logicky viedla k potrebe zre-
álnenia legislatívy a jej priblíženia k skutočným možnostiam 
zabezpečovania starostlivosti v domácom prostredí, čo 
našlo oporu aj vo výsledkoch nášho výskumu. Osoby, kto-
rým poskytovali respondenti/tky opateru (a za čo poberali 
peňažný príspevok na opatrovanie), boli, podľa ich opisu, 
z hľadiska rozsahu sebestačnosti pri zabezpečovaní bež-
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ných denných činností oveľa rôznorodejšie, ako to umož-
ňovala a dodnes umožňuje zachytiť platná právna úprava. 
Ukazuje sa, že poskytovanie peňažného príspevku v jednot-
nej výške v prípade osôb uznaných na V. a VI. stupeň odká-
zanosti na pomoc inej osoby, nemusí byť vždy spravodlivé, 
a to ako z aspektu odmeny za starostlivosť podľa jej rozsahu, 
tak z aspektu reálnych šancí opatrujúcej osoby angažovať 
sa popri opatrovaní aj v práci/zamestnaní. Javí sa, že by 
bolo potrebné uvažovať o poskytovaní peňažného príspev-
ku v rozličných výškach v závislosti od stupňa odkázanosti, 
čo by umožňovalo dôslednejšie reagovať na potreby tých 
opatrujúcich osôb, ktoré z dôvodu maximálneho rozsahu 
starostlivosti nemôžu reálne aj pracovať (ani v rámci osobit-
ného pracovného režimu). Naopak tie, ktoré opatrujú oso-
by s nižším stupňom odkázanosti, by boli motivované udržia-
vať kontakt s trhom práce, resp. neprerušovať ho na dlhšiu 
dobu, ako je nevyhnutné.

Potrebu zohľadňovať charakter zdravotného postihnutia 
a stupeň odkázanosti v rámci ambície podporovať nefor-
málne opatrujúce osoby, aby pracovali, potvrdili viacerí res-
pondenti/tky nášho výskumu. Aj keď pripúšťali, že nie je v ich 
prípade jednoduché opatrovať aj pracovať, v niektorých si-
tuáciách (keď je napr. ležiaci, absolútne bezvládny odkáza-
ný člen alebo keď ide o ťažko zdravotne postihnuté dieťa) si 
súčasný výkon práce nevedeli predstaviť, dokonca ho nepri-
púšťali ako možný. Zámer podpory súčasného vykonávania 
práce s opatrovaním by nemal byť preto zo strany verejných 
politík jednostranne preferovaný. Skôr by mal byť chápaný 
ako možnosť pre rodiny v rámci uplatňovania ich práva na 
informovaný výber. V každom prípade sa však ukázalo ako 
nevyhnutné, aby neformálne opatrujúce osoby mali zabez-
pečený základný príjem, ktorý môže pochádzať buď z vlastnej 
dôchodkovej dávky alebo z peňažného príspevku na opatro-
vanie a mal by byť sám o sebe na úrovni minimálneho príjmu 
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zo zárobku. Ukázalo sa totiž, že príjem zo zárobkovej činnosti 
bol skôr doplnkom k niektorému z týchto základných príjmov 
a práca popri opatrovaní mala častejšie skôr socializačnú než 
zabezpečovaciu funkciu.

„Privatizácia opatrovania“

•	 Nízke povedomie o zosúlaďovaní práce a opatrovania ako 
o otázke verejného záujmu

Je zjavné, že programy verejnej podpory neformálne 
opatrujúcich osôb sa v súčasnosti intenzifikujú a sú chápané 
ako súčasť sektora dlhodobej starostlivosti o odkázané osoby 
(napr. Repková, 2009). Vychádza sa z predpokladu, že čím 
vyššie nároky sa kladú na kvalitu starostlivosti, pri súčasne vy-
sokých očakávaniach na účasť rodiny pri jej zabezpečovaní, 
tým intenzívnejšie sa musí uvažovať o potrebe podpory nefor-
málne opatrujúcich osôb. Podľa záverov európskeho projek-
tu EUROFAMCARE súčasťou formálnych služieb starostlivosti 
musia byť vždy aj služby pre neformálne opatrujúce osoby 
obsahujúce ako ich finančnú podporu, tak praktické pod-
porné opatrenia (napr. informácie, odľahčovacie programy, 
poradenstvo, tréning). Podpora neformálne opatrujúcich 
osôb sa tak stáva verejným záujmom, vychádzajúc zo skú-
seností, že intenzívnu starostlivosť nie je človek dlhodobejšie 
schopný zabezpečovať bez podpory tak, aby sa nespájala  
s nežiaducimi následkami. 

V našom výskume sme zistili, že rodinní opatrovatelia/ľky 
vnímali starostlivosť najčastejšie ako privátnu rodinnú zále-
žitosť. Nesvedčí o tom len fakt, že s možnými problémami 
sa obracali takmer výlučne na rodinu, ale aj to, že nie vždy 
vedeli presnejšie formulovať svoje požiadavky na potrebu 
verejnej podpory. Ak ju formulovali, išlo najmä o zlepšenie 
financovania opatery (prevažne o potrebu zvýšenia peňaž-
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ného príspevku na opatrovanie). Pre kritické situácie (vlastná 
choroba, potreba vzdialiť sa z domu) by očakávali predo-
všetkým operatívnu pomoc/zastúpenie najbližšími a aj po-
nuku odľahčovacích programov väčšina prijala s rozpakmi 
alebo odmietavo (pripúšťame, že to mohlo byť spôsobené 
ich neskúsenosťou v tejto oblasti). Zjavne v prípade, že šlo 
o kombináciu rodinnej starostlivosti s profesionálnymi sociál-
nymi službami organizovanými dennou formou, bola rodina 
otvorenejšia voči novým formám podpory (vrátane odľah-
čovacej služby). Išlo najmä o rodiny s deťmi alebo mladými 
dospelými osobami so zdravotným postihnutím. Rodiny so 
starším odkázaným členom boli voči novým formám podpo-
ry konzervatívnejšie. 

Prakticky žiadna z odpovedí o možných formách podpory 
nebola smerovaná na zlepšenie harmonizácie práce a opat-
rovateľských povinností, skôr sa tieto dve sféry vnímali ako dva 
samostatné svety. Niektorí naznačili, že v prípade, že by bol 
peňažný príspevok vyšší, venovali by sa len opatrovaniu a ne-
pracovali by. 

•	 Individualizácia záväzkov opatrovania, vs. starostlivosť ako 
celorodinná záležitosť 

Z niektorých vyjadrení respondentov/tiek vyplynulo, že 
dôsledná individualizácia právnych nárokov v oblasti peňaž-
ného príspevku na opatrovanie (nie je to príspevok, ktorý by 
dostávala odkázaná osoba a používala by ho podľa vlast-
ného uváženia pre odmeňovanie viacerých osôb) môže ne-
priamo viesť k „pocitom viny a záväzku“ v prípade, že pobe-
ratelia/ľky potrebujú pomoc pri opatrovaní od iného člena 
rodiny či známeho. Výskum potvrdil, že napriek individuali-
zovaným právnym nárokom v oblasti peňažného príspevku 
na opatrovanie, intenzívna starostlivosť o odkázaného člena 
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rodiny je „celorodinnou záležitosťou“, a v prípade, že rodina 
nie je širšia, môže byť jej kvalitné a sústavné zabezpečovanie 
problematické. 

Celorodinná povaha starostlivosti má priame súvislosti so 
systémom kontroly efektívnosti využívania peňažného prí-
spevku. Primárnym ukazovateľom efektívnosti nemôže byť 
prítomnosť opatrujúcej osoby v domácnosti v čase neoča-
kávanej kontroly, ale úroveň zabezpečenej starostlivosti, aj 
keď v čase potreby poskytnutej inou osobou (na základe do-
hody v rámci rodiny či širšieho podporného kruhu). Možno 
pripustiť, že tento typ problémov by sa mohol minimalizovať 
v prípade, že by sa peňažný príspevok poskytoval odkáza-
nej osobe (podobne ako v prípade peňažného príspevku 
na osobnú asistenciu). Pri takomto riešení však nemožno, na 
druhej strane, podceniť možné riziko nevyspytateľnosti a prí-
lišnej nestálosti situácie pre odkázanú osobu, na čo sú citlivé 
najmä staršie osoby. 

•	 Podceňovanie zdravotných rizík systematického a intenzív-
neho opatrovania

Súčasťou fenoménu „privatizácie opatrovania“ je aj nedo-
ceňovanie, v niektorých prípadoch až podceňovanie zdra-
votným rizík spojených so systematickým a intenzívnym opat-
rovaním. V odbornej literatúre (napr. Pavlíková, Kondášová, 
2001; Pochobradsky et al., 2005. in: Ruppe, 2009; Hoffman, 
Rodrigues, 2010) sa často popisujú nepriaznivé zdravotné 
účinky dlhodobého opatrovania na opatrujúce osoby. Okrem 
fyzických problémov (napr. problémy s chrbticou) ide najmä 
o psychický diskomfort, depresie, pocity izolovanosti, ale aj  
o zvýšenú náklonnosť k rizikovému správaniu (napr. k fajčeniu). 
V našom výskume pripúšťali takéto nežiaduce súvislosti res-
pondenti/tky výrazne menej často ako nepriaznivé dopady 



157

opatrovania na vlastnú prácu/profesionálnu kariéru a oblasť 
voľného času a koníčkov. Neuvedomovanie, či nepripúšťanie 
si možných zdravotných problémov sa odrážalo aj v pomerne 
nízkej responsivite na možnosti v oblasti odľahčovacej služby, 
ktorá sa skôr vnímala ako pomoc na dobu, keď už nebudú sily, 
než ako pomoc k tomu, aby sily vydržali dlhšie.

Dynamizovanie informovanosti a rozvoja občianskeho sektora, 
najmä v rurálnom prostredí

Prekvapila nás pomerne nízka informovanosť respon-
dentov/tiek o možnostiach, ktoré ponúkajú verejné politiky, 
vrátane veľmi nízkej informovanosti o možnostiach angažo-
vania sa v rámci občianskeho sektora (občianskych združe-
niach), a to najmä v rurálnom prostredí. Podľa výskumov G. 
L. Albrechta, P. J. Devliegera (1999) sa pritom medzi faktory, 
ktoré prispievajú ku kvalite života osôb so zdravotným po-
stihnutím, jednoznačne zaraďuje aj možnosť získavania po-
zitívnych zážitkov pri porovnávaní vlastnej situácie a kapa-
cít so situáciou a kapacitami iných ľudí, ktorí sa nachádzajú 
v podobnej životnej situácii. Občianske združenia sú práve 
tou formou podpory tvorby premosťujúceho sociálneho ka-
pitálu (bližšie pozri Repková, 2008b), ktorý takýto typ zážitkov 
a nového poznania môže sprostredkovávať. Angažovanosť 
v činnosti občianskych združení by mohla byť pre rodiny so 
závislým členom (osobitne pre opatrované a opatrujúce 
osoby) nielen zdrojom nových zážitkov a potrebných infor-
mácií. Mohlo by ísť o medzipriestor medzi rodinou a komu-
nitnými sociálnymi službami, v ktorom sa zvyšuje tolerancia 
odkázaných osôb na cudzích ľudí, pripravenosť vzájomne si 
pomáhať v rizikových situáciách a celková otvorenosť/ prie-
chodnosť celého sektora starostlivosti a jeho subjektov (ro-
dina, sociálne služby, organizované dobrovoľníctvo).
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Flexibilný režim práce ako facilitátor harmonizácie práce 
a opatrovania

Výskum preukázal, ako je pre zosúlaďovanie práce a in-
tenzívneho opatrovania dôležitý osobitný a flexibilný režim 
organizácie práce. Takmer polovica respondentov/tiek popri 
opatrovaní zároveň pracovala vďaka tomu, že mali skrátený 
pracovný úväzok s flexibilnou pracovnou dobou. Niektorí ta-
kúto kombináciu považovali za absolútnu podmienku vyko-
návania oboch činností. 

Je všeobecne známe, aký je na Slovensku v celkovej pra-
cujúcej populácii nízky rozsah využívania flexibilných foriem 
organizácie práce. Tieto zistenia korešpondujú s poznatkami 
v Českej republike, kde napr. napriek pomerne výraznému zá-
ujmu rodičov detí do 5 rokov a od 6-15 rokov veku pracovať 
na čiastočný úväzok (osobitne matiek týchto detí), absolútna 
väčšina z nich (vyše 90%) pracuje na plný úväzok (napr. Kříž-
ková, Vohlídalová, 2009). 

Namieste je preto otázka, o aký „typ“ opatrovateľsky 
ústretovej politiky zo strany zamestnávateľov šlo v prípade 
respondentov/tiek nášho výskumu. Ak vychádzame z faktu, 
že mnohí/é z nich menili z dôvodu zabezpečovania opat-
rovania prácu, možno predpokladať určitú mieru nezlučiteľ-
nosti opatrovania s pôvodnou prácou, resp. s požiadavkami 
u pôvodného zamestnávateľa. Zmeny v zamestnaní vyvo-
lané potrebou opatrovania pritom takmer vždy znamenajú 
zníženie ekonomického a profesijného statusu osôb s inten-
zívnymi opatrovateľskými záväzkami. Z hľadiska stability ich 
situácie/perspektívy možno preto zachovanie šance zotrva-
nia v pôvodnom zamestnaní v kombinácii s flexibilnou orga-
nizáciou práce považovať za zásadné. Podľa A. Křížkovej, 
M. Vohlídalovej (2009:52) možno tak predísť exklúzii opatrujú-
cich osôb (prevažne žien) zo štandardného trhu práce a ich 
uviaznutiu v pracovnom trhu čiastočných úväzkov.
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4.2  Výskum zameraný na širšie aspekty  
systematického opatrovania

Po roku 2009 sme pokračovali v zhromažďovaní rôznorodé-
ho výskumného materiálu k problematike rodinného opatro-
vania a životných skúseností osôb opatrujúcich na neformál-
nej báze. Významne nás k tomu podnietila Eva49, 63-ročná 
vysokoškolsky vzdelaná starobná dôchodkyňa, ktorá do roku 
2010 opatrovala svoju 89-ročnú matku. V marci 2010 nás kon-
taktovala na základe rozhlasovej diskusie k problematike živo-
ta rodín s odkázaným členom a prezentácie výsledkov našej 
výskumnej práce. Iniciatívne nám vypovedala svoj životný 
príbeh a skúsenosť z intenzívneho opatrovania matky, ktorá 
v januári 2010 zomrela a  Eva sa cítila, podľa jej slov „...na ráz-
cestí života a s otázkou, čo ďalej“. Jej pozícia bola voči ostat-
ným respondentom/tkám osobitá: sama iniciovala poskytnu-
tie rozhovoru, väčšinu svojej profesionálnej kariéry venovala 
sociálno-zdravotnej starostlivosti o deti a v pokročilej fáze ka-
riéry vyštudovala sociálnu prácu. Uvedomovali sme si, že v jej 
príbehu, ale aj na základe spôsobu, akým štrukturovala svoju 
výpoveď a akú terminológiu používala, nebolo možné ne-
formálne opatrovanie považovať za úplne neprofesionálne. 
Rozhovor s ňou trval takmer dve hodiny. Po jeho spracovaní 
a nakódovaní sme Evu po niekoľkomesačnom odstupe znovu 
kontaktovali, aby sme overili niektoré skutočnosti jej opatrova-
teľskej dráhy a snažili sa o jej skompletizovanie. 

V rámci využívania „šedej literatúry“ nás inšpirovali aj skúse-
nosti Ireny50 (aj keď pôvodne získané len z internetových zdro-
jov), vysokoškolsky vzdelanej 58-ročnej ženy, ktorá vo veku 
45-48 rokov opatrovala svoju matku či fiktívne príbehy Heleny  
 

49 Ide o zmenené meno pre potreby výskumu.
50 Ide o zmenené meno pre potreby výskumu. Podklady k jej príbehu získané na adrese: 

http://zivot.lesk.sk/ [cit. 4.5.2011]
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a Jany popísané v knihe sociologičky a publicistky Jiřiny Šiklo-
vej „Matky po e-mailu“, ktorá vyšla v roku 2009 vo vydava-
teľstve Kalich. Aj keď šlo o knižné spracovanie, s ohľadom na 
profesionálne zázemie autorky sme k nim nepristupovali ako 
k obyčajným príbehom románových postáv, ale skôr sme 
ich považovali za zovšeobecnenú skúsenosť získanú v rám-
ci odborného angažovania sa Jiřiny Šiklovej v problemati-
ke životného cyklu a sociálnej gerontológie. Preto príbehy 
protagonistiek jej e-mailovej komunikácie využívame v ďal-
šom texte51 na doplnenie mozaiky vlastných výskumných 
poznatkov. Všetky „dodatočné“ respondentky mali mnohé 
východiskové charakteristiky pre náš výskum podobné: boli 
vysokoškolsky vzdelané a zabezpečovali intenzívnu opateru 
o svoje starnúce matky trpiace Alzheimerovou chorobou. Tri 
z nich boli dokonca už v dôchodkovom veku. Reprezentovali 
tak veľmi špecifický segment neformálne opatrujúcich osôb, 
ktorý pre oblasť sociálnej politiky a práce prináša veľmi špe-
cifické výzvy.

Po predložení časti rukopisu protagonistkám jednotlivých 
príbehov na autorizáciu nám Irena ponúkla osobné stretnu-
tie, v ktorom sa chcela podrobnejšie vyjadriť ku svojej opat-
rovateľskej skúsenosti a skontrastniť ju voči vecnému zame-
raniu publikácie. Stretnutie sa uskutočnilo v júli 2011. Jeho 
osobitosť voči ostatným rozhovorom spočívala v tom, že 
nám rozprávala svoj príbeh 10 rokov po smrti matky, teda 
s významným časovým odstupom od poskytovania intenzív-
nej opatery, ako aj v tom, že na základe predloženej časti 
rukopisu bližšie poznala zameranie publikácie, stratégiu re-
alizácie rozhovorov, spôsob ich spracovania i záverečnej 
interpretácie výsledkov. Zaujímavé bolo preto skúmať vplyv 
uvedených okolností na prístup k rozprávaniu o dávnejšej ži-
votnej skúsenosti.

51 Texty z publikácie využívame v súlade s pravidlami autorského zákona.
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4.2.1  Vybrané metodologické otázky

Na rozdiel od pôvodnej výskumnej metodológie sme v prí-
pade Evy rozhovor dôsledne dopredu neštrukturovali, určili 
sme len jeho základnú vecnú líniu, ktorou bola individualizo-
vaná skúsenosť so zabezpečovaním intenzívnej opatery o blíz-
ku osobu a respondentku sme nechali prevažne voľne o jej 
skúsenosti rozprávať. Zaujímalo nás, ako sa takýto induktívny 
prístup prejaví v spontánnom objavovaní jednotlivých tém, či 
budú podobné tým, ktoré sme v hlavnom výskume preddefi-
novali (stanovili deduktívne), v akom poradí a v akej intenzite 
sa budú témy objavovať, príp. či pribudnú ďalšie.52 

Na základe voľného kódovania sme napokon v spontán-
nom rozprávaní Evy identifikovali tieto témy:

•	 opatrovanie ako zosúlaďovacia téma,

•	 vzťahový kontext starostlivosti,

•	 kontext začiatku opatrovania,

•	 kontext opatrovanej osoby (charakteristika osobnosti mat-
ky, správanie matky a prejavy jej choroby, dopad choroby 
na zmenu osobnosti matky),

•	 osobný kontext opatrujúcej osoby (pozícia opatrujúcej 
osoby v rodine, iné úspechy a dobrovoľnícke angažmány, 
plány do budúcnosti, ale aj vlastné zdravotné problémy), 

•	 manažment starostlivosti (bežné zvládanie starostlivosti, tvo-
rivosť v opatrovaní, ne/zapájanie ostatných členov rodiny),

•	 dopad opatrovania na rodinu (vzťahy v rodine podmiene-
né opatrovaním, zmeny vzťahov, očakávania, schudobne-
nie, komplikujúce okolnosti),

52 Išlo teda skôr o identifikovanie zoznamu tém formou otvoreného kódovania pri 
uplatňovaní zakotvenej teórie (Hendl, 2005).
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•	 nebezpečenstvo zlého zaobchádzania (potreba udržia-
vania rovnováhy medzi akceptovaním prejavov choroby 
a ľudskou dôstojnosťou, zvládanie kritických situácií), 

•	 odborná pomoc (okolnosti, za ktorých vznikala potreba 
odbornej pomoci, intenzita a typy odbornej pomoci, po-
stoje k odbornej pomoci).

Z celkovo 116 nakódovaných častí textu rozhovoru sa naj-
častejšie vyskytovali a najvýraznejšie boli komunikované otáz-
ky manažmentu starostlivosti (27 kódov) v prepojení na osob-
ný kontext opatrovania (9 kódov). Prostredníctvom oboch 
týchto tém popisovala Eva svoj výnimočný vklad a schopnosti 
v zabezpečovaní bežného chodu života matky, seba, ostat-
nej rodiny a domácnosti. Významné zastúpenie mali aj infor-
mácie o dopadoch potreby opatery na rodinu (24 kódov), o 
správaní matky a prejavoch jej choroby (21 kódov) a o potre-
be odbornej pomoci (20 kódov). 

Podobnú stratégiu sme využili aj v prípade Ireny, aj keď úvod-
nou otázkou rozhovoru sme reagovali na jeho neštandardný 
kontext: „Čo Vás motivovalo stretnúť sa so mnou a doplniť to, čo 
ste si prečítali v prvotnom rukopise?“ Irena ocenila našu snahu 
pomáhať ľuďom, ktorí sa starajú o chorých príbuzných, nakoľko 
títo sú, podľa jej mienky, možno rovnako postihnutí ako chorí na 
Alzheimerovu chorobu. Vyzdvihla náročnosť zlaďovania pracov-
ného procesu so starostlivosť v aktívnom veku a potrebu hľadať 
riešenia (zariadiť si to). V rámci rozhovoru sme ju cielenejšie na-
viedli len na problematiku zlého zaobchádzania a poznajúc si-
tuáciu z predchádzajúcich rozhovorov na problematiku verejnej 
pomoci pre opatrujúce osoby, nakoľko táto bola pre náš pô-
vodný zámer kľúčová. Inak sme respondentku nechali rozprávať 
voľne, využívajúc občas metódu sumarizácie a parafrázy pre 
potvrdenie správnosti pochopenia toho, čo bolo povedané.
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Rozhovor s Irenou trval vyše hodinu. Po nakódovaní jeho 
jednotlivých častí sme v ňom identifikovali tieto témy: 

•	 vzťahový kontext starostlivosti, 

•	 prejavy choroby matky a súvisiace zdravotné problémy,

•	 manažment starostlivosti a zosúlaďovanie práce a opatro-
vania,

•	 odborná pomoc (poskytnutá, ale aj odmietaná),

•	 zlé zaobchádzanie v opatrovateľských vzťahoch,

•	 odporúčania pre iné opatrujúce osoby a rodiny.

Aj keď sa Irena snažila od začiatku primárne smerovať svoju 
výpoveď k problematike zosúlaďovania práce a opatrovania 
(predpokladáme, že ovplyvnená pôvodným rukopisom), hlav-
nú líniu napriek tomu tvorili otázky vlastného prežívania a vzťa-
hov v rodine, ktorým venovala najviac pozornosti i času (23 kó-
dovaných častí textu z celkovo 63). Opakovane zdôrazňovala 
pozitívne, aj keď z  ranej dospelosti trochu protirečivé, vzťahy 
k matke založené na medzigeneračnej prirodzenej výmene 
a kompenzácii „rán osudu“; mimoriadne priaznivé vzťahy k ži-
votnému partnerovi a čiastočne protirečivé vzťahy k staršiemu 
bratovi a jeho rodine, ovplyvnené aj pocitmi nedostatočnej 
reciprocity v delení záväzkov starostlivosti. Otázky odbornej 
pomoci, prejavov choroby matky a súvisiacich zdravotných 
problémov, manažmentu starostlivosti a zlého zaobchádzania 
v opatrovateľských vzťahoch boli zastúpené približne v rovna-
kej, aj keď výrazne nižšej intenzite (každá po 7-11 kódovaných 
častí). V porovnaní s ostatnými rozhovormi sa spontánne vo vý-
povedi Ireny objavili odporúčania pre iné opatrujúce rodiny, 
v ktorých sa snažila zúročiť nielen svoje zážitky a skúsenosti, ale 
aj nadhľad získaný výrazným časovým odstupom. 



164

Keď sme porovnávali rozhovory realizované v jednotlivých fá-
zach zhromažďovania výskumného materiálu, identifikovali sme 
určité rozdielnosti podmienené viacerými faktormi (kritériami):

(1) Použitá metóda pre identifikovanie relevantných tém. 
Hlavným organizačným prvkom výpovedí respondentov 
a respondentiek pôvodného výskumu bolo na základe de-
duktívnej metódy zodpovedanie otázky „vďaka čomu to 
zvládam“, teda otázky točiacej sa okolo prostredia opatro-
vania a podporných zosúlaďovacích domén (čo bolo na-
pokon naším pôvodným zámerom). Pri voľnom neštrukturo-
vanom rozprávaní opatrujúcej osoby (induktívna metóda) 
sme sa dozvedeli viac o prejavoch choroby opatrovanej 
osoby, o vlastnom manažmente opatrovania, o prežívaní 
životnej situácie a vzťahov v rodine, či o  vplyve opatro-
vania na opatrujúcu osobu a celú jej rodinu. Išlo teda skôr  
o informácie, „ako som si s tým poradil/a“. 

(2) Aktuálnosť životnej situácie vo vzťahu k opatrovaniu. Res-
pondenti a respondentky pôvodného výskumu aktuálne 
opatrujúci odkázaného člena rodiny hovorili o tom, „ako sa 
starám“, Eva sa dva mesiace po smrti matky vyjadrovala 
skôr k tomu, „ako som sa postarala“ a Irena 10 rokov po smrti 
matky sa upriamovala na to, „ako som sa s tým vyrovnala“.

Na základe realizovaného výskumu nevieme určiť, aký 
mala na rozdielnosť prístupu k popisu životných skúseností  
s opatrovaním vplyv samotná osobnosť respondentiek, určite 
však takýto vplyv významne pripúšťame.

4.2.2  Vybrané výskumné témy 

V tejto časti sa budeme bližšie venovať jednotlivým témam. 
Za uvedeným účelom využijeme bohatý materiál nazhromažde-



165

ný v dodatočnom výskume, aj keď sa budeme prevažne opierať 
o skúsenosti sprostredkované v rozhovoroch s Evou a Irenou. Nie 
je naším zámerom akýmkoľvek spôsobom získané informácie 
štylizovať do nejakému štandardizovaného obrazu opatrujúcich 
rodín alebo ich akokoľvek hodnotiť. Nevieme ani odhadnúť, ako 
veľkú skupinu opatrujúcich osôb a ich rodinných príbehov naše 
príbehy „reprezentujú“ Na druhej strane pripúšťame, že kom-
pozičné radenie informácií a ich konečné spracovanie odráža 
našu predpokladovosť v prístupe k tejto téme. 

Téma: Opatrovanie ako zosúlaďovacia agenda

Výpovede troch „dodatočných“ respondentiek (Heleny, 
Jany, Evy) sme neintegrovali priamo do pôvodného výskumné-
ho materiálu, nakoľko nespĺňali základné kritérium pre výber 
vzorky, t.j. produktívny vek. Rovnako by nebolo korektné zaradiť 
do neho príbeh Ireny, aj keď opatrovala vo veku 45-48 rokov, 
teda za plného pracovného nasadenia, nakoľko bol sprostred-
kovávaný 10 rokov po smrti opatrovanej osoby, čo pôsobí 
samo o sebe katarzne a môže do určitej miery viesť k sústre-
ďovanie pozornosti najmä na pozitívne aspekty opatrovateľskej 
fázy života (v zmysle spomienkového optimizmu).

Pri téme zosúlaďovania práce a opatrovania sme pôvod-
ne vychádzali z toho, že uvedená otázka nie je v dôchod-
kovom veku už pre opatrujúce osoby natoľko zásadná. Ako 
sa však ukázalo, táto premisa neplatí minimálne z dvoch 
dôvodov. Poprvé, téma harmonizácie práce a opatrovania 
nie je exkluzívnou témou pre ľudí tzv. produktívneho veku, 
nakoľko rodinné záväzky opatrovania môžu limitovať v pra-
covnom angažovaní oveľa širšiu skupinu osôb, bez ohľadu na 
ich vek. Dôkazom toho je skutočnosť, že Eva počas osobnej 
intenzívnej starostlivosti o matku absolvovala štúdium na vy-
sokej škole, dobrovoľnícky sa venovala deťom s mentálnym 
postihnutím a krátko po úmrtí matky opätovne nastúpila do 



166

zamestnania. Ani Helena a Jana už v čase popisovania svo-
jej opatrovateľskej skúsenosti nepracovali, boli na starobnom 
dôchodku. Nepopisovali to však ako zvýhodňujúcu okolnosť 
vo vzťahu k záväzkom opatrovania, ale skôr ako niečo, čo 
im v penzii bránilo začať znovu žiť a zahájiť „tretiu kariéru“ 
(Šiklová, 2009:9). 

Druhý dôvod, pre ktorý by sa problematika intenzívneho 
opatrovania odkázaných členov rodiny mala za každých 
okolností, bez ohľadu na vek a ekonomický status opatrujúcej 
osoby, popisovať ako „zosúlaďovacia“ téma, spočíva v širšej 
povahe zosúlaďovania ako takého. Ako výskumné zistenia 
ukázali, neformálne opatrujúce osoby nečelia len potrebe zo-
súlaďovať opatrovateľské záväzky s vlastnou profesionálnou 
kariérou. Neustále sú konfrontované aj s potrebou zosúlaďovať 
svoje osobné záujmy a ašpirácie so záujmami opatrovaných 
osôb, či záujmy opatrovaných osôb so záujmami celej rodiny. 
Nerovnováha sa môže prejavovať aj v predstavách o najlep-
šom spôsobe riešenia bežných životných situácií, čo opätovne 
vyžaduje ich zosúlaďovanie. Irena opakovane spomínala hľa-
danie možností využívania pomoci zvonku (napr. spriaznenej 
kamarátky so skúsenosťami v opatrovaní či služieb denného 
stacionára), čo však matka zásadne odmietala a ona to reš-
pektovala. Ako uviedla:

„Veľakrát ľudia robia chybu v tom, že montujú toho rodiča, 
ktorého si zoberú k sebe, do toho ich modelu a ten rodič sa 

nedá montovať“.

Zosúlaďovať treba aj predstavy opatrujúcich rodín o po-
žadovanej pomoci s možnosťami pomoci, lepšie povedané 
s predstavami zodpovedných pracovníkov orgánov verejnej 
správy o pomoci regulovanej limitmi právnych predpisov.
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Téma: Pred-opatrovateľská história: varovné signály spúšťačov

V rámci informácií z predchádzajúceho výskumu sme kon-
štatovali pomerne vysokú rôznorodosť pred-opatrovateľskej his-
tórie (dráhy) neformálne opatrujúcich osôb spôsobenú, okrem 
iného, rozličným vekom opatrovaných osôb. Pred-opatrovateľ-
skú históriu sme vzťahovali primárne k ekonomickému statusu 
opatrujúcej osoby. Ďalší výskum poukázal na iný dôležitý aspekt 
pred-opatrovateľskej histórie, ktorý spájal viaceré osudy rodín 
s odkázaným starším členom. Išlo o prítomnosť akýchsi spúšťa-
čov, ktoré sa najmä v prípade Alzheimerovej choroby spájali  
s „odštartovaním“ jej prejavov a vznikom postupnej odkáza-
nosti na dlhodobú starostlivosť inej osoby. V príbehu Evy či Ireny 
vystupovala spoločne u matiek do popredia zdravotná trau-
ma, ktorá, podľa ich úsudku, odštartovala vážnejšie zdravotné 
problémy a odkázanosť. Eva si kládla otázku, či ťažký polytrau-
matizmus, ktorý matka utrpela po zrážke auta a následné bez-
vedomie, viedli napokon k prepuknutiu Alzheimerovej choroby 
alebo naopak, či prebúdzajúca sa choroba nezvýšila rizikovej-
šie správanie matky vedúce k nehode. Ako uviedla:

„Mamička prežila, ale od tej chvíle, od toho augusta 1992, 
prakticky nikdy už nebola sebestačná, tak by som povedala 
a pomaličky, pomaličky po desaťročia som musela spozná-

vať, že za akú cenu vlastne prežila.“

Rovnako Irenina matka mala v posledných rokoch opaku-
júce sa slabosti (odpadnutia na ulici bez zjavnejšej príčiny), 
po ktorých sa však vždy až nepochopiteľne rýchlo zdravotne 
zotavila. Za takýto však neoznačila Irena silný kolaps matky vo 
veku 83 rokov, ktorému takmer podľahla, čo podľa nej naštar-
tovalo Alzheimerovu chorobu a neprekonateľné problémy  
s novopamäťou: 
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„Najhoršie je štádium, keď si príbuzní nevedia ešte čudné 
správanie vysvetliť. Tam totiž nerozlíšite prirodzenú zábudlivosť 

spôsobenú starnutím“.

Mnohé príznaky (opakované slabosti, nutkavá nekontrolova-
ná konzumácia alkoholu, zabúdanie) si s manželom i bratom le-
károm začali spájať so zradným ochorením až po matkinej smrti. 

Téma: Opatrovaná osoba a prejavy jej odkázanosti

Až na základe stretnutia s Evou a vďaka ďalšiemu vý-
skumnému materiálu k opatrovaniu blízkych osôb sme si uve-
domili, ako málo sme sa v pôvodnom výskume dozvedeli o sa-
motných opatrovaným osobách, najmä z hľadiska bežných 
prejavov ich funkčných porúch podmieňujúcich odkázanosť 
na systematickú opateru. Ak sme na základe pôvodných prí-
behov starostlivosti o staršie osoby konštatovali repetitívnu 
povahu ich opatrovania (v porovnaní so starostlivosťou o deti 
s ťažkým zdravotným postihnutím), takýto záver nekorešpon-
doval so skúsenosťami ďalších našich respondentiek starajú-
cich sa o staršie osoby s Alzheimerovou chorobou. Spoločným 
znakom ich rozprávania bol každodenný boj s nepredvídateľ-
nosťou správania oparovaných osôb (matiek), s bizarnosťou 
prejavov choroby, objavovaním sa jej nových podôb a boj  
o útržky pekných chvíľ, ktoré im dávali silu ísť ďalej. 

•	 Bizarné prejavy choroby a jej dynamika

Jana popisovala šikanózne správanie matky, jej urážky pri 
zabezpečovaní večernej hygieny a prípravy na spánok, ktoré 
v nej následne vyvolávali pocity viny, potrebu matke sa ospra-
vedlniť, ktorá však do rána na všetko zabudla (2009:15). Mat-
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ka Heleny, ktorá už niekoľko rokov nechodila von z bytu, to 
pripisovala ako vinu dcére:

„...Nědky mně vynadá, že nechodí proto, že ji zamykám, 
jindy že lžu a že mně pámbu za to potrestá a moje dcera se 

bude ke mně chovat tak, jako já k ní“.

(Šiklová, 2009:25)

V príbehu Ireny bolo súčasťou prejavov choroby matky 
napr. vylievanie vedier vody, vyhadzovanie jedla či pľuvanie 
z balkóna, močenie do kvetináčov, žalúdočné problémy spô-
sobené skonzumovaním celého obsahu chladničky či zriade-
nie náhradnej špajzy v knižnici. 

Bizarnosti a kuriozity v správaní matky spôsobené jej choro-
bou nazývala Eva ako deštruktívna činorodosť: „...proste nič 
zlé nerobila, ona len bola činorodá“. Išlo napr. o vytápanie 
susedov; vynášanie a ukrývanie jedla z chladničky, ktoré sa 
napokon pokazilo; vyloženie celej špajzy a zmiešanie všetkých 
korenín; opakované vykladanie šiat zo skríň; nespavosť v noci, 
svietenie a buntošenie sprevádzané bludmi; prenasledovanie 
celej rodiny kvôli dôchodku; vulgárne vyjadrovanie a nadáv-
ky predtým jemnej a kultivovanej osoby; likvidovanie tých byli-
niek v záhrade, ktoré boli krajšie ako tie, čo vypestovala sama; 
močenie do vázy či konzumovanie mydiel alebo kvetov. Ne-
vyspytateľnosť správania zhrnula Eva na viacerých miestach 
jej rozprávania takto:

„Za tých 19 rokov bola to stále intenzívna starostlivosť, len 
s tým rozdielom, že za tých 19 rokov to ochorenie malo 
úžasnú dynamiku, že z jednej bizarnej situácie do druhej 
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som padala... vždy to malo tisícoraké tváre, to ani jedným 
dychom nestihnem všetko povedať, ako teda, čo všelijaká 

symptomatológia naskočila za tie roky... choroba progreduje 
a z roka na rok, inú a inú tvár to má a horšie a horšie...“.

Pripomenula aj osobnostné zmeny opatrovaných star-
ších osôb, ktoré sťažujú vzťahy opatrovaných a opatrujúcich 
a vedú k citovej deprivácii:

„To, čo bolí pri opatere týchto ľudí: oni sú tak citovo simplexní 
a necítia, nesúcitia s Vami. Ale keď im robíte niečo trauma-
tizujúce (napr. ošetrovanie rán, pozn. autorky), tak Vás majú 

za úhlavného nepriateľa“.

S ohľadom na mimoriadne rýchly spád zhoršovania zdra-
votného stavu matky Irena v jej prípade nepozorovala prízna-
ky citovej simplexnosti, naopak, prezentovala intenzívne pre-
javy citovej blízkosti a lásky:

„Ja som bola v starobe pre ňu medvedík, macko Pu, bábi-
ka... ju nič nebavilo, „iba Ty ma bavíš, dcérenka moja“...

...

 To chcem povedať, že mne vlastne jej trojročná prítomnosť, 
to ťažké obdobie, to nebolo iba, že ja som dávala. Aj ona 
dávala mne ... je neuveriteľné, že dostávate toľko lásky“.

Irena považovala za traumatizujúce skôr posledné obdo-
bie, keď pre rapídne sa zhoršujúcu chorobu už matka nebola 
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schopná prijímať potravu, vylučovať ju sama, keď bola ciev-
kovaná a stala sa úplne apatickou. 

Téma: Osobná doména starostlivosti, jej manažment a paradoxy

Už v pôvodnom výskume sa ukázalo, že možnosť zosúla-
ďovať prácu a opatrovanie je významne závislá od osobné-
ho prístupu opatrujúcej osoby a jej invencie v manažmente 
a bežnom výkone opatrovania. Všetky ostatné podporné do-
mény (širšia rodina, prístup zamestnávateľa, verejné politiky, 
atď.) možno považovať za odvodené, nakoľko „podobu“ im 
dávala práve osobnosť a prístup opatrujúcej osoby. 

•	 Pocit výnimočnosti a fixácia na opatrovateľskú rolu

Až počas rozhovoru s Irenou sme si uvedomili, čo ďalšie spá-
jalo intenzívne opatrujúce osoby nášho dodatočného výskumu. 
Bolo to spontánne komunikovanie pocitu výnimočnosti ich opat-
rovateľského príbehu a pozície v ňom. Eva sa primárne vyjad-
rovala k výnimočnosti svojho opatrovateľského manažmentu 
podporenej aj predchádzajúcimi profesionálnymi skúsenosťami: 

„Vedela som všeličo vykompenzovať, pretože som profesio-
nál, zdravotník...

...

... aj tak, považujem sa za kúzelníčku, že som toto dokázala, 
čo som dokázala“.

„Hrdosť“ na svoje opatrovateľsko-manažérske schopnosti 
opakovane uvádzala aj počas posledného stretnutia, po au-
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torizovaní textu pôvodného rukopisu, s vyjadrením názoru, že 
to nie je v opatrovateľských rodinách bežné. 

Irena hovorila skôr o atypičnosti danej šnúrou traumatizujú-
cich okolností v rámci silného rodinného osudu (matka, ktorá 
celý život vyrastala bez vlastného otca, ťažké zdravotné po-
stihnutie Ireninho otca a potreba intenzívne sa o neho starať), 
čo v opatrovaní podmienilo jej mimoriadne nasadenie, na-
priek potrebe plniť si zároveň pracovné povinnosti a povinnos-
ti voči manželovi. Rovnako mala pocit, že jej príbeh a miera 
nasadenia boli výnimočné, vychádzajúc z podoby opatrova-
nia v iných rodinách, u svojich známych. Výnimočnosť jej prí-
behu opierala najmä o vzťahovú dimenziu:

„Sama sa teraz tomu čudujem. Ale keď sa niekto opýta, čo 
mi dávalo silu, tak jednoznačne láska k tomu rodičovi, priro-
dzená láska. Ja som to necítila, že sa obetujem. Ja som to 

brala ako prirodzený vývoj... ako súčasť života“.

•	 Invencia opatrujúcej osoby ako základ opatrovania

Na vlastnom invenčnom prístupe k manažmentu a výkonu 
opatrovania vystavala Eva celý svoj príbeh. 

„Viete, ja som mala stále mamičkinu situáciu pred sebou per-
spektívne, že čo bude o rok, za tri roky, za päť rokov. V sebe som 
si bola istá, že aj keď chvíľami zlyhám, lebo zákonite musím pri ta-
kej ťarche zlyhať, ale zasa sa pozviecham, zase nájdem riešenie“.

Organizačným princípom výkonu jej starostlivosti bolo hľa-
danie a aplikovanie nástrojov zvládania deštruktívnej činoro-
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dosti matky nadviazaním na jej predchádzajúce záľuby. Zvlá-
danie deštruktívnej činorodosti bolo potrebné kombinovať 
s ošetrovaním prejavov ďalších chronických porúch (prob-
lémy s pľúcami a „tečúce nohy“ - bercove vredy) a hľada-
ním rovnováhy voči potrebám ostatných členov rodiny, príp. 
iným osobám (napr. susedom). Pre zabezpečenie meniacich 
sa potrieb matky sa musela vysporiadať s otázkou vytvorenia 
priestoru na jej „samostatné“ bývanie v rámci spoločného 
bytu s ostatnou rodinou.

V rámci celkového manažmentu choroby matky sa spolie-
hala na to, že sama je profesionálkou, zdravotníčkou, čo jej 
pomáhalo „kočírovať“ akútne situácie a obmedziť podáva-
nie liekov na minimum. Pre zvládanie deštruktívnej činorodosti 
sa vždy snažila vychádzať z pôvodných záľub matky, zabez-
pečiť ich kontinuitu v modifikovanej podobe a  „vyťažiť maxi-
mum z jej choroby“: 

„A ja som sa v rámci tej choroby, vždy som sa chytila toho, 
čo ju predtým zaujímalo. Viete, bolo to veľmi ťažké, neko-

nečne ťažké, ale trebalo zvládať ten jej deficit mentálny, tú 
nešťastnú demenciu“. 

Napríklad, lásku matky ku knihám využila na to, aby si v nich 
mohla listovať či na spoločné čítanie počas varenia (Eva to 
pomenovala ako „mentálny telocvik“); záľubu v peniazoch 
v čase rozvinutej choroby napĺňala matka hraním sa s nepra-
vými peniazmi, ktoré jej dala Eva vyrobiť; lásku k prírode steles-
nila do práce v dvoch záhradách, ktoré Eva zakúpila, aby sa 
mala matka kde realizovať v rámci „kameňoterapie“ či „ča-
kanoterapie“ a biozáhradkárčenia. Ako však sama uvádza, 
v snahe vyhovieť meniacim sa potrebám matky sa dostávala 
niekedy aj do problémov s inými ľuďmi:
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„...viete, každý ma odsudzoval, že keď som nezvládala prvú 
záhradu, lebo terén bol ťažký, tak som si zadovážila druhú 

a načo mi to bolo na tú námahu, keď som mala sama chorú 
nohu – ankilózu. Ale som pochopila, že to je vec prežitia“.

Súčasťou manažmentu starostlivosti o matku bolo aj reš-
pektovanie tzv. „pravidla zapadajúceho slnka“. Znamenalo, 
že všetky kľúčové aktivity, vrátane jedenia a večernej hygie-
ny, museli byť ukončené pred západom slnka, nakoľko neskôr 
by ich už nebolo možné s ohľadom na zdravotný stav matky 
zvládnuť. Potom, ako sama uvádza, sa mohla venovať ďalším 
členom rodiny.

Vďaka vlastnej vynaliezavosti, sústredenej opatere a láske 
zo strany rodiny, schopnosti nájsť vždy svojrázny liek, keď sa 
zdravotný stav matky prehupol do ďalšieho štádia, dožila sa, 
podľa Evy, jej matka tak vysokého veku.

Príklady invenčného prístupu a snahy o zachovanie pôvod-
ných záľub matky nachádzame aj v príbehu Ireny. Ako uviedla:

„Ja som jej vymýšľala program, ja som jej celý život vymýšľala 
program. Moja mamička bola veľmi zhýčkaná – do divadla, 
na koncerty a tak. A keď už to nebola schopná zvládať, tak 

som pozývala ľudí k nám, špeciálne kvôli nej“. 

Stiesnené bytové podmienky sa snažila prispôsobiť tak, aby 
matka mala pocit spolupatričnosti a zároveň práva na svoj 
kútik. Keď už odmietala chodiť von, využívali ako náhradu 
vlastný byt, po ktorom sa s matkou prechádzali a obzerali si 
ho ako múzeum či galériu alebo počas búrky spoločne pozo-
rovali blesky. Keď matka stratila pojem o čase, trénovala s ňou 
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dátum s kalendárom, spievali si obľúbené pesničky či ukazo-
vali fotografie príbuzných. Ako sama uviedla, „mala radosť, 
že sa teší... a bola vďačná za každú hodinu či minútu s ňou“.

Za absolútny základ vzťahu k opatrovanej osobe žijúcej 
v spoločnej domácnosti s ostatnými členmi rodiny, považova-
la Irena udržiavanie aktívneho fyzického kontaktu a dialógu:

„...fyzický kontakt, tá láska, láskavé slovo, akceptácia. A čo 
je dôležité: pritúliť si, pohladkať, masírovať, manikúra, pedikú-

ra, poískať vlasy, lebo, to je ako mačiatko – človek“.

Ďalej zdôrazňovala význam zapojenia odkázanej osoby 
do rozhodovania o bežných i zásadných rodinných veciach 
a budovania pocitu užitočnosti:

„S tým človekom sa treba rozprávať, treba s ním riešiť problémy 
rodinné. Paradox: ja som si najprv myslela, že čo ja ju tým bu-

dem otravovať, čo mi ona môže pomôcť. Ale predstavte si, že 
aj v tom ťažkom štádiu ona vedela zaujať stanovisko, vedela 

mi poradiť. A to nie je dôležité, do akej miery tá rada bola kon-
štruktívna, ale ona je zapojená do toho rodinného procesu“.53

•	 „Vynútené“ koníčky a nadobudnuté zručnosti

Príbehy intenzívneho opatrovania odkázaných členov rodi-
ny sú často sprevádzané budovaním „vynútených“ koníčkov 
a záľub opatrujúcej osoby či širšieho okruhu rodinných členov.  
 

53 Irena napr. popisovala, aký úprimný pocit radosti a užitočnosti vyvolávali u jej matky 
chvíle, keď mohla skladať vysušené ponožky.
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Ide o aktivity, ktoré si vynucuje samotný proces opatrovania, 
v ktorých môže opatrovaná osoba získať vysoké zručnosti, bez 
ohľadu na jej pôvodnú profesionálnu orientáciu. Uplatnenie tej-
to skúsenosti nachádzame veľmi transparentne v príbehu Evy. 

„... A kvôli nej som sa dala na bylinky... a vlastne mamička 
ma doviedla v tom mojom zúfalstve na také cestičky, ktoré 
som nikdy nebola ako... No tým, že som už vedela to bio-zá-
hradkárčenie, všetko okolo tých byliniek, tak sme to svorne...

...

Naučila som sa robiť tinktúry podľa vzoru môjho brata, ktorý 
bol biológ a ma naučil, ako robiť kadejaké extrakty, ľaliovú 

tinktúru, nechtíkovú tinktúru, mastičky“.

Svoje nové zručnosti získané starostlivosťou o matku využila 
v poslednom období získaním certifikátov v manikúre, pedikú-
re a kozmetike a vyslovila ambíciu v budúcnosti sa venovať 
tzv. medicínskej pedikúre (pedikúra pre diabetikov, starostli-
vosť o bercové vredy).

Téma: Vzťahová doména starostlivosti

Spoločnou charakteristikou príbehov pôvodného aj doda-
točného výskumu bolo spontánne prezentovanie pozitívnych 
vzťahov medzi opatrovanou a opatrujúcou osobou, čoho 
prejavom bolo aj rozhodnutie rodín zabezpečovať intenzívnu 
opateru o odkázaného člena vlastnými silami, nie umiestne-
ním do zariadenia. 

Pozitívne vzťahy, intenzívna opatera ako prejav lásky a pre-
jav niečoho samozrejmého však boli pri hlbších rozprávaniach 



177

respondentov a respondentiek (najmä dodatočného výsku-
mu) rozkrývané ďalšími aspektmi/prejavmi vzťahov. Tieto robia 
často intenzívne rodinné opatrovanie navonok i dovnútra ro-
diny veľmi komplikovanou záležitosťou narúšajúcou zaužívané 
predstavy o dobrých rodinných vzťahoch a o samozrejmosti 
zabezpečovania opatrovania. Ústami Heleny:

„Je to láska, soucit, vděčnosť, kterou cítíme k rodičům, a so-
učasne nás to asi štve, protože už dávno nejsou tak silní, jako 

byli v našem detství...“.

(Šiklová, 2009:16)

Tradične sa uvádza, že komplikovanosť vzťahov v opatro-
vateľských rodinách je vyvolávaná práve zmenou situácie pre 
potrebu plnenia si opatrovateľských záväzkov. V rodine Evy 
aj Ireny to však boli aj hlboké rodinné traumy spred obdobia 
ochorenia matiek na Alzheimerovu chorobu. Ako uviedla Eva:

„Ja keď som sa vydávala už s tým vedomím, to musel teda 
manžel akceptovať, že ja milujem svojho jedného rodiča - 
matku (otec zomrel ako 27-ročný, pozn. autorky), aj svojich 
súrodencov a vlastne už s tým bremenom, to vlastne videla 

celá rodina...“.

Irena síce priznala, že „...tá pupočná šnúra medzi matkou 
a dcérou trvala až do konca“, súčasne sa však v jej príbehu 
objavili opakované zmienky o dávnych i súčasných vzťaho-
vých traumách. Išlo o vedomie ťažkého detstva a celého živo-
ta vlastnej matky, ktoré spracovala ako potrebu vykompenzo-
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vať matke rany osudu; o chorobu vlastného otca a  potrebu 
nahradiť matke partnerskú osamelosť; o prílišné ochraňovanie 
zo strany matky, čo komplikovalo jej partnerské dospievanie 
a osamostatňovanie; o traumu z vlastnej bezdetnosti; o žiarli-
vosť voči staršiemu bratovi podmienenú rozdielnym prístupom 
matky k deťom; o pocit nespravodlivosti pri deľbe záväzkov 
opatrovania so širšou rodinou, najmä bratom. Všetkými tými-
to okolnosťami Irena podmieňovala svoje mimoriadne puto 
k matke, vzťah, ktorý sama nazvala „skoro až za patologický 
a lásku za nenormálnu“ a čo čiastočne sťažovalo jej duševnú 
rovnováhu. 

•	 Nezdieľané záväzky opatrovania, nedocenená starostlivosť 
a narušené sebavedomie

Helena a Jana vo svojich e-mailových rozprávaniach 
opakovane popisovali pocity neuznanie ich starostlivosti zo 
strany širšej rodiny i samotnej opatrovanej osoby, chápanie 
ich starostlivosti ako niečoho samozrejmého, najmä keď sú 
už deti odrastené a opatrujúca osoba nechodí do práce. 
Na druhej strane to však pripisovali vlastnému zníženému 
sebavedomiu ako dôsledku pozície v rodine, ktorá sa po-
stupne zabezpečovaním záväzkov opatrovania vyprofilo-
vala. Helena spomínala na situáciu, keď jej švagriná chcela 
pomôcť pri starostlivosti o pomočenú matku, ona to však 
odmietla, nakoľko nechcela, aby videla matkinu „hanbu“. 
Mala pocit, že:

„...je asi schizofrenní, na jedné strane chci ocenění své péče, 
a když by se mohlo prokázat, že starat se o staré lidi není le-

grace, tak chci zachovat maminčinu důstojnost“.

(Šiklová, 2009:107)
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Respondentky popisovali ďalšiu podobu toho, čo sme v pred-
chádzajúcom texte označili ako „privatizáciu záväzkov opatro-
vania“, kedy má opatrovaná osoba tendenciu nezaťažovať prí-
liš ostatných členov rodiny opatrovaním, spoliehať sa najmä na 
vlastné sily a nekaziť spoločné chvíle rodiny problémami opatro-
vania. Ako uviedla Helena: 

„...K rozhovoru o hlídání, pomoc s maminkou, jsem se ale neod-
hodlala. Bála jsem se skazit sebe i ostaním sváteční náladu“.

(Šiklová, 2009:13)

Privatizácia záväzkov opatrovania dovnútra rodiny sa môže 
u opatrujúcich osôb prejavovať rozličnými podobami a môže 
mať rozličné dôsledky. Jednou z podôb je racionalizácia dô-
vodov nespravodlivého rozdelenia opatrovateľských povin-
ností. Irena celé opatrovateľské obdobie považovala za ne-
spravodlivé, ako ich mala s bratom rozdelené:

„Neexistovalo, aby to bolo recipročné, že pol roka by bola 
mamička u nás, pol roka u neho... na akúkoľvek prvú pomoc, 

záchranu, to bola dcéra...“.

Stále mala pocit, že matka viac oceňovala občasnú sta-
rostlivosť syna (najmä chodenie na prechádzky), ako jej sys-
tematickú opateru. Napokon si to ale zracionalizovala tak, že:

„...Zase tak Vám poviem: ja som neočakávala nič... a som 
sa s tým takto vyrovnala, ako to bolo. Že je to dobré, že tá 
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mama, že si ju nepodávame ako poštový balík z jedného 
miesta na druhé...“.

Iná podoba privatizácie opatrujúcou osobou sa môže pre-
javovať zvnútorňovaním zodpovednosti za nepríjemné preja-
vy zdravotného stavu opatrovanej osoby pred okolím (napr. 
zápach v prípade inkontinencie opatrovanej osoby či jej ruši-
vé formy správania). Ako uviedla Eva: 

“...pomaličky tak dehonestujúco aj na mňa pozerali a to, že 
to súcitenie... Ocitnete sa v izolácii, a ešte Vás aj obviňujú, 
ešte aj neviem, čo všetko okolo toho... Toto najviac bolí.

...

Toto sa ťažko znáša v rodine a preto je dobré, keď je súdržná 
tá rodina a toto chápe. Ja by som tiež mohla povedať, že ja 
toto neviem. Proste, jednoducho, jeden dokáže, druhý nedo-

káže, ale nemožno sa od týchto ľudí dištancovať“.

•	 Paradoxy nedocenenej starostlivosti

Nedocenenie starostlivosti blízkymi, či inými osobami, ktoré sú 
pre opatrujúce osoby dôležité, môže mať paradoxné podoby. Ide 
o situácie, kedy je výsledkom namáhavej starostlivosti epizodické 
zlepšenie zdravotnej kondície opatrovanej osoby, čo môže u oko-
lia vyvolávať dojem, že situácia nie je až tak vážna a starostlivosť nie 
je až natoľko potrebná. Tento fenomén nachádzame vo všetkých 
sledovaných príbehoch. Irena hovorila o „Rozprávkovej babičke“. 
Takto označili na jednom kultúrnom stretnutí jej matku, ktorá na ňom 
pôsobila veľmi vyrovnane, ako „úžasná mama“, starostlivosť o ktorú 
ju inokedy privádzala do šialenstva. Rovnako e-mailová Jana popi-
sovala chvíle, kedy mala pocit, že vzorná starostlivosť o matku môže 
viesť paradoxne k posilneniu jej nedocenenia zo strany rodiny: 
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„...Dívám se na ni a v duchu si říkám: Ta maminka takhle 
upravená vypadá tak dobře, že mně švagrovaná ani nepoli-

tuje a neocení, kolik s ní mám práce“. 

(Šiklová, 2009:104)

Aj Eva sa spontánne dotkla tejto otázky:

„Na pohľad ona bola obriadená, čistučká,... pretože každý, 
to aj iní hovorili, že ona vedela tak dekór držať, že ona vyze-
rala jak šľachtičná, pretože ona bola vždy čistá. A vedela 
ona aj s priateľkami, že ona sa tak drží ako aristokratka“. 

•	 Systémový dopad opatrovania na opatrujúcu osobu a rodinu 

Veľmi expresívne opísala dopad dlhodobého opatrovania 
na svoju osobu Eva:

„...takáto choroba , ktorá chodí aj s demenciou, to kaličí psy-
chicky aj toho najbližšieho, lebo trpíme, či si to pripustíme ale-
bo nepripustíme. Keby som aj svoje do toho nedala, nevedeli 
by sme... Ale som padla na kolená a úplne som sa finančne 

viac ako poddimenzovala, pretože považujem takéto postih-
nutie člena rodiny, že to je ako hora nešťastia“.

Ocenila síce vo svojej výpovedi to, že jej dcéra bola zdra-
votná sestra a tým vedela poskytnúť starej mame kvalifikova-
nú pomoc. Rovnako spomenula svojho staršieho brata, ktoré-
ho považovala za oporný bod života a zvládania starostlivosti. 
Jeho úmrtím však stratila širšiu rodinnú oporu:
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„...už som chudobnela a chudobnela, nehovoriac o tom, že 
keď sa ocitnete s takouto chorobou a progreduje z roka na 
rok, inú a inú tvár to má a horšie a horšie... a vtedy sa stáva, 
že celý svet sa od Vás odvráti, pretože jednak sa na to ne-

môžu dívať. Tak sa stalo aj s mladšími súrodencami: jeden sa 
na to nemohol dívať a druhý, ja neviem čo, s ničím mi nepo-

mohli, ani finančne...“.

Spoločnou charakteristikou príbehov Heleny aj Evy, trau-
matizujúcou vzťahy v ich opatrovateľských rodinách, boli fi-
nančné otázky. Podobným spôsobom popisovali chápanie 
vlastných záväzkov starostlivosti zo strany širšej rodiny ako pro-
tihodnoty za zvýšenú dostupnosť k príjmu (napr. dôchodku) či 
majetku opatrovanej osoby (napr. jej byt alebo dom), čo im 
komplikovalo možnosť spravodlivo očakávať zdieľanie záväz-
kov starostlivosti medzi širšou rodinou.

•	 Záväzky opatrovania a potreby ostaných členov rodiny

Aj keď bola v príbehu Evy komunikovaná vysoká pripravenosť 
vzájomne si v rodine pomáhať, mnohé aspekty túto pripravenosť 
sťažovali. Eva sa cítila zodpovedná za stmeľovanie rodiny:

„...keďže som mala to „šťastie“ v živote, že vždy tá rodina 
bola nekompletná, tak tí rodinní príslušníci, ktorí mi ostali do 
života, som si ich nekonečne vážila, milovala a stmeľovala 

som vždy tú rodinu.“

Napriek tomu sa jej vlastné manželstvo postupom času roz-
padlo, čo paradoxne považovala za šťastie, pretože v manžel-
stve by zabezpečovanie intenzívnej starostlivosti o matku nebolo 
bývalo možné. Zdôraznila, ako ťažké je zosúlaďovať potreby od-
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kázaného člena rodiny s potrebami jej ostaných členov, kedy har-
monizačná ťarcha padá prevažne na plecia opatrujúcej osoby:

„...pretože za tých 19 rokov som musela dávať pozor, ako to 
ostatní členovia rodiny znášajú. No a vtedy, keď som ju zobrala 
do svojej domácnosti, 15 rokov som musela vždy modifikovať 
to, domácnosť podľa toho, ako si to vyžiadal mamičkin stav“.

V záujme zabezpečenia aj potrieb svojich detí sa viackrát 
s matkou sťahovala (najskôr ju v roku 1994 zobrala do svojho 
bytu, v roku 2006 sa obe vrátili do matkinho bytu, ktorý násled-
ne rekonštruovali tak, aby najlepšie zodpovedal potrebám 
matky). Pomerne ťažko znášala fakt rozvodu vlastného syna, 
ktorý pripisovala, okrem iného, nemožnosti venovať jeho mla-
dej rodine viac pozornosti. 

„...Viete, som Vám hovorila, že život prináša všeličo. Áno, pri-
šiel do toho rozvod môjho syna. Jeden rodič, málo rodič. Aj 

to, že som sa intenzívne venovala matke, trošku som si odpú-
tala pozornosť od mojich rodičovských povinností voči mojim 

deťom. Či sú malé, veľké, viete, stále potrebujú...“.

•	 Nebezpečenstvo zlého zaobchádzania

Ani v hlavnom výskume, ani v dodatočných sledovaniach res-
pondenti a respondentky nepripúšťali pohnútky či priame zlé za-
obchádzanie s odkázanými členmi rodiny. Zvýšený hlas, čiastoč-
nú nervozitu popisovali ako súčasť rodinných vzťahov a občasnej 
vyčerpanosti, ale aj ako priamy dôsledok zabezpečovania inten-
zívneho a systematického opatrovania. Ako uviedla Irena:
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„ To sú také situácie, že ja som úplne zúrila, že preboha mami, 
necikaj na balkón alebo nepľuj, nevylievaj vodu... ja som vries-
kala, ja som kričala, ja som bola hysterická. Ja som nebola ne-
jaká ideálna opatrovateľka, ako to napokon... lebo to je život“.

Jana v knihe Jiřiny Šiklovej tiež priznala, že sa „...stydí za své 
chování“ (Šiklová, 2009:13), keď občas nezvládla s chladnou 
hlavou šikanózne správanie svojej matky, urobila niečo, za čo 
následne cítila potrebu sa ospravedlniť (aj keď to napokon 
nebolo potrebné, nakoľko po krátkej chvíli alebo z večera do 
rána si matka nepamätala, čo sa stalo).

Eva na vyzvanie k otázke, či pripúšťa zlé zaobchádzanie 
v opatrovateľských vzťahoch, osobitne opatrujúcej osoby 
k opatrovanej osobe, uviedla, že: 

„... aj tí profesionáli musia na to vždy myslieť, že keď je ten 
človek, akokoľvek hlbokú lásku má, akékoľvek odhodlanie, 
to sústavné dráždenie tým, že najmä tam, kde je mentálny 

defekt, tak ten jedinec svojím správaním dráždi. A tam veľmi, 
veľmi na tenkom ľade človek chodí a veľmi sa treba kontro-

lovať. Nedarilo sa mi vždy, určite...

...

...ani nie je čudo, že skutočne aj starí ľudia sa stanú obeťami 
týrania, lebo možno niektoré deti a rodinní príslušníci nepo-

chopia, že toto nejde agresivitou...“.

Situácie kritické na ich zvládnutie zo strany opatrujúcej 
osoby neprezentovala primárne ako situácie potenciálneho 
zlého zaobchádzania s odkázanou osobou, ale ako potrebu 
zachovania rovnováhy medzi prejavmi choroby opatrovanej 
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osoby a vlastnou dôstojnosťou opatrujúceho človeka. Napr. 
v situácii, keď matka vyložila dvojmetrovú skriňu udržiavaného 
oblečenia a rozhádzala ho po byte, si kládla otázku:

„...teraz ako zachovať aj pre seba tú dôstojnosť, aby ste nekričali? 

...tá bizarnosť demencie, áno, a ľudská dôstojnosť a medzi 
tým sa pohybovať, aby Vy ste sa cítili ako tak ľudsky...“

Pri spätnom zhodnotení vlastnej situácie to napokon uzatvo-
rila tak, že:

„Mamička ma naučila rešpektovať ju, takže najhoršie bolo 
vždy odhadnúť tú správnu hranicu...

...

Ja som to robila tak, že keď som niečo nezvládla, tak som si 
vždy analyzovala: no v tej situácii sme zlyhali. Ale ja vždy som 
musela seba ukočírovať, pretože ju som nemohla zmeniť. Zrej-
me tá citová náväznosť jej na mňa a moja náväznosť na mat-
ku bola taká veľká, že my sme toto úskalie vedeli prekovať“.

Téma: Epizodická verejná pomoc

V príbehu Ireny, ani u protagonistiek knihy Jiřiny Šiklovej, 
Heleny a Jany, sme nenašli veľa informácií o podpore posky-
tovanej rozličnými verejnými inštitúciami alebo v rámci mimo-
vládneho/občianskeho sektora (čo samozrejme nevylučuje 
jej existenciu). Irena spomínala len na nemocničné pobyty jej 
matky, ktoré znášala veľmi ťažko a z ktorých utekala a pobyt 
v Stanici opatrovateľskej služby, pol roka pred smrťou, keď už 
situácia v domácom prostredí nebola zvládnuteľná, nakoľko 
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svojím správaním ohrozovala bezpečnosť domu (napr. zabú-
dala vypnúť plyn).

Zrejme vysoká úroveň právneho vedomia a lepšieho poznania 
možností v rámci sociálnych a zdravotných služieb na Slovensku 
podmienila oveľa komplexnejšiu informáciu získanú spontánne  
z rozprávania Evy. Od roku 1992 až po rok 2010 sa v rôznych etapách  
jej opatrovateľského príbehu epizodicky vyskytovali rozličné druhy 
odbornej pomoci, či už zdravotnej alebo sociálnej. Ako uviedla,

„...po vyše jeden a pol roku som sa už vlastne začala obra-
cať na odborníkov, pretože ona vlastne si už nevedela nava-

riť a robila nezmyselné veci...“.

Na účely komplexnej diagnostiky sa matka Evy dostala 
do výskumu Alzheimerovej diagnózy, ktorá potvrdila demen-
ciu Alzheimerovho typu s predpokladom, že spúšťačom bol 
úraz a polytraumatizmus. Výskytom následných zdravotných 
komplikácií primárnej choroby začali podľa Evy problémy 
s potrebnou zdravotnou starostlivosťou a vybavením matky 
potrebnými zdravotníckymi pomôckami. Intenzívne spomí-
nala na problémy so  získavaním potrebných hygienických 
pomôcok pre svoju odkázanú matku (plienkové nohavičky či 
antidekubitnú podložku) pre nedoriešené otázky rajonizácie. 
Preto, kým jej to finančné okolnosti dovoľovali, zaobstarávala 
ich z vlastných zdrojov alebo požičiavala od známych (napr. 
vozík). Spontánne spomínala aj na záujem zabezpečiť pre 
matku profesionalizovanú dennú podporu v Klube MEMORY:

„...keď by sme ju aj chceli niekde, kde by mala obed, nemohli 
sme, pretože ona nám celé noci a ona dokázala plakať dva, 
tri dni. A potom dcéra povedala: mama, nikam ju nedáme“. 
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Sociálne služby a sociálna pomoc (sociálna práca) vstúpili do 
života ich rodiny viackrát. Ako pozitívnu hodnotí skúsenosť s dvomi 
sociálnymi pracovníčkami na úrade práce, sociálnych vecí a ro-
diny, ktoré jej pomohli v kritickom období rekonštrukcie bytu pre 
potreby odkázanej matky získať peňažný príspevok na úpravu 
kúpeľne. Aj to si však musela tvrdo vybojovať, ako sama uviedla:

„...viackrát som bola vysitovaná a už som myslela, že teda 
proste, jednoducho, neprešla som tým sitom na začiatku. Ale 
potom znova som sa vzoprela, reku, musíš to dokázať vyba-

viť. No na Vazovovej, dve také drahé duše videli, ako  
ju vláčim so sebou... Nakoniec projekty, množstvo vecí som 

pripravila, presadila som to“.

V lete 2009 v rámci snahy o vlastnú regeneráciu síl dala Eva 
matku do Zariadenia opatrovateľskej služby (mimochodom, 
v rámci čerpania odľahčovacej služby sa venovala deťom 
s mentálnym postihnutím). Ako však na základe jej týždňové-
ho pobytu v zariadení uviedla, už nikdy viac by to neurobila.

Aj keď boli skúsenosti Evy s verejnou zdravotnou a sociálnou 
podporou rôzne, jej sumárne posolstvo nebolo príliš priaznivé 
a dokumentuje skôr epizodickú a nekoordinovanú povahu tej-
to pomoci, vynútenú vyčerpaním všetkých ostatných možností:

„...tie tortúry okolo zdravotníctva, okolo sociálnych vecí... to 
jeden nemôže byť aj intenzívnym opatrovateľom, lebo dosta-

ne sa sám do konfliktov.

...

Čo som nemusela, to som nežiadala ...“.



188

Téma: Odporúčania pre iných

Irenino rozprávanie sa od ostatných nelíšilo len tým, že sa 
rozhovor uskutočnil dlho po smrti opatrovanej matky a tým, že 
poznala pracovný rukopis publikácie, ale aj spontánnym za-
radením odporúčaní pre súčasné opatrujúce rodiny a osoby 
vystavaných na základe vlastnej skúsenosti a vyzretých časo-
vým odstupom.

•	 Očista od psychickej záťaže a negatívneho pocitu výnimočnosti

Keďže príbeh Ireny bol vystavaný primárne na vzťahovej 
dimenzii, v odporúčaniach sa zamerala na to, ako sa môže 
opatrujúca osoba „očistiť“ od toho, čo ju ťaží a komplikuje jej 
vzťahy a tým aj opatrovanie a zosúlaďovanie jednotlivých ži-
votných sfér. Ako uviedla:

„Jeden obrovský dar od Boha...že my sme si ten oblúčik život-
ný uzavreli, vedeli vyrozprávať a mnohé veci, ktoré som jej 

vyčítala, a akoby pocit krivdy, to sa všetko vyrovnalo... Tým, 
že sme boli spolu“.

Za katarzné nepovažovala len vyrozprávanie si problémo-
vých vecí s matkou, ale aj zverejnenie svojho príbehu a zdie-
ľanie vlastnej skúsenosti s inými. Mala pocit, že vzájomné zdie-
ľanie s inými zvyšuje pocit spolupatričnosti k širšej komunite 
rovnako postihnutých ľudí a rodín a pomáha zbaviť sa pocitu 
výnimočnosti a izolovanosti, ale aj výčitiek svedomia domá-
cich opatrovateľov a opatrovateliek, že sú zlí voči odkázaným 
príbuzným. Opakovane vyzývala k masívnej osvete, kampani, 
v rámci ktorej by mohli ľudia stratiť zábrany rozprávať o tom,  
že majú člena rodiny trpiaceho Alzheimerovou chorobou:
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„...lebo stále na to narážam, že ľudia sa hanbia rozprávať 
o tom, že majú takto postihnutého človeka. Aj  ja som si to 
všimla, že aj na mňa sa tak pozerali a obdivovali, že som sa 

to odvážila na verejnosť priznať“.

Za týmto účelom odporúčala vzájomné stretávanie sa rodín, 
aby sa mohli vyrozprávať a pocítiť širšiu solidaritu. Osveta by sa 
mala zamerať aj na prekonanie zábran samotných opatrujú-
cich osôb obrátiť sa dostatočne skoro na odborníkov v prípade,  
že cítia problémy a zníženú schopnosť zvládať bežné situácie.

•	 Prevencia zlého zaobchádzania

Irena na základe svojho príbehu spontánne identifikovala 
latentné a sofistikované formy zlého zaobchádzania so starší-
mi odkázanými osobami. Považovala za ne to, keď opatrujúca 
osoba či širšia rodina prestane komunikovať s odkázaným čle-
nom rodiny, keď sa ho prestane fyzicky dotýkať a prejavovať 
mu lásku, keď ho „odstaví“ od rozhodovania o dôležitých rodin-
ných otázkach a dá mu pocítiť nepotrebnosť a tým ho izoluje. 

Do osobitnej pozornosti dávala potrebu vyhýbať sa mani-
pulácii s odkázaným starším človekom a snahe zmeniť ho, po-
ukazujúc na nerovnováhu sily v situácii pokročilejšej choroby:

„...lebo pokiaľ ona bola taká, že sa vedela brániť a sme si to vy-
rozprávali, to bolo férové. Ale keď ona je chorá, je to neférové...

...

... ja by som im odporúčala, aby ich nemanipulovali a nehá-
dali sa s nimi a nepresviedčali, nevychovávali a aby sa zmierili 
s tým, že ich matka alebo rodič je taký, aký je, aby to akcep-

tovali a naučili sa s tým žiť, lebo odoberajú si tým energiu“.
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Ako uviedla, v domácom prostredí sa ťažšie priznáva a od-
haľuje zlé zaobchádzanie ako vo verejných inštitúciách, na-
koľko môže mať veľmi sofistikované formy. Za základ jeho pre-
vencie považuje budovanie prirodzenej úcty k starším ľuďom 
a trojgeneračné bývanie. 

 

•	 Možnosti verejnej podpory

Prakticky všetky formy odporúčaní Ireny mali súvislosti 
s podporou „zvonku“, ktorá môže byť organizovaná aj v rámci 
inštrumentária sociálnej práce (osveta, svojpomocné skupiny, 
občianske združenia, krízová intervencia). 

Okrem toho by privítala, keby opatrujúce osoby v prípade, 
že by sa rozhodli na určité obdobie zanechať prácu, získali 
z verejných zdrojov kompenzáciu za stratu príjmu tak „...ako 
keď je žena na materskej dovolenke“.

Za veľkú pomoc by považovala externé opatrovateľky, 
donášku jedla do domácnosti či denné stacionáre (nazvala 
ich ako škôlky pre starých ľudí) alebo len susedskú, priateľskú 
výpomoc. Keď sme pripomenuli, že všetky tieto podporné ná-
stroje už dnes existujú, skonštatovala, že „... sa to hodne posu-
nulo“, aj keď zároveň dodala, že všetko závisí od toho, či by 
ich odkázaná osoba prijala.

4.3  Zhrnutie kľúčových výskumných zistení  
a diskusia k nim

Výskumná práca, ktorou sme nadviazali na pôvodný vý-
skumný projekt z rokov 2008-2010, nám vďaka použitej meto-
dológii poskytla možnosť ešte hlbšie preniknúť do podôb in-
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tenzívnej starostlivosti, faktorov, ktoré ju pomáhajú ne/zvládať 
a charakteru vzťahov v opatrovateľských rodinách formova-
ných aj vynútenou situáciou dlhodobejšej intenzívnej opatery. 
Obe fázy výskumu sa líšili nielen použitou metodológiou, ale aj 
ne/homogénnosťou respondentov a odkázaných osôb. Res-
pondenti a respondentky pôvodného výskumu boli rozličné-
ho veku, opatrovali odkázaných členov rodiny tiež rozličného 
veku, čím aj rodinný vzťah medzi opatrovanou a opatrujúcou 
osobou bol rozmanitejší. V nasledujúcom výskume šlo prevaž-
ne o respondentky veľmi podobného veku (dôchodkového), 
ktoré sa starali výlučne o svoje staršie matky trpiace najmä po-
ruchami správania z dôvodu demencie Alzheimerovho typu. 
V prípade Evy a Ireny navyše šlo o sprostredkovanie opatro-
vateľského príbehu až po smrti opatrovanej osoby. Predpo-
kladáme, že práve tento fakt im poskytol možnosť určitého 
nadhľadu a schopnosti hovoriť o niektorých veciach pomerne 
otvorene, nezaťažene strachom z vlastného citového ohroze-
nia výčitkami zo zverejňovania vecí, ktoré patria skôr do pri-
vátnej sféry. 

V ďalšom texte sa sústredíme na niektoré vybrané zistenia, 
ktorým sme sa podrobnejšie nevenovali v predchádzajúcej 
časti diskusie. Diskusiu budeme organizovať logicky, podľa vy-
braných tém, vychádzajúc z ich postupnosti od individuálne-
ho k  „odprivatizovanému“ a smerom k chápaniu problema-
tiky dlhodobej rodinnej starostlivosti ako súkromno-verejnému 
mixu spoluzodpovednosti.

Význam spúšťacích signálov

V rámci pred-opatrovateľskej histórie respondentov a res-
pondentiek pôvodného výskumu, ktorí intenzívne opatrova-
li staršie blízke osoby, sme prevažne konštatovali, že nástup 
intenzívneho opatrovania bol výsledkom skôr postupného 
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procesu, než dramatického zdravotného zvratu. Šlo spravidla  
o zhoršujúci sa zdravotný stav opatrovaných starších osôb pri-
márne trpiacich dlhodobo chronickými ochoreniami z pred-
chádzajúceho obdobia (napr. ochoreniami obehovej sústa-
vy, pohybového aparátu, dýchacej sústavy či komplikáciami 
diabetu), ktorý si už v určitom štádiu vývoja vynútil intenzívne 
opatrovanie niekoho blízkeho. V prípade ochorenia staršieho 
človeka na niektorý z druhov demencie, najmä Alzheimerov-
ho typu, bol opatrovanými osobami začiatok choroby spája-
ný s nejakou náhlou traumou (napr. úrazom, silným zápalom, 
náhlym cievnym kolapsom), popisovanou ako spúšťač ocho-
renia a náhlej odkázanosti, ktoré by bez traumy možno nepre-
pukli do tak transparentnej podoby a intenzity. 

Ak sa teda ukazuje, že náhle traumy osôb vyššieho veku môžu 
u nich takmer nekontrolovane spúšťať závažné poruchy a ná-
slednú intenzívnu odkázanosť, nevyhnutná je preventívna senzi-
bilizácia rodín so starším členom na ich príznaky, ďalej správna 
diagnostika príznakov a následná preventívna práca tímu od-
borníkov a odborníčok s takýmito osobami a ich rodinami. Na 
potrebu včasnej diagnostiky Alzheimerovej choroby poukazujú 
aj výsledky najnovšieho výskumu realizovaného v USA a v piatich 
európskych krajinách. Podľa nich predstavovala táto choroba 
u respondentov a respondentiek druhú diagnózu (po rakovine), 
pred ktorou vyjadrili strach ako pred vážnym zdravotným ohroze-
ním. Vysoké povedomie o Alzheimerovej chorobe sa následne 
prejavilo v ich potenciálnom záujme o absolvovanie prediktív-
neho testovania, na základe ktorého by sa diagnostikovala ešte 
pred objavením typickej symptomatológie (International, 2011). 

Sociálne, príp. iné riziká rodín s osobami s demenciou ale-
bo psychickými poruchami a poruchami správania sa stávajú 
stále viac uznávanými, so snahou o ich riešenie v národných 
systémoch sociálnej ochrany. Príkladom je nemecký sociálny 
systém, v rámci ktorého schválilo Spolkové ministerstvo zdra-
votníctva Nemecka v roku 2008 „Reformu systému opatrova-
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nia“ („Pflegereform“; Das bringt, 2008). Jedným z desiatich 
najdôležitejších opatrení reformy sa stalo poskytovanie účin-
nejšej pomoci osobám s demenciami a ich rodinám zavede-
ním tzv. nultého stupňa odkázanosti na účely poskytovania 
príspevku na opateru či tzv. „služieb pod jednou strechou“, 
vrátane individualizovaného prípadového manažmentu.

Na dôležitosť včasnosti, pripravenosti a koordinovanosti pod-
porných opatrení poukazujú aj výsledky našej výskumnej prá-
ce. Naznačujú, že v situácii, keď je už stav odkázanosti blízkej 
osoby plne rozvinutý, majú opatrujúce rodiny tendenciu sa uza-
tvárať a stávajú sa ťažšie prístupné spolupráci s profesionálnymi 
službami. Služby dlhodobej starostlivosti, ktorých súčasťou je aj 
pôsobenie sociálnych pracovníkov a pracovníčok v rozličných 
prostrediach, by mali preto štartovať už v rámci tzv. prepúšťa-
cieho manažmentu (discharge management) staršej osoby  
z nemocničného zariadenia, v ktorom sa spravidla riešia prvot-
né ošetrenia traumatických stavov. Následne by mali interve-
novať v domácom prostredí pri prevencii rozvinutia príznakov 
choroby a odkázanosti, resp. pomáhať rodine ich zvládať.

Syndróm naučenej bezmocnosti v opatrovaní

Spoločným zistením pôvodného aj nasledujúceho výskumu 
bolo podceňovanie, resp. nedoceňovanie nepriaznivého do-
padu systematického opatrovania na telesné i psychické zdra-
vie neformálne opatrujúcich osôb. Prejavovalo sa tým, že res-
pondenti/tky oveľa menej hovorili o vlastnom ne/zdraví a ne/
pohode, ako o negatívnom dopade opatrovania na prácu či 
osobný život a koníčky. Takéto zistenie nekorešponduje s naj-
novšími výskumnými zisteniami M. Hromkovej (2011)54, ktorej  
 

54 Autorka na základe konzultácie s nami využila pre potreby svojej diplomovej práce 
takmer totožný dotazník s naším dotazníkom z roku 2009, čo umožnilo výskumné ziste-
nia porovnávať.



194

respondentky intenzívne opatrujúce deti so zdravotným po-
stihnutím od 10-18 rokov veku v rámci pološtrukturovaných 
rozhovorov na otázku, či sa dotklo opatrovanie ich zdravia, 
prevažne uvádzali, že áno, aj keď nemali tendenciu o tom prí-
liš veľa rozprávať (sťažovať sa). Zdôrazňovanie negatívneho 
dopadu opatrovania dieťaťa so zdravotným postihnutím na 
vlastné zdravie bolo pritom úmerné veku opatrujúcej osoby 
(respondentky nad 40 rokov poukazovali na túto nepriaznivú 
súvislosť viac ako mladšie). 

Práve z dôvodu zjavnosti dopadu intenzívneho opatro-
vania na zdravie opatrujúcich osôb, bez ohľadu na to, či ho 
zdôrazňujú, pripúšťajú, alebo naopak často podvedome po-
tláčajú, zohrávajú rozhodujúcu úlohu opatrenia, ktoré by túto 
nepriaznivú súvislosť zmierňovali a pomáhali by v prevencii jej 
výskytu. Jedným z takýchto opatrení je odľahčovacia služba 
pre poberateľov/ľky peňažného príspevku na opatrovanie, 
či uplatňovanie „opatrovateľského mixu“, teda kombinácie 
vlastnej starostlivosti s profesionálnymi opatrovateľskými služ-
bami organizovanými napr. dennou formou. Náš výskum uká-
zal, že opatrujúce osoby sa skôr zdráhavo stavajú k takýmto 
kombinovaným riešeniam. V  pôvodnom výskume len niekto-
rí mali vedomosť o odľahčovacej službe. Predpokladali sme, 
že to mohlo byť spôsobené krátkym implementačným obdo-
bím a že situácia sa postupom času zlepší. Ako však ukázal 
výskumom M. Hromkovej (2011), tento predpoklad sa nepo-
tvrdil (žiadna respondentka jej kvalitatívneho výskumu nema-
la v roku 2011 vedomosť o odľahčovacej službe). Rovnako 
v našom monitorovacom prieskume o implementácii nových 
kompetencií na úseku sociálnych služieb v rokoch 2009-2010 
(Repková, 2011) sa ukázalo, že počet poberateľov a pobe-
rateliek odľahčovacej služby sa od roku 2009 postupne skôr 
znižoval, resp. že využívanie tejto formy podpory sa doposiaľ 
nenaštartovalo. Vysvetlením môže byť nepochybne slabá in-
formovanosť, administratívna náročnosť pri jeho uplatňovaní 



195

či organizačno-finančné problémy väčšiny miest a obcí re-
álne napĺňať právne nároky opatrujúcich osôb v tejto oblas-
ti (napr. výskum Brichtovej, 2011). Úlohu však zohráva aj ich 
často rezervovaný postoj k novým podporným možnostiam. 
Keď sme opatrujúcim osobám v rámci pôvodného výskumu 
predstavili podstatu a účel odľahčovacej služby, zmieňovali 
sa skôr o limitoch, než o záujme ju využiť. Eva ju síce v roku 2009 
využila, na základe nadobudnutých skúseností však uviedla, 
že by tak viac neurobila. Zistenia indikujú minimálne tri zásad-
né problémy: 

(1)  ne/dôveru odkázaných osôb a ich opatrujúcich členov 
rodiny v profesionálne služby a v ich kvalitu;

(2)  organizačno-finančné a administratívne komplikácie spo-
jené s uplatňovaním právnych nárokov v oblasti sociál-
nych služieb; a 

(3)  fungovanie syndrómu tzv. naučenej bezmocnosti (lear-
ned helplessness) u opatrujúcich osôb. 

F. Hoffman, R. Rodrigues (2010) dopĺňajú ako problémy sla-
bú flexibilitu náhradných služieb, odmietanie zmeny opatrujú-
cej osoby na krátky/prechodný čas, najmä u ľudí s demenciou 
(čo potvrdil aj náš výskum) či finančné problémy s náhradnou 
starostlivosťou najmä pre tých, ktorí z dôvodu opatrovania za-
nechali prácu. Napokon pripomínajú slabú informovanosť ne-
formálne opatrujúcich rodinných príslušníkov o odľahčovacích 
možnostiach, čo sumárne znižuje počet tých, ktorí ich využívajú. 

Pre potreby ďalšej diskusie sa krátko pristavíme pri fenomé-
ne naučenej bezmocnosti. Pôvodne ho popísal M. Seligman 
(1975) za účelom vysvetlenia správania ľudí, ktorí stratili kon-
trolu nad svojou životnou situáciou, čo u nich viedlo k stavu re-
zignácie a inaktivity. Za rozhodujúci sa ale nepovažuje výskyt 
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samotných stavov rezignácie a inaktivity, ale to, že uvedené 
stavy pretrvávajú aj po pominutí dôvodov straty kontroly (in: 
Nakonečný, 2009). Mechanizmus popísaný pôvodne pre úče-
ly psychologickej teórie a praxe má významné účinky aj vo 
vzťahu k sociálnej politike a sociálnej práci. Pre ich potreby 
totiž možno pôsobenie mechanizmu naučenej bezmocnosti 
považovať za relevantný výkladový rámec chápania rezer-
vovaných postojov dlhodobo marginalizovaných jednotliv-
cov a skupín k ich životnej situácii a k možnostiam pozitívne 
ju zmeniť novými nástrojmi sociálnej podpory a pomoci (ide 
napr. o často odmietavé postoje ľudí bez domova k službám 
nízkoprahových centier, či o nízku responzívnosť osôb so zdra-
votným postihnutím alebo dlhodobo nezamestnaných osôb 
k rozličným aktívnym opatreniam trhu práce). 

Zdržanlivý, až odmietavý postoj časti neformálne opatrujúcich 
osôb k možnostiam uľahčenia formou náhradnej odľahčovacej 
služby považujeme za osobitnú formu naučenej bezmocnosti. 
Napriek tomu, že si uvedomujú nepriaznivé účinky opatrovania 
na ich psychické a telesné zdravie, spoliehajú sa prevažne na 
vlastné sily, pomoc odmietajú, „kým ešte vládzu“ a v určitej fáze 
opatrovania ho začínajú vnímať ako niečo prirodzené, z čoho 
„niet úniku“, čo je súčasťou ich životného osudu. To môže vysvet-
ľovať niektoré ich reakcie na ponuku nových možností, chápa-
ných ako niečoho, čo narúča tradičnú predstavu o tom, že je 
morálnou povinnosťou rodiny postarať sa, resp. že je nemorálne 
zveriť odkázaného člena rodiny cudzej osobe či nejakým profe-
sionálnym službám. Dlhodobá systematická opatera môže rov-
nako viesť k nedôvere, že iná osoba by bola schopná poskytnúť 
odkázanému členovi rodiny kvalitnú starostlivosť. 

Výskumy naznačujú, že riziku naučenej bezmocnosti pod-
porenej tradičnými postojmi sú viac vystavení členovia rodín 
starajúci sa o staršie odkázané osoby a tí, ktorí opatrujú dlh-
šiu dobu bez nejakej formy podpory zvonku, navyše s vyššou 
pravdepodobnosťou výskytu zlého zaobchádzania (Sethi et al., 
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2011). Podľa našich pôvodných zistení, osoby opatrujúce deti 
a mladých ľudí so zdravotným postihnutím boli viac pozitívne 
naklonené novým možnostiam a sami kombinovali vlastnú sta-
rostlivosť s formalizovanými službami škôl alebo denných zaria-
dení sociálnych služieb. Takéto zistenia korešpondujú aj so zis-
teniami M. Hromkovej (2011). Respondentky jej kvalitatívneho 
výskumu vo svojich výpovediach uvádzali, ako dôležitá je pre 
manažment bežnej starostlivosti o ich dieťa informačná výme-
na s „rodinami podobného osudu“, informačná, poradenská  
a rozhodovacia sociálna práca zamestnancov a zamestnan-
kýň úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj sociálneho 
úseku zariadenia sociálnych služieb, ktoré ich dieťa navštevuje 
na dennej báze. Ako však zároveň pripomenuli, významne sa 
spoliehajú aj na samoštúdium (napr. o nových zákonoch) a na 
prácu s informáciami získavanými cez internet.

Diskusiou k fenoménu naučenej bezmocnosti sa opätovne 
vraciame k otázke potreby včasnosti ponuky formalizovanej 
profesionálnej podpory. Výsledky totiž naznačujú, že opatrujú-
ce osoby a rodiny sú na ňu viac responzívne v iniciálnych, než 
pokročilých štádiách opatrovania. 

Zlé zaobchádzanie v opatrovateľských vzťahoch ako systémo-
vý problém

Výskum poskytol unikátnu sondu do problematiky zlého 
zaobchádzania v rodinných opatrovateľských vzťahoch, kto-
rej sa v podmienkach Slovenska začíname venovať len veľmi 
opatrne. Mohlo by sa zdať, že je odôvodnené pomerne nízkou 
rozšírenosťou uvedeného fenoménu, čo však nepotvrdzujú do-
máce, ani zahraničné výskumné zistenia. Napr. podľa Špeci-
álneho Eurobarometra k zdravotnej a dlhodobej starostlivosti 
v EÚ (2007) priemerne vyše polovica respondentov a respon-
dentiek (55%) súhlasila s tvrdením, že veľa starších odkáza-
ných ľudí sa stáva obeťou zneužívania zo strany blízkych ale-
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bo profesionálov. Slovenskí respondenti tak odpovedali „iba“ 
v 36%-tách. S ohľadom na tému rodinného opatrovania je však 
rovnako zaujímavé, ak nie zaujímavejšie zistenie, že pokiaľ prie-
merne v EÚ násilné správanie blízkych osôb voči starším členom 
rodiny uvádzalo 36% respondentov, pre Slovensko to platilo v 
55%-tách. V slovenských podmienkach je teda zlé zaobchá-
dzanie so staršími ľuďmi všeobecne menej rozvinuté, ak sa však 
vyskytuje, častejšie sa vzťahuje k rodinným príslušníkom. Výraz-
ná súvislosť zlého zaobchádzania so správaním členov rodiny 
sa premietla aj do odpovedí na otázku, akými spôsobmi by sa 
mu dalo predchádzať. Kým podľa európskej populácie to bolo 
najčastejšie cestou dôsledných trestov za zlé zaobchádzanie, 
slovenská časť respondentov preferovala najmä primerané 
odmeňovanie rodinných príslušníkov, ktorí musia z dôvodu za-
bezpečovania starostlivosti zanechať prácu.

Problematika zlého zaobchádzania v opatrovateľských 
vzťahoch otvára nové pohľady na fungovanie rodín s opatro-
vateľskými úlohami. Podľa B. Balogovej (2007:33) „...všeobec-
ná mienka o rodine, že ako spoločenstvo si sama ochraňuje 
svojich členov, má svoj podiel na nedostatočnom rozpozná-
vaní zneužívania starších ľudí v rodine.“ Ako autorka ďalej uvá-
dza: „...Práve rodina sa snaží často zabrániť takémuto rozpo-
znávaniu“. V rámci opatrovateľských vzťahov to R. Joy (2011) 
vysvetľuje poznaním, že dlhodobé opatrovanie má negatívne 
dopady na rodinné vzťahy. Svoj záver dokumentuje výsledkami 
najnovšieho reprezentatívneho výskumu, ktorého sa zúčastnilo 
1000 neformálne opatrujúcich osôb. Až 69% z nich označilo in-
tenzívnu opateru za primárny zdroj ich stresu a podľa viac ako 
štvrtiny sa opatrovanie negatívne dotklo ich vzťahov v rodine. 
Na druhej strane, až 75% chápe opatrovanie ako otázku a zdroj 
hrdosti, pretože ním vracajú „dlh“ svojim blízkym (predovšetkým 
rodičom). Zistenia korešpondujú s predchádzajúcimi zisteniami 
iných autorov a autoriek o pocitoch záväzku ako o hlavnom 
motíve opatrovania v rodinách (napr. Bodnárová et al., 2005).



199

V našom pôvodnom výskume sa respondenti a respon-
dentky len zdržanlivo vyjadrovali k výzve dotknúť sa otázky 
zlého zaobchádzania voči ich odkázaným rodinným prísluš-
níkom, skôr ho nepripúšťali a občasné kritické situácie (napr. 
keď bolo treba zvýšiť hlas) považovali za zvládnuteľné. Podľa 
D. Sethi et al. (2011) je pre detekciu a následnú prevenciu zlé-
ho zaobchádzania v opatrovateľských vzťahoch veľmi dôleži-
té pýtať sa opatrujúcich členov rodiny na tento problém. Ako 
uvádza, podľa viacerých európskych štúdií až tretina opatru-
júcich osôb pripúšťa zlé zaobchádzanie so závislými členmi ro-
diny, predovšetkým verbálnou (40%) a telesnou formou (11%).

Pomerne otvorene sa k otázke zlého zaobchádzania 
v opatrovateľských vzťahoch vyjadrovala Eva aj Irena, zau-
jímavé postrehy nachádzame aj u protagonistiek e-mailovej 
komunikácie, u Heleny a Jany. Zlé zaobchádzanie popiso-
vali skôr v kontexte pocitov vlastného zlyhania, ktoré sa však 
takmer výlučne spájalo so situáciami nevyspytateľného, ne-
predvídateľného správania matiek a ich vlastnej vyčerpa-
nosti. Rovnako B. Balogová (2007) uvádza, že najčastejšou 
príčinou násilníckeho správania voči starších osobám v rodine 
býva vlastná prepracovanosť opatrujúcich (myslí vyčerpanosť 
z opatrovania). Za rizikové a potencujúce zlé zaobchádzanie 
možno považovať aj to, čo vo výskume M. Hromkovej (2011) 
nazvali respondentky ako vzdanie sa vlastného života. Všetky 
uviedli, že prakticky nežijú svoj vlastný život, ale život svojho 
zdravotne postihnutého dieťaťa, čo však nie je dlhodobo udr-
žateľné bez nepriaznivých dopadov na správanie sa opatru-
júcej osoby, najmä v kritických opatrovateľských či iných ži-
votných situáciách. Ak hovoríme o potencujúcich faktoroch 
zlého zaobchádzania v opatrovateľských vzťahoch, nemožno 
opomenúť ekonomické súvislosti opatrovania. Ako A.C. Lie-
dekerke, J. Bergyeck (2010), D. Sethi et al. (2011) uvádzajú, je 
tu zjavný  všeobecný tlak spoločnosti na rodinu a jej vlastné 
zdroje preberať stále väčšiu časť opatrovateľských záväzkov, 
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najmä v čase ekonomickej krízy a potreby reštrikcií verejných 
zdrojov, čo vedie následne k ekonomickému oslabovaniu ro-
diny ako celku. Na druhej strane je potrebné osobitnú pozor-
nosť venovať samotným opatrujúcim osobám, ich schudob-
nievaniu, zvyšovaniu závislosti na ostatných členoch rodiny 
ako dôsledku dlhodobého opatrovania, vylúčenia z riadnej 
práce a možností profesionálneho rastu. 

Ak teda hovoríme o problematike zlého zaobchádzania 
v opatrovateľských vzťahoch, chápeme ho ako štrukturálny 
fenomén. Ako takým sa ním treba zaoberať nielen vo vnút-
ri opatrovateľských vzťahov (opatrovaná osoba, opatrujúca 
osoba, ostatní členovia rodiny), ale aj mimo samotnej rodiny, 
v rámci tzv. ekologického modelu prevencie zlého zaobchá-
dzania (Sethi et al., 2011), ktorému sa budeme bližšie venovať 
v poslednej časti publikácie. 

Dvojitá tvár „privatizácie opatrovania“

V diskusii pokračujeme pristavením sa pri problematike 
„privatizácie opatrovania“, ktorá je na rozhraní súkromnej 
a verejnej sféry a zodpovedností v oblasti dlhodobej starost-
livosti. Venovali sme sa jej už v rámci diskusie k výsledkom 
pôvodného výskumu, kde sme zdôraznili najmä aspekt pri-
vatizácie opatrovania rodinou voči vonkajším verejným au-
toritám a verejnej spoluzodpovednosti. O význame rodiny pri 
zabezpečovaní dlhodobej starostlivosti, o preferencii starost-
livosti blízkych, sme sa opakovane zmieňovali v celej dote-
rajšej práci a je z odbornej literatúry všeobecne známym po-
znatkom. Aj najnovší projekt FAMILYPLATFORM financovaný 
v rámci 7. Rámcového programu EÚ (2009-2011) potvrdil, že 
rodina a komunitné siete sú základom blahobytu rodín, že 
poskytujú odkázaným členom služby a tým znižujú náklady 
štátu a daňových poplatníkov. Preto sa očakáva, že rodina 
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bude aj v budúcnosti zabezpečovať majoritnú časť starostli-
vosti o svojich odkázaných členov a že neformálne opatru-
júce osoby sa budú prevažne spoliehať na podporu a po-
moc ostatných členov širšej rodiny, na priateľov, susedov, 
ale aj na miestnu etnickú, sociálnu, kultúrnu či náboženskú 
komunitu (Liedekerke, Bergyeck, 2010).

Náš dodatočný výskum pomohol bližšie identifikovať aj 
druhú rovinu (podobu) privatizácie záväzkov opatrovania 
smerujúcu dovnútra opatrujúcich rodín. Ide spravidla o ich 
vynútenú privatizáciu samotnou opatrujúcou osobou. Výroky 
Evy, ale aj e-mailovej Heleny či Jany, opakovane naznačovali, 
aké vysoké sú očakávania širšej rodiny voči opatrujúcim oso-
bám na exkluzívne zabezpečovanie celej starostlivosti, najmä 
z dôvodu ich väčšej dostupnosti k príjmom a majetku opatro-
vanej osoby či z dôvodu, že za to poberajú sociálnu dávku, 
a teda opatrovanie je niečo ako ich práca. Aj na základe 
našich intenzívnych kontaktov s mimovládnymi organizácia-
mi sme si v rámci neformálnych rozhovorov s ďalšími opatru-
júcimi osobami potvrdili poznatok, že v opatrujúcich rodinách 
funguje alternatíva „globálneho reťazca starostlivosti“. V so-
ciológii tento pojem popísala A.R. Hochschild (2008) v snahe 
priblížiť globálne prepojenie žien založené na platenej i nepla-
tenej opatrovateľskej práci (in: Uhde, 2009). Reťazec starost-
livosti v našom prípade znamená, že ostatní členovia rodiny 
automaticky očakávajú od opatrujúcej osoby, že v prípade 
vzniku potreby opatrovania ďalšieho člena rodiny to budú 
práve oni, ktorí túto potrebu pokryjú (stávajú sa z nich „večné 
opatrovateľky“). Rozvojové príležitosti intenzívne opatrujúcich 
osôb sa tak často významne zužujú na sféru domáceho opat-
rovania, a to nielen pre charakter ich celkového sociálneho 
postavenia a slabého uznania neformálneho opatrovania  
v spoločnosti, ale aj pre vnútrorodinné postoje, opatrovateľ-
ské rodinné stratégie a ich vlastné, často redukované očaká-
vania od života.
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Individualistické versus skupinové (rodinné) práva a intervencie

Všetky vyššie uvedené zistenia skôr potvrdzujú názory J. 
Triantafillou et al. (2010), že potreby opatrovaných osôb ne-
možno automaticky stotožňovať s potrebami tých, ktorí ich 
opatrujú na neformálnej, aj keď rodinnej báze, čo by sa malo 
odzrkadľovať aj v charaktere podporných verejných nástro-
jov. V diskusii k tejto otázke však neexistuje medzi odborníkmi 
a odborníčkami jednotný názor a je zrejmé, že významne zá-
visí od toho, ako je vedecký prístup účelovo konceptualizo-
vaný. Východiská autorky a jej tímu sú zjavne podmienené 
primárnym záujmom hľadania osobitných foriem podpory ne-
formálne opatrujúcich osôb ako špecifickej cieľovej skupiny 
politiky dlhodobej starostlivosti v rámci projektu INTERLINKS.  
Z iného konceptuálneho prístupu vychádza projekt FAMILY-
PLATFORM, ktorého základnou misiou je skúmať, „aký majú 
všetky európske politiky vplyv na rodinu“ (Liedekerke, 2010:15). 
Autori projektu sa kriticky vyjadrujú k pokračujúcemu trendu 
individualizácie práv sociálneho zabezpečenia zo strany štátu 
a poskytovania jednotlivých dávok ako individuálnych práv-
nych nárokov jednotlivých členov rodiny, čo vedie k sociálnej 
individualizácii a znižovaniu rodinnej kohézie. Vyjadrujú oba-
vy, že zvyšovaním práva na individualizované voľby môžu ľu-
dia začať strácať väzby ku svojej rodine alebo ku komunite 
(miestnej, etnickej, náboženskej) a mať potrebu hľadať nezá-
vislé spôsoby osobnostného naplnenia. Opakovane sa vraca-
jú k výzve dbať o silné rodinné väzby, ktoré sú veľmi dôležité 
pre život každého individuálneho jednotlivca.

Ani výsledky nášho výskumu nevyvrátili, lepšie povedané, 
nemali za účel vyvrátiť doterajšie tvrdenia, že rodina ako in-
štitúcia je pre zabezpečovanie potrieb odkázaných osôb 
rôzneho veku, pre zachovanie ich dôstojnosti a nezávislos-
ti, nenahraditeľná. Aj preto sa v systémoch sociálnej politiky 
prijímajú rozličné opatrenia, ktoré ju majú podporovať v za-
bezpečovaní starostlivosti nad rámec bežnej sociálnej výme-
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ny a vnútrorodinnej solidarity. V kontexte dlhodobej starostli-
vosti je však používanie všeobecného pojmu „rodina“ málo 
predmetne ukotvené, nakoľko, ako aj naše výsledky naznačili, 
záväzky opatrovania nie sú rovnomerne rozkladané v rámci 
celej rodiny, ale sú spravidla vysoko individualizované v kon-
krétnej opatrujúcej osobe, s individualizovanými nepriaznivými 
dopadmi na jej život a perspektívy. Uvedená skutočnosť by 
mala byť zohľadňovaná aj v rámci politických opatrení zame-
raných na podporu neformálne opatrujúcich osôb, nezane-
dbávajúc samozrejme dôležitosť podpory rodinnej inštitúcie 
ako trvalého verejného záujmu. 

Príkladom osobitného uznania a moderného prístupu k sys-
tému podpory neformálne opatrujúcich osôb v kontexte ich 
rodinného, pracovného a sociálneho života bolo v marci 2009 
prijatie Európskej charty rodinných opatrovateľov/liek (Euro-
pean Charter for Family Carers). Ďalším kľúčovým dokumen-
tom v tejto oblasti je Európska charta práv a zodpovedností 
starších ľudí odkázaných na dlhodobú starostlivosť a pomoc 
(European Charter of the rights and responsibilities of older 
people in need of long-term care and assistance) prijatá  
v novembri 2010. Oba dokumenty sú založené na snahe po 
udržiavaní rovnováhy medzi právami opatrovaných a opatru-
júcich osôb, s osobitným dôrazom na zachovanie sociálnych 
a iných istôt a rozvojových príležitostí pre tých, ktorí opatrova-
nie blízkym poskytujú. Podrobnejšie informácie o oboch doku-
mentoch uvádzame v prílohách D a E publikácie.





5  Lekcia pre sociálnu politiku  
a sociálnu prácu
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Úvod

Pri predstavovaní kľúčového zámeru tejto publikácie sme 
uviedli, že máme ambíciu spracovať najnovšie poznatky 
k otázkam dlhodobej starostlivosti perspektívou integrovanej 
sociálnej práce. Na tento účel sme integrovanú sociálnu prá-
cu vymedzili ako cestu k tvorbe a prenosu poznatkov formu-
lovaných na základe aktívneho zapájania rozličných význam-
ných aktérov, poznatkov získavaných kombináciou rozličných 
metód poznávania a uplatňovaných v rámci výkonu sociál-
nej práce, za účelom skvalitnenia sociálnych intervencií voči 
cieľovým skupinám dlhodobej starostlivosti.

Integrované zistenia

Diverzifikované poznanie získané na základe systematic-
kej výskumnej činnosti nás oprávňuje formulovať záver, že 
sociálna práca nie je v podmienkach Slovenska (minimálne 
v povedomí ľudí) súčasťou systému dlhodobej starostlivosti po-
skytovanej najmä v prirodzenom prostredí odkázaných osôb, 
nakoľko samotný systém nie je doposiaľ ustanovený. Jednot-
livé opatrenia sociálnej práce sú definované (teda riadené, 
organizované aj financované) rezortne a sú vzájomne málo 
koordinované. Sociálna práca ako interdisciplinárna oblasť 
tak doposiaľ využíva v prospech koordinácie opatrení dlho-
dobej starostlivosti svoju mediátorskú pozíciu, ktorú jej v tejto 
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oblasti pripisujú jej predstavitelia (napr. Parton, 2000; Higham, 
2001), len minimálne. Ak aj takýmto mediátorským spôsobom 
funguje, ide skôr o individuálne prípady (napr. formou komu-
nitných partnerstiev), než o dostupnú všeobecnú prax. 

Podľa našich výskumných zistení sprostredkovaných primárne 
cez skúsenosť neformálne opatrujúcich osôb, sa sociálna práca 
v dlhodobej starostlivosti presadzuje prevažne cez jej administra-
tívny model. Ide o poskytovanie základného poradenstva a roz-
hodovanie o právnych nárokoch v oblasti peňažných príspev-
kov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (napr.  
o peňažný príspevok na opatrovanie, ale aj peňažný príspevok 
na jednotlivé typy zvýšených výdavkov či peňažný príspevok na 
kúpu osobného motorového vozidla a úpravu bytu alebo rodin-
ného domu). Vo výpovediach respondentov a respondentiek 
sme len sporadicky zachytili spontánne informácie o ich  skúse-
nostiach so sociálnou prácou v oblasti sociálnych služieb, nakoľ-
ko situáciu sa snažili riešiť najmä vlastnými silami a vnútrorodinný-
mi zdrojmi a len vo výnimočných prípadoch (najmä pri starostli-
vosti o deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím) kombino-
vali vlastné opatrovanie v profesionálnymi službami. Informácie 
o zapájaní sa do činnosti mimovládneho sektora (občianskych 
združení), o profite zo sociálnej práce vykonávanej na tejto úrov-
ni a v tejto štruktúre, takmer úplne absentovali. 

Výskumné zistenia nepovažujeme za príliš optimistické, aj keď 
svojou povahou nie zriedkavé v európskom priestore, najmä v 
priestore nových členských štátov (skúsenosti získané napr. v pro-
jekte INTERLINKS). V oblasti dlhodobej starostlivosti mnohé krajiny 
signalizujú priepasť medzi dobre ustanovenou štruktúrou orgánov 
a kompetencií (zdravotnícke zariadenia, orgány špecializovanej 
štátnej správy, samosprávne orgány, občianske združenia, svoj-
pomocné a komunitné skupiny) a reálnymi benefitmi tejto štruk-
túry pre cieľové skupiny dlhodobej starostlivosti. Sociálna práca 
vstupuje do života opatrujúcich rodín skôr epizodicky, náhodne, 
často v závislosti od toho, „či poznajú tých správnych ľudí“, koľko 
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informácií si vedia získať a ako si dokážu niektoré právne nároky 
vybojovať. Má prevažne kuratívnu povahu a sú skôr zriedkavými 
prípady, kedy sú sociálni pracovníci a pracovníčky vnímaní ako 
centrálne subjekty pomoci, ktoré ju iniciatívne ponúkajú a koor-
dinujú naprieč sektorom a úrovniam. 

Problémom je aj jednostrannosť poskytovanej pomoci. Ak 
aj v niektorých rodinách predstavuje sociálna práca funkčný 
nástroj pomoci, prevažne je odvodzovaná od potrieb odká-
zaných členov, nakoľko právne nároky podpory opatrovania 
sú viazané takmer výlučne na túto cieľovú skupinu, resp. od 
nej sa odvodzujú (vrátane peňažného príspevku na opatrova-
nie či odľahčovacej služby). Osobitné formy sociálnej práce 
s neformálne opatrujúcimi osobami ako cieľovou skupinou dl-
hodobej starostlivosti s uznanými špecifickými potrebami a rizi-
kami spojenými s opatrovaním prakticky neexistujú. Výskumné 
zistenia pritom opakovane prinášajú dôkazy o tom, aké môže 
mať a aké má intenzívne opatrovanie dlhodobo nepriaznivé 
účinky na ich zdravie, pracovný, osobný a spoločenský život 
a ako celkovo oslabuje ich vyhliadky do budúcnosti. 

Využitie zistení pre integrovanú sociálnu prácu

Pri formulovaní úvah, ako by mohol byť usporiadaný integ-
rovaný systém sociálnej práce podporujúci rodinné opatrova-
nie a posilňujúci pozíciu neformálne opatrujúcich osôb, sme sa 
významne inšpirovali ekologickým modelom, ktorý pre oblasť 
prevencie zlého zaobchádzania v opatrovateľských vzťahoch 
formulovali D. Sethi et al. (2011). Ako autor so svojimi spolupra-
covníkmi uvádza: „Ekologický model je užitočný pre uznanie 
rizík a je hodnotný pre pochopenie typov programov, ktoré 
musia zasahovať rozličné úrovne“ (Sethi et al., 2011:5). Pôvod-
ný ekologický model sme modifikovali ako ekologický rámec 
integrovaných úrovní sociálnej práce zameranej na podporu 
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neformálne opatrovaných osôb. Štruktúra rámca vychádza 
z kombinácie všeobecných rizík spájaných s dlhodobou sta-
rostlivosťou so špecifickými rizikami pre neformálne opatrujúce 
osoby ako cieľovej skupiny dlhodobej starostlivosti. Ekologický 
rámec vychádza z princípu hierarchického usporiadania vše-
obecných a špecifických rizík, v tom zmysle, že udržateľné rie-
šenie špecifických rizík (voči neformálne opatrujúcich osobám) 
možno dosiahnuť len ako súčasť riešenia rizík celkového systému 
dlhodobej starostlivosti. Hierarchizácia rizík pritom neznamená, 
že potreby jednotlivých cieľových skupín systému dlhodobej 
starostlivosti sú tiež hierarchizované či naopak stotožňované. 
V rámci intervencií sociálnej práce je nevyhnutné rešpektovať 
špecifiká opatrovaných a opatrujúcich osôb ako dvoch rozlič-
ných cieľových skupín týchto intervencií, a to aj v prípade, že 
niektoré nástroje môžu fungovať ako podporné voči obom.

Vychádzajúc z týchto predpokladov a princípov uvádzame 
v obrázku č. 6 Ekologický rámec integrovaných úrovní sociál-
nej práce zameranej na podporu neformálne opatrovaných 
osôb. Na každej z uvedených úrovní možno identifikovať urči-
té riziká ovplyvniteľné intervenciami sociálnej práce rozličného 
druhu a intenzity, ktorá za optimálnych podmienok integruje 
jednotlivé úrovne do jednotného systému podpory neformál-
ne opatrujúcich osôb. V tabuľke č. 2 následne ponúkame pre-
hľadné spracovanie týchto úrovní z hľadiska rizík a príkladov 
možných intervencií (nástrojov) sociálnej práce zameraných 
na ich zmierňovanie alebo odstraňovanie. 

Pri stanovovaní všeobecných rizík fungujúcich primárne na 
spoločenskej úrovni sme vychádzali z ich typológie tradične 
popisovanej v odbornej literatúre, vrátane typológie rizík defi-
novaných D. Sethi et al. (2011). Pre účely vymedzenia špeci-
fických rizík fungujúcich predovšetkým na komunitnej, rodinnej 
a individuálnej úrovni využívame najmä vlastné výskumné po-
znatky kombinované s poznatkami iných autorov a autoriek 
k tejto problematike.
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Obrázok 6: Ekologický rámec integrovaných úrovní sociálnej práce 
zameranej na podporu neformálne opatrujúcich osôb 

Zdroj: modifikované spracovanie autorky podľa pôvodného ekologického rámca D. Sethi 
et al. (2011:5) 

Tabuľka 2: Prehľad intervenčných nástrojov sociálnej práce vo 
vzťahu k úrovniam a zodpovedajúcim rizikám dlhodo-
bej starostlivosti voči neformálne opatrujúcim osobám 

Úroveň Riziká pre neformálne 
opatrujúce osoby

Príklady intervenčných nástrojov 
sociálnej práce

Spoločenská 
úroveň

•	 Starnutie populácie
•	 Vyšší vek dožitia spojený so 

zvyšovaním odkázanosti
•	 Znižovanie verejných 

zdrojov na dlhodobú 
starostlivosť

•	 Zvyšovanie očakávaní od 
rodiny v oblasti starostlivosti

•	 Zvyšovanie očakávaní 
v oblasti zamestnanosti 
(najmä žien)

•	 Kampane na budovanie rešpektované-
ho imidžu vyššieho veku a úcty k nemu

•	 Stanovovanie priorít v oblasti sociál-
no-ekonomického vývoja, vrátane 
fiškálnej decentralizácie

•	 Tvorba nových pracovných miest 
v oblasti dlhodobej starostlivosti

•	 Legislatíva ústretová zosúlaďovaniu 
práce a opatrovania

•	 Primeraná sociálna a pracovno-právna 
ochrana neformálne opatrujúcich osôb

•	 Legislatíva priamych platieb a integro-
vaných služieb dlhodobej starostlivosti

•	 Podpora dobrovoľníctva v oblasti 
dlhodobej starostlivosti

•	 Podpora IKT v dlhodobej starostlivosti
•	 Zníženie administratívy a zvýšenie 

dostupnosti podporných nástrojov

Sociálna práca

Sociálna práca

Spoločenská 
úroveň

Komunita

Rodinné 
vzťahy

Individuálna 
úroveň
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Komunita •	 Anonymita a znižovanie 
sociálnej kohézie

•	 Nedostatočné miestne 
zdroje na služby

•	 Spoliehanie sa na rodinu 
pri plnení záväzkov opa-
trovania

•	 Nízka informovanosť 
cieľových skupín

•	 Komunitné plánovanie v oblasti 
sociálnych služieb

•	 Budovanie kapacít na úseku sociál-
nych služieb

•	 Marketing a informovanosť v sociál-
nych službách

•	 Prepúšťací nemocničný manažment
•	 Kvalita v sociálnych službách
•	 Dobrovoľnícke organizácie a progra-

my, osveta
•	 Implementácia IKT v dlhodobej 

starostlivosti
•	 Zníženie administratívy a zvýšenie 

dostupnosti podporných nástrojov 
Rodinné 
vzťahy

•	 Reťazenie rodinnej sta-
rostlivosti u neformálne 
opatrujúcich osôb

•	 Nedoceňovanie nároč-
nosti opatrovania, slabé 
zdieľanie starostlivosti

•	 Negatívny dopad opatrova-
nia na vnútro rodinné vzťahy

•	 Nedôvera pre finančné 
otázky

•	 Svojpomocné opatrovateľské skupi-
ny, osveta

•	 Individualizované rodinné poraden-
stvo a krízová intervencia

•	 Opatrovateľský mix – príklady dobrej 
praxe

•	 Zlé zaobchádzanie v opatrova-
teľských vzťahoch ako odtabuizova-
né riziko a jeho prevencia v rodinách

Individuálna 
úroveň

•	 Negatívny dopad opatro-
vania na zdravie 

•	 Podceňovanie zdravotným 
rizík

•	 Zvýšená ekonomická závislo-
sť opatrovanej osoby, strata 
ekonomickej suverenity

•	 Zužovanie života na sféru 
opatrovania („vzdanie sa 
vlastného života“)

•	 Protirečivé prežívanie 
a problémy so sebahod-
notením a sebaúctou

•	 Rezignácia na mož-
nosť zmeny pomocou 
vonkajších podporných 
intervencií

•	 Informačné kampane o dôsledkoch 
systematické opatrovania

•	 Preventívne zdravotné prehliadky
•	 Alternatívy osobného opatrovania – 

príklady dobrej praxe
•	 Senzibilizácia pre odľahčovacie 

programy
•	 Depistáž neformálne opatrujúcich osôb
•	 Prevencia burn-out, vyčerpanosti
•	 Krízová individualizovaná interven-

cia (podpora budovania sebaúcty, 
asertivity) 

Zdroj: autorka

Identifikované riziká a im zodpovedajúce intervenčné 
nástroje sociálnej práce majú len indikatívnu povahu. Vždy 
ich treba chápať ako kontextualizované v rámci národných, 
regionálnych a miestnych politík, okolností a tradícií v kon-
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krétnej komunite, rodine či vo vzťahu k preferenciám kon-
krétnej opatrovanej a opatrujúcej osoby. Podoba a intenzita 
intervenčných nástrojov sociálnej práce bude vždy záležať 
od množstva faktorov na všetkých uvedených úrovniach. Za 
každých okolností je však kľúčovým rešpekt k rôznorodosti in-
dividuálnych skúseností, postojov a preferencií členov rodín 
s opatrovanou osobou, nevylučujúc aj také, kedy sa inten-
zívne opatrovanie nevníma ako žiaden problém či potenci-
álne riziko do budúcnosti. V rámci primárneho rešpektu k rôz-
norodosti by sociálna politika mala garantovať podmienky 
pre uplatňovanie práva opatrovaných i opatrujúcich osôb 
na možnosť voľby a informovaný výber zabezpečeného ľah-
kou dostupnosťou všetkých relevantných informácií dôleži-
tých pre prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa dlhodobej sta-
rostlivosti o odkázané osoby. Sociálna práca ako vedecká 
i praktická disciplína dostala do svojho odborného vienka 
poslanie byť všetkým hráčom, ktorí sú angažovaní v dlho-
dobej starostlivosti, účinne nápomocná a podporujúca ich 
spoluprácu na tomto významnom úseku spoločenského aj 
individuálneho života. 

Namiesto záveru: o ďalšej podobe rešpektovanej  
rôznorodosti 

Na prelome rokov 2009 - 2010 som realizovala na vybra-
ných slovenských a českých vysokoškolských pracoviskám 
prieskum medzi študentmi a študentkami sociálnej práce k ich 
chápaniu výroku „Sociálna práca je tichá a nenápadná pro-
fesia“. Zaujímalo ma, či s takýmto výrokom súhlasia a ako ho 
interpretujú. Interpretácie sa pohybovali medzi dvomi vyhra-
nenými polohami chápania sociálnej práce a spôsobu pro-
fesionálneho pôsobenia sociálnych pracovníkov a pracov-
níčok. Prvú reprezentovalo napríklad stanovisko, že „Sociální 
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nezisková sféra je stejně „tvrdá a nekompromisní“ jako sféra 
zisková a budu li chtít něčeho opravdu dosáhnout, budu mu-
set „bojovat“ a prosadit se a nesedět tiše v koute“. Podľa inej 
interpretácie „Sociální práce je tichá a nenápadná, tímto 
působením hodně dokáže“. „...je to tichá profesia, pretože 
ju robia predovšetkým tichí a skromní ľudia“ (Repková, 2010). 
Spomenula som si na uvedený prieskum v súvislosti so spra-
covávaním výsledkov výskumu dlhodobej starostlivosti a zhro-
mažďovaním materiálu pre túto publikáciu. 

Je všeobecne známym poznatkom, že sociálna práca si 
ešte stále hľadá v povedomí ľudí svoje miesto ako oblasť od-
bornej činnosti, ktorá im môže pomôcť v rozličných životných 
situáciách a rizikových okolnostiach; že ju nemôže robiť každý 
a že pre jej kvalifikovaný výkon je nevyhnutné príslušné vzde-
lanie porovnateľné so vzdelaním v hlavnoprúdových disciplí-
nach (napr. sociológii, práve či psychológii) či dostatočná 
prax. Napriek uvedenému ma trochu zaskočilo poznanie, 
že keď som sa dopytovala neformálne opatrujúcich osôb, či 
a ako im pomáha v zabezpečovaní opatery a v zosúlaďovaní 
práce a opatrovania verejná politika, osobitne sociálna prá-
ca, takmer všetky uvádzali, že nijako. Nevyhnutne pritom prišli 
v predchádzajúcom období do kontaktu so sociálnymi pra-
covníkmi a pracovníčkami, minimálne v súvislosti s konaním 
o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie či iných 
peňažných príspevkov pre svojich odkázaných členov rodiny. 
Zdá sa však, že pomoc poskytovanú sociálnymi pracovníkmi 
na úradoch špecializovanej štátnej správy vo forme poraden-
stva či peňažných príspevkov alebo pomoc orgánov samo-
správy v oblasti sociálnych služieb vníma bežná verejnosť ako 
niečo samozrejmé, čo nestojí za osobitnú zmienku a čo ne-
funguje v jej povedomí ako špecializovaná služba porovna-
teľná so zdravotnou, právnou či inou službou pomoci ľuďom. 
Je na užívateľoch a užívateľkách, aké vidia cesty prekonania 
takejto zatiaľ marginalizovanej pozície: či cestou „zvyšovania 
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rozruchu“ a budovania sebavedomého imidžu podporeného 
kvalitnou prácou a uznaním v integrovanom odbornom pro-
stredí, alebo naopak, cestou zachovávania „ticha a pozície 
z pozadia“, ktorá jej svedčí a najlepšie vystihuje primárne po-
slanie sociálnej práce pomáhať ľuďom.
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Executive summary

The monography titled as “Long-term care in context of in-
tegrated social work” mirrors an author´s of 20 years lasting 
integrative professional pathway and her legislative, educa-
tional and research experience in disability and long-term 
care topics framed especially in social work as a scientific and 
practical helping discipline. As she mentions in the introducto-
ry part of the publication “Mission of the publication is to en-
hance general awareness about long-term care agenda by 
adopting an integrated methodological approach to analy-
se an available scientific and other knowledge in this field”. 
The author presumes that through the mentioned approach 
an interest of wider public for long-term care issues will be gra-
dually getting up.

The publication consists of five chapters. First chapter (In-
tegrated social work) and second one (Integrated long-term 
care services) are taken as basic terminology parts. Author 
brings a wide range of expressions/words/concepts which 
belong under the fundamental words as “social work” and 
“long-term care” by underlining their integrative nature. Some 
selected aspects of relationships between social work and so-
cial services, and economic and financial aspects of integra-
ted long-term care services are introduced, too. 

The third chapter (Long-term care in context of integrated 
social work) is focused to describe selected “integrated di-
mensions” of long-term care: an integrated context of long-
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-term care being considered as a social political priority; integ-
rated methodological points; integrated target groups; and 
integrated stakeholders. The chapter ends with presenting 
of some stereotypes under which the long-term care agen-
da has been currently presented. Within the third chapter the 
author´s working definition of an integrated social work (from 
the perspective of long-term care) is embedded. 

“Integrated	 social	work is a way how to create and transfer 
knowledge	about long-term care for care dependent people 
issues, which is formulated by an active involvement of diversi-
fied stakeholders (researchers, policy makers, social interven-
tions´providers, users), being built	on various search methods 
and applied within social work practice to	make social inter-
ventions towards long-term care target groups more effective”.

The core text of the publication is worked out in its fourth 
chapter (Long-term care in context of integrated social rese-
arch). Author brings some consolidated review on her rese-
arch work being conducted in previous years and addressed 
to various aspects of long-term care, especially on support 
of informal caregivers to reconcile their caring and working 
tasks. For this purpose the integrated methodological design 
has been applied (a combination of quantitative and of qua-
litative research methods). The text is devided into two parts. 
In the first part, the main findings of the research conducted 
in 2008-2010 under commissioning of the Ministry of Labour, 
Social Affairs and Family of the Slovak Republic, are included. 
Second part presents the findings of the following research in 
which author has been analysing some wider aspects of infor-
mal care work. Some relevant findings of the comprehensive 
research work have been detailly discussed:
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•	 Diversity of care dependency profiles and profiles of chan-
ces to reconcile working and caring;

•	 “Privatisation” of caring at two levels: (a) privatisation of 
care responsibilities by family against other public authori-
ties, (b) and privatisation of care responsibilities by caring 
person against other family members;

•	 Undervaluing of negative impact of long-term care on the 
caregiver´s health status;

•	 Need for a dynamisation of civic society sector, notably in 
a rural environment;

•	  Flexible work regimes as a facilitator to reconcile working 
and caring;

•	 Importance of some “trigger signals” for early diagnosis 
and appropriate treatment of dementia;

•	 Learned helplessness in caring relationships;

•	 Maltreatment in caring relationships as a systemic matter; and

•	 Individualised, versus group (family) based long-term care 
rights (entitlements) and interventions.

In the final part of the publication (Lessons for social policy and 
social work) author tries to utilise the all presented knowledge to for-
mulate recommendations for social policy legislative framework and 
social work practice. In order to do it she utilises the Sethí s Ecological 
model to identify risks of the long-term care for caregivers and to for-
mulate a set of potential interventions to prevent or minimalise risks at 
all relevant levels (societal, community, family and individual levels). 

As annexes the following documents are attached: (1) Five di-
mensions for specification of integrated care (by Kodner, 2009), 
(2) Integrated research design – good practice examples, (3) 
PR-OP Questionaire, (4) European Charter for Family Carers, and  
(5) European charter of rights and respontibilities of older peole 
in need of long-term care and assistance.
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Príloha A

Päť dimenzií pre špecifikáciu integrovanej  
starostlivosti

(podľa Kodner, 2009)

1. Objekt integrácie

Integračné úsilie môže byť zamerané na:

1.1 Celé komunity alebo na vybrané populácie nezávisle 
od ich zdravotného statusu.

1.2 Zraniteľné podskupiny klientov (napr. závislé staršie oso-
by alebo osoby so zdravotným postihnutím).

1.3 Pacientov s komplexnými ochoreniami (napr. s chro-
nickými stavmi, niektoré typy zhubných ochorení).

Zraniteľné skupiny klientov a klienti s komplexnými ochore-
niami potrebujú najčastejšie integrovanú starostlivosť a majú 
z nej najväčší prospech.

2. Typy integrácie

2.1 Funkčná integrácia (základná jednotka a podporné 
funkcie sú koordinované naprieč všetkým zložkám).

2.2 Organizačná integrácia (vzťahy medzi organizáciami 
zabezpečujúcimi starostlivosť, napríklad organizáciami 
zdravotnej starostlivosti).
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2.3 Profesionálna integrácia (poskytuje vzťahy vo vnútri 
a medzi organizáciami).

2.4 Integrácia služby (koordinácia služieb a integrácia sta-
rostlivosti v rámci jednotného procesu z aspektu času, 
miesta a disciplíny).

2.5 Normatívna integrácia (ide o zdieľanie poslania, pra-
covných hodnôt a organizačnej/profesionálnej kultúry).

2.6 Systémová integrácia (zapojenie politík a výziev na or-
ganizačnej úrovni).

3. Úrovne integrácie

Integrovaná starostlivosť sa uskutočňuje na 5 rozličných úrovniach:

3.1 Financovanie.

3.2 Administratíva.

3.3 Organizácia.

3.4 Dodávka služieb.

3.5 Klinická integrácia.

4. Šírka integrácie

Organizácie sa spájajú, aby poskytovali súbor klinických 
a funkčných služieb dvojakým spôsobom:

4.1 Horizontálna integrácia (spájajú sa jednotlivé organizácie, 
jednotky na tej istej úrovni, napr. spojenie dvoch nemocníc).

4.2 Vertikálna integrácia (ide o spájanie organizácií, jedno-
tiek na rozličných úrovniach, napr. spojenie nemocni-
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ce, komunitného zdravotného centra, agentúry domá-
cej starostlivosti a zariadenia opatrovateľskej služby).

Riešenia vertikálnej integrácie či hierarchickej alebo virtu-
álnej sa považujú vo svojej podstate za najzásadnejšiu formu 
integrovanej starostlivosti.

5. Stupeň integrácie

5.1 Ad-hoc integrácia (poskytovatelia spolupracujú na ad-
-hoc báze, pričom ku komplexnej integrácii existujú zá-
sadné systémové prekážky).

5.2 Štruktúrovaná medziorganizačná koordinácia (založe-
ná na definovaných mechanizmoch k podpore komu-
nikácie, zdieľania informácií, ale s pretrvávajúcimi od-
delenými kritériami na posudzovanie nárokov, oddele-
nými zodpovednosťami za služby a financovanie).

5.3 Plná integrácia (na základe plnej transformácie, kedy 
vzniká nový subjekt s konsolidovanými zodpovednos-
ťami, zdrojmi a financovaním alebo systém za účelom 
poskytovať a financovať služby pre celé kontinuum sta-
rostlivosti).
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Príloha B

Integrovaný výskumný dizajn – príklady dobrej praxe 

Dobrá prax 1: Zapojenie užívateľských skupín do výskumu

Integrovaný výskum v sociálnej práci, osobitne v oblasti 
dlhodobej starostlivosti, často realizujú vedecko-výskumné in-
štitúcie, univerzitné pracoviská, ale aj mimovládne inštitúcie 
intuitívne, bez toho, že by cítili osobitnú potrebu ho takto po-
menovávať. Na tomto mieste považujeme za užitočné pre-
zentovať prax takéhoto výskumu (alebo aspoň uplatňovania 
jeho prvkov) realizovaného Inštitútom pre výskum práce a ro-
diny v spolupráci s užívateľskými organizáciami.

Inštitút je štátna vedecko-výskumná príspevková inštitú-
cia zriadená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodi-
ny SR s pomerne bohatými skúsenosťami v oblasti výskumu 
zdravotného postihnutia a dlhodobej starostlivosti. Po vzni-
ku Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR 
(ďalej „NROZP“), ako vrcholovej mimovládnej organizácie 
zastupujúcej záujmy osôb so zdravotným postihnutím a ich 
rodín voči slovenským a európskym politickým a odborným 
autoritám, Inštitút začal s touto organizáciou veľmi inten-
zívne spolupracovať. Spolupráca neprebiehala a doposiaľ 
neprebieha len na báze osobných kontaktov, ale na zákla-
de záväzkov definovaných v platnom vládnom dokumente 
„Národný program rozvoja životných podmienok občanov 
so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života“ 
(2001, v platnom znení). Dokument v pravidle 13 „Informácie 
a výskum“ zaväzuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a ro-
diny SR (aj prostredníctvom Inštitútu) „podporovať, v spolu-
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práci s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím 
v SR, systematický výskum zameraný na životné podmienky 
osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín za účelom pri-
jímania koncepčných a legislatívnych opatrení v sociálnej 
oblasti.“ Aj keď sa v sociálnej práci často odvolávame na 
význam osobnej angažovanosti ľudí a plnenia ich ľudského 
poslania, na dobré vzťahy aktérov založené na individualizo-
vanej báze55, pre rozvíjanie integrovaných výskumných tímov 
v sociálnej práci možno považovať istú mieru ich formalizá-
cie za potrebnú a osožnú. Inštitucionalizácia integrovaných 
tímov vytvára solídnu základňu pre formovanie férových 
a transparentných vzťahov medzi ich aktérmi, pre uznanie 
pozície jednotlivých strán partnerstva a znižuje jeho citlivosť 
na zmeny akejkoľvek povahy. 

Formy realizácie dobrej praxe

Spolupráca IVPR s NROZP, príp. strešnými občianskymi zdru-
ženiami osôb so zdravotným postihnutím (napr. Úniou nevidia-
cich a slabozrakých Slovenska) sa za posledné roky realizuje 
viacerými formami, napr.: 

•	 vzájomným informovaním o výskumných programoch na 
jednotlivé kalendárne roky za účelom predchádzať dupli-
citám a efektívne vynakladať finančné prostriedky na ana-
lytickú a výskumnú prácu,

•	 realizáciou spoločných projektov, napr. projektu SIZAR 
(2006-2007) financovaného z IS EQUAL zameraného na sys-
tém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie slabo-
zrakých a nevidiacich osôb, 

55 V našom výskume cca 10% respondentov/tiek vyzdvihovalo tie aspekty sociálnej 
práce, ktoré jej dávajú charakter charity a nenápadnosti. Napr.: „Sociální práce je 
tichá a nenápadná, tímto působením hodně dokáže.“ „Súhlasím, je to tichá profe-
sia, pretože ju robia predovšetkým tichí a skromní ľudia“ (Repková, 2010).
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•	 zapájaním zástupcov NROZP do riadiacich a poradných 
orgánov jednotlivých výskumných projektov, napr. do pre-
stížneho Národného panelu expertov/tiek projektu INTER-
LINKS (2008-2010) financovaného v rámci 7. RP EÚ, ktorý je 
zameraný na vyvinutie rámca pre analyzovanie a popiso-
vanie systémov a príkladov dobrej praxe v oblasti dlhodo-
bej starostlivosti o staršie osoby,

•	 zapájaním zástupcov NROZP do tvorby podkladov, pripo-
mienkovania a validizácie národných správ o rozličných 
aspektoch života osôb so zdravotným postihnutím a ich 
rodín v podmienkach Slovenska v rámci prestížnych európ-
skych vedecko-výskumných sietí, ktorých je IVPR členom 
(napr. siete ANED, Academic Network of European Disabi-
lity experts),

•	 organizovaním spoločných odborných podujatí a okrúhlych 
stolov k vybraným otázkam zdravotného postihnutia a dl-
hodobej starostlivosti (napr. k problematike sociálnej reha-
bilitácie) za účelom iniciovať a sprostredkovávať spoluprá-
cu rozličných aktérov.

Uvedené formy spolupráce boli a doposiaľ sú založené na 
pomerne vyhranenej pozícii zástupcov/kýň IVPR a NROZP, 
kedy jednotlivé strany vstupujú a fungujú v procese spolupráce 
primárne na základe svojej pôvodnej originálnej kompetencie 
(IVPR ako zabezpečovateľ výskumu, NROZP ako zástupca ob-
čianskeho sektora s „mimovýskumníckou“ expertízou). 

Najnovšou formou spolupráce je zapájanie zástupcov/kýň 
NROZP, príp. združení občanov so zdravotným postihnutím, 
priamo do vedecko-výskumného procesu, do spoločného 
dizajnovania a realizácie zberu terénnych dát. Ide osobitne 
o prípady, kedy je vedecko-výskumný projekt zameraný na 
oblasti, v ktorých chýba tradícia a systematické výskumné 
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poznanie, kedy sa týka citlivých tém a možno predpokladať, 
že respondenti/tky budú pomerne rezervovaní k spolupráci. 
Príkladom takéhoto spoločného angažovania bol vedecko-
-výskumný projekt Quality of life in caregivers of dependent 
people affected by incontinence in Europe (Kvalita života 
osôb opatrujúcich závislé osoby s inkontinenciou v Európe“, 
2010). Je to oblasť, v ktorej na Slovensku doposiaľ neexistuje 
žiadna solídnejšia výskumná skúsenosť, nie sú vytvorené orga-
nizovanejšie siete, na ktoré by bolo možné sa automaticky ob-
rátiť a oprieť. S ohľadom na citlivosť predmetu výskumu a cha-
rakter inkluzívnych kritérií pre výber výskumnej vzorky bolo pre-
to od počiatku zrejmé, že kľúčovou otázkou bude vyhľadanie 
inštitúcií, resp. osôb56, ktoré by zabezpečili „otvorenie dverí“ 
do domácností potenciálnych respondentov/tiek, pomohli 
by „prelomiť ľady“ rezervovanosti k účasti na výskumnom 
projekte s takto citlivou témou zasahujúcou ich súkromie  
a zároveň by po inštruktáži zrealizovali kvalifikovaný a korektný 
zber terénnych dát. Na účely realizácie výskumného projektu 
boli preto angažované dve zástupkyne NROZP s kvalifikáciou 
v oblasti pomáhajúcich disciplín a sociálneho poradenstva, 
ktoré sa na rovnocennej báze zúčastňovali dizajnovania te-
rénneho zberu (vyhľadanie a prvotné kontaktovanie poten-
ciálnych respondentov/tiek a ich angažovanie pre účasť)  
a jeho realizácie. Možno predpokladať, že bez angažovania 
zástupkýň mimovládneho sektora by nebola bývala účasť 
IVPR v tomto projekte a realizácia úloh s ním spojených mož-
ná, resp. by bola oveľa komplikovanejšia.

Po ukončení spoločných projektových prác zástupkyne 
NROZP pozitívne hodnotili najmä individualizovanú prácu 
v teréne: „...presvedčili sme sa o tom, že je naozaj veľmi po-
trebné pristupovať ku každému človeku/prípadu, ktorý sa do-
stane do zlej situácie, individuálne“. Rovnako „...možnosť zo-

56 O odporúčaniach inštitucionalizácie užívateľov pre potreby integrovanej tvorby po-
znatkov sme podrobnejšie hovorili na inom mieste (Autorský kolektív, 2008).
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sieťovania poznatkov, resp. informácií od všetkých, ktorí majú 
záujem na zlepšovaní sociálnych služieb... a možnosť spoznať 
slovenských a zahraničných odborníkov“. Za pridanú hodnotu 
považovali šancu získať potrebné argumenty pre prijímanie in-
formovaných rozhodnutí overených z potrieb praxe. Obe zú-
častnené sa na otázku, v čom vidia medzery takto dizajnova-
nej spolupráce, zhodli v tom, že: „...v možnosti NROZP podieľať 
sa na navrhovaní výskumných tém, ktorých potreba vychá-
dza z praxe organizácií zdravotne postihnutých občanov“.

Dobrá prax 2: Posilnenie užívateľských skupín pre výskum 

Pre praktickú realizáciu procesu integrovanej tvorby poznat-
kov je kľúčovou otázka, ako posilniť rozličné užívateľské skupiny 
ľudí k tomu, aby sa stali aktívnymi aktérmi tvorby nových po-
znatkov a spoločenského výskumu. Unikátnym príkladom pod-
pory budovania kapacít a posilnenia zástupcov občianskej 
spoločnosti ako konečných užívateľov služieb za týmto úče-
lom sa stal projekt EuRADE (European Research Agendas for 
Disability Equality – Agenda európskeho výskumu k dosiahnutiu 
rovnosti v súvislosti s otázkami zdravotného postihnutia). Bol fi-
nancovaný od roku 2007 v rámci 7. rámcového programu EÚ 
„Science and Society“ so zameraním na aktivity vedúce k bu-
dovaniu kapacít spoločenských organizácií (občianskych zdru-
žení) a k rozvoju kooperatívnych výskumných aktivít. Koordiná-
torom projektu bolo od počiatku Európske fórum zdravotného 
postihnutia (European Disability Forum), spolupracujúcimi ve-
decko-výskumnými a univerzitnými pracoviskami boli Univerzita 
v Leeds (Veľká Británia) a Univerzita v Maastrichte (Holandsko) 
výrazne zastúpenými aj odborníkmi/čkami z pomáhajúcich 
disciplín (sociálna práca, psychológia). Založenie tohto typu 
expertízneho konzorcia vytvorilo podmienky pre dosiahnutie 
rovnováhy v skúsenostiach a zručnostiach, ktoré sú nevyhnut-
né pre podporu budovania kapacít organizácií osôb so zdra-
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votným postihnutím potrebných k tomu, aby sa stali partnerom 
vedecko-výskumných a univerzitných pracovísk pri výskumoch 
zameraných na otázky rovnosti a antidiskriminácie. Európske 
fórum zdravotného postihnutia ako strešná občiansky založe-
ná organizácia osôb so zdravotným postihnutím na európskej 
úrovni sa stalo ideálnou inštitúciou na facilitovanie konzultácií 
a disemináciu medzi organizáciami osôb so zdravotným postih-
nutím a Európskou komisiou. Obrázok rámcovo znázorňuje vzťa-
hy podporujúce kooperatívny (integrovaný) prístup k výskumu 
zameranému na otázky zdravotného postihnutia budujúce na 
originálnej skúsenosti užívateľov služieb a občianskej spoločnos-
ti (schéma je využiteľná aj pre iné typy partnerstiev).

Obrázok 7: Kooperatívny prístup k tvorbu výskumne orientova-
ných partnerstiev založený na občianskom princípe 

Zdroj: autorka
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V rámci projektu sa v júli 2008 v anglickom Leeds uskutoč-
nila Výskumná letná škola (Research Summer School), ktorej 
zámerom bolo sprostredkovať spoluprácu zástupcov výskumu 
z rozličných akademických disciplín a európskych univerzit-
ných pracovísk so zástupcami organizácií osôb so zdravotným 
postihnutím vybraných krajín EÚ. Účelom bolo podporiť vzá-
jomné učenie vedúce k formulácii výskumných ideí relevant-
ných pre podporu rovnosti osôb so zdravotným postihnutím 
(disability equality) a nediskrimináciu.57

Na základe letnej školy a následných podporných aktivít 
boli zo strany vrcholových organizácií osôb so zdravotným po-
stihnutím z rozličných krajín EÚ formulované vecné výskumné 
zámery, ktoré boli predstavené na diseminačnom seminári 
projektu v júni 2009 v Bruseli:

•	  Implementing the Rights of Disabled Air Passengers to Equ-
al Treatment in Europe (Implementácia práv užívateľov le-
teckej dopravy so zdravotným postihnutím na rovnaké za-
obchádzanie v Európe)

•	 Capacity of the Psychosocially Disabled´s Organisations 
in Europe (Kapacity organizácií ľudí so psychosociálnymi 
problémami v Európe)

•	 Legal capacity and Human Rights of Persons with Disabili-
ties (Právne kapacity a ľudské práva osôb so zdravotným 
postihnutím)

•	 Disability and Poverty (Zdravotné postihnutie a chudoba)

57 Osobne som sa zúčastnila Výskumnej letnej školy ako lektorka. Predstavila som rea-
lizáciu modelu integrovanej tvorby a prenosu poznatkov vo výskume zdravotného 
postihnutia v podmienkach Slovenska založeného na spolupráci Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, Inštitútu pre výskum práce a rodiny a Národnej rady 
osôb so zdravotným postihnutím v SR. Následne som facilitovala proces formulova-
nia potenciálnych výskumných ideí u zástupcov/kýň občianskeho sektora zo Slo-
venska a Ukrajiny.
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•	 Enhancing the Authonomy of the People with Intellectual 
Disability in Education through Assistive Relationships (Pod-
pora autonómie ľudí s intelektovými poruchami vo vzdelá-
vaní cez podporované vzťahy)

•	 Comparative Perspectives on Independent Living for Di-
sabled People in Europe (Porovnávacie perspektívy nezá-
vislého života ľudí so zdravotným postihnutím v Európe)

•	 Mapping the Barriers that Hard of Hearing People face in 
European Countries (Mapovanie bariér, ktorým čelia ľudia 
so sluchovým postihnutím v Európe). 

K posilneniu spracovateľov jednotlivých výskumných záme-
rov v rámci projektu patrilo aj poskytnutie komplexnej informá-
cie o grantových schémach, v rámci ktorých by bolo možné 
zámery predložiť na finančnú podporu. (viac informácií na 
www.eurade.eu)

Dobrá prax 3: Národný panel expertov/tiek výskumného pro-
jektu INTERLINKS (NEP-Slovensko)

NEP – Slovensko bol konštituovaný v roku 2009 v rámci re-
alizácie projektu INTERLINKS ako národná odborná platforma 
pre komunikáciu otázok integrovanej dlhodobej starostlivosti 
o staršie osoby. Všetky národné riešiteľské tímy projektu mali 
povinnosť kreovať takúto platformu za účelom poskytovať 
riešiteľom a riešiteľkám relevantné informácie o dostupných 
zdrojoch a dobrých praktikách v oblasti zdravotnej a dlhodo-
bej starostlivosti; prerokovávať a validizovať jednotlivé výstupy 
projektu (napr. národné tematické správy); validizovať (pilot-
ne overovať) zistenia projektu v rámci svojej praktickej činnos-
ti; a implementovať metódy, nástroje a iné produkty vytvore-
né a odporúčané na základe výstupov projektu.
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Riešiteľský tím Inštitútu pre výskum práce a rodiny dôsled-
ne vyberal zastúpenie jednotlivých inštitúcií, profesionálnych 
záujmov a odborností tak, aby kompozícia platformy čo naj-
širšie zachytávala možné typy perspektív v prístupe k otázkam 
dlhodobej starostlivosti pre starších ľudí. V NEP- Slovensko mali 
zastúpenie:

•	 vedecko-výskumné inštitúcie a univerzitné pracoviská (Inšti-
tút pre výskum práce a rodiny, Filozofická fakulta PU v Pre-
šove, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave), 

•	 relevantné ministerstvá v pozícii tvorcov národných politík 
v oblasti dlhodobej starostlivosti (Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR a Ministerstvo zdravotníctva SR), 

•	 medzinárodné inštitúcie so sídlom v Bratislave (Kancelária 
WHO na Slovensku),

•	 regionálna a miestna samospráva v pozícii tvorcov a re-
alizátorov politík dlhodobej starostlivosti na regionálnej 
a miestnej úrovni (VÚC Bratislava, ZMOS),

•	 poskytovatelia sociálnych a zdravotných služieb (DSS 
Rača, FN Bratislava, Asociácia poskytovateľov sociálnych 
služieb),

•	 občianska spoločnosť zastupujúca užívateľskú perspektívu 
(Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, 
Jednota dôchodcov Slovenska). 

V priebehu projektu sa NEP - Slovensko postupne dopĺňal 
podľa aktuálnych potrieb, napr. v roku 2011 na základe Eu-
rópskeho roku dobrovoľníctva o ad-hoc zástupkyne Iuventy 
a spoločnosti C.A.R.D.O.

Vďaka intenzívnej spolupráci bola pre potreby odbornej 
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verejnosti (vrátane študentov a študentiek pomáhajúcich 
disciplín) sprístupnená web - stránka s modelom popisovania 
národných praktík v oblasti dlhodobej starostlivosti o starších 
ľudí vo vybraných krajinách EÚ. Okrem toho NEP - Slovensko 
inicioval a následne spracoval (vždy vybraní členovia a člen-
ky) tri tematické Policy brief (konceptualizácia dlhodobej sta-
rostlivosti o starších ľudí na Slovensku; vybrané otázky financo-
vania dlhodobej starostlivosti; využitie dobrovoľníctva v dlho-
dobej starostlivosti) a v rámci jeho činnosti boli vydané dve 
tematické publikácie k rozličným aspektom dlhodobej starost-
livosti. Pre potreby širokej odbornej aj laickej verejnosti boli ku 
koncu projektu spracované aj dva informačné letáky o inšti-
tucionálnom zabezpečení dlhodobej starostlivosti o chronicky 
chorých starších ľudí na Slovensku.58

58  O výstupoch projektu sme bližšie hovorili v úvodnej časti publikácie.
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Príloha C

PR-OP
Práca a opatrovanie

(dotazník na účely výskumného projektu „Podpora rodinných 
opatrovateľov/liek – nástroje efektívneho zosúlaďovania prá-

ce a opatrovania“)

1. časť (nahráva sa na diktafón)

Za akých okolností ste začali opatrovať člena rodiny a kto to je?

Ako ovplyvnilo opatrovanie Vašu prácu a profesijnú kariéru?

Dotklo sa opatrovanie Vášho súkromného života, príp. Vášho 
zdravia? Ak áno, akým spôsobom?

Čo Vám pomáhalo zosúlaďovať opatrovanie a zamestnanie? 
(ako Vám pomohol/pomáha zamestnávateľ? Ako Vám po-
mohli/pomáhajú úrady? Pomáhajú Vám aj nejaké občianske 
združenia?) 

Ako riešite kritické situácie (napr. keď ochoriete, potrebujte si 
niečo vybaviť alebo potrebujete odcestovať)?

V čom by ste do budúcnosti potrebovali pomoc?

Skúste si predstaviť situáciu o nejaký čas. Ako si myslíte, že sa 
bude vyvíjať?

Čo by ste poradili iným, ktorí by chceli popri opatrovaní pracovať?

Využili ste doposiaľ možnosť odľahčovacej služby?
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Ak áno, ako dlho trvala a ako bola zabezpečená starostlivosť 
o odkázanú osobu?

V čom vidíte úskalia využívania odľahčovacej služby?

2. časť

2.1 Základné informácie o respondentovi/tke

1. Pohlavie:

- Muž

- Žena

2. Vek:

3. Vzdelanie:

- Neukončené základné vzdelanie

- Základné vzdelanie

- Vyučenie

- Úplne stredné vzdelanie

- VŠ vzdelanie

- Vyššie vzdelanie

4. Rodinný stav:

- Slobodný/á

- Ženatý/vydatá

- Rozvedený/á

- Vdovec/vdova
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5. Rodinný vzťah k opatrovanej osobe:

6. Iné osoby, ktoré pomáhajú s opatrovaním:

7. Bydlisko:

8. Výška PP na opatrovanie: 

2.2 Základné informácie o opatrovanej osobe

9. Vek opatrovanej osoby:

10. Typ zdravotného postihnutia opatrovanej osoby:

11. Zdieľanie spoločnej domácnosti s opatrovanou osobou:

- Áno

- Nie (aká vzdialenosť bydlísk v km: )

2.3 Charakteristiky zamestnania/práce

12. Pracovná skúsenosť pred začatím opatrovania:

- áno

- nie

13. Typ súčasného zamestnania:

- Závislá činnosť

- SZČO

14. Rozsah práce:

- Práca na plný úväzok

- Práca na skrátený úväzok/ koľko hodín?

- DoVP, DoPČ, iná zmluva
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15. Režim práce:

- Stabilný pracovný čas

- Pružný pracovný čas

- Práca na zmeny

- Telepráca, domácky zamestnanec, práca vykoná-
vaná doma

16. OKEČ predtým: OKEČ teraz:

17. Postavenie v práci (KZAM)predtým: KZAM teraz:

2.4 Charakteristiky opatrovania

18. Odkedy poberáte PP na opatrovanie?

19. Poberáte PP na opatrovanie: 

- bez prerušenia

- s prestávkami

20. Museli ste niekedy kvôli opatrovaniu zanechať/prerušiť 
prácu? 

21. Ak áno, na ako dlho?

22. Koľko osôb opatrujete?

23. Ako dlho v priebehu dňa vykonávate opatrovanie?

24. V ktorých častiach dňa predovšetkým vykonávate 
opatrovanie? 

25. Akých činností sa predovšetkým opatrovanie týka?

Čo by ste uviedli na záver, čo je dôležité pre túto tému 
a v rozhovore sme sa tomu nevenovali?
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Príloha D

Európska charta rodinných opatrovateľov/liek
European Charter for Family Carers

Východiská

Charta bola formulovaná v rámci implementácie výsled-
kov projektu „Assistance to Family Carers“ realizovaného v ro-
koch 2005-2006 vybranými členskými organizáciami COFACE 
– Handicap (Konfederácia rodinných organizácií v Európskej 
únii). Text Charty získal 19. marca 2009 plnú podporu admi-
nistratívneho výboru konfederácie. Vychádza sa v ňom zo 
skutočnosti, že odpoveď verejných politík na otázku závislosti 
ľudí na pomoci iných z dôvodu zdravotného postihnutia, cho-
roby, veku, úrazu, atď. je v súčasnosti vo väčšine európskych 
krajín neadekvátna alebo úplne chýba. Tento nedostatok sa 
potom nahrádza starostlivosťou známych a rodiny, prevažne 
žien. Rodinná solidarita ale za žiadnych okolností nemôže pri 
poskytovaní potrebnej pomoci v živote ľudí odkázaných na 
pomoc iných pri bežných denných činnostiach plne nahra-
diť úlohy štátnych a verejných autorít. Kľúčovou tézou preto 
je uznanie významu podpory rodinných opatrovateľov/liek, 
pomocou ktorej je možné udržať a/alebo zlepšiť kvalitu živo-
ta tak odkázaných osôb, ako aj tých, ktorí im poskytujú sta-
rostlivosť. Cieľom takéhoto uznania je ochrana kvality života 
rodín cestou zabezpečenia fyzického a psychického zdravia 
opatrovateľov/liek; ochrana normálnych rodinných vzťahov 
medzi rodičmi a deťmi alebo medzi partnermi; prevencia pre-
padu do stavu chudoby; umožnenie zosúladenia práce a ro-
diny/ opatrovateľských záväzkov; ochrana práv každého čle-
na rodiny (viac informácií na adrese: www.coface-eu.org). 
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Charta formuluje oblasti, v rámci ktorých by sa mala rodinným 
opatrovateľom/ľkám poskytovať podpora a pomoc: 

•	 Právo výberu rodinných opatrovateľov/liek

 Odkázané osoby by mali mať právo vybrať si osobu, ktorá 
im bude poskytovať starostlivosť, recipročne by však mali 
mať aj rodinní príslušníci právo výberu pri napĺňaní roly súvi-
siacej so starostlivosťou buď formou plnej, alebo čiastočnej 
starostlivosti tak, aby mali možnosť zosúlaďovať svoje opat-
rovateľské a pracovné úlohy. Výber by mal byť slobodný, 
informovaný a kedykoľvek „otvorený“ k zmene.

•	 Národná solidarita

  Fakt, že sa rodina rozhodla pre zabezpečenie starostlivos-
ti formou blízkej osoby, by v žiadnom prípade nemal zna-
menať, že verejné politiky sa zbavia povinností v oblasti 
podpory opatrovaných i opatrujúcich osôb. Táto by mala 
vychádzať z uznania ich sociálnych práv a práv na všetky 
formy sociálnej podpory.

•	 Rodinná solidarita

  Uznáva sa, že rodinné prostredie je najlepším prostredím pre 
uspokojovanie potrieb závislých osôb. Solidarita v rámci ro-
diny by mala byť komplementárna s verejnou solidaritou.

•	 Status/miesto rodinných opatrovateľov/liek v zdravotnom 
systéme

  Rodinní opatrovatelia/ľky by mali byť chránení v zdravot-
ných a sociálnych politikách. Tým by sa „formalizovala“59  
 
 

59 Na inom mieste sme navrhli používanie pojmu „formalizovaná rodinná starostlivosť“ 
pre situáciu, ak blízka osoba zabezpečuje systematické opatrovanie, poberá za 
jeho výkon sociálnu dávku (peňažný príspevok za/na opatrovanie) a je poistená 
štátom pre účely sociálneho a zdravotného poistenia (napr. Repková, 2007).
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ich pozícia v systéme opatrovania. Majú mať právo benefito-
vať z rozličných programov a sietí, ktoré poskytujú morálnu 
a psychologickú podporu v prípade, že je potrebná.

•	 Oficiálny status rodinného opatrovateľa/ľky

  Rodinní opatrovatelia/ľky by mali mať právo na rozličné for-
my podpory v súlade s princípom rovnakého zaobchádza-
nia tak, aby mohli pomáhať blízkym odkázaným osobám 
v ich bežnom živote. Podpora by sa mala týkať oblastí:

- zamestnanosti: flexibilný pracovný čas, dovolenka, pod-
pora pri návrate do zamestnania, zdravotná a sociálna 
ochrana,

- univerzálneho prístupu: finančná kompenzácia v oblasti 
dopravy, bývania, kultúry, komunikácie, atď.,

- dôchodkových otázok: cez ich oficiálne uznanie v role 
opatrujúcich osôb,

- oficiálneho uznania ich skúseností v role opatrujúcich osôb. 

•	 Kvalita života

  Opatrujúce aj opatrované osoby sú vzájomne závislé. Pre-
to je nevyhnutné prijímať preventívne opatrenia verejnej 
politiky, ktoré by zabránili vyčerpaniu, chorobám, pracov-
nému preťaženiu a umožňovali by rodinným opatrovate-
ľom/ľkám uspokojovať ich osobné potreby.

•	 Právo na oddych

  Nevyhnutnou potrebou pre opatrujúce osoby je podpora, 
dodatočná pomoc v núdznych situáciách, poskytovanie 
náhradných sociálnych služieb v rozličných fázach opatro-
vania v závislosti od potrieb (na účely dovolenky, oddychu, 
zo zdravotných dôvodov, atď).
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•	 Informácie/tréning

  Opatrujúce osoby by mali byť informované o ich právach 
a povinnostiach. Mali by mať prístup ku všetkým informáci-
ám, tréningovým programom, ktoré by mohli zlepšiť výkon 
ich opatrovateľských úloh. Tréningové systémy by mali or-
ganizovať miestne autority v spolupráci s reprezentatívnymi 
inštitúciami osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín.

•	 Hodnotenie

  Hodnotenie starostlivosti by malo byť kontinuálne, a to tak 
zo strany opatrovaných, ako aj opatrujúcich osôb. Hodnote-
nie by malo napomáhať zabezpečovať kvalitu starostlivosti 
a formulovať potrebné odporúčania. Vychádza sa z toho, 
že opatrujúce i opatrované osoby vedia najlepšie identifi-
kovať svoje potreby, preto musia byť v procese hodnotenia 
zastúpené osobne, príp. osobou, ktorú si samy vyberú. 
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Príloha E

Európska charta práv a zodpovedností starších ľudí 
odkázaných na dlhodobú starostlivosť a pomoc

European Charter of rights and responsibilities  
of older people in need of long-term care  

and assistance

Východiská

Charta bola formulovaná v rámci projektu EUSTaCEA za-
meranom na prípravu európskej stratégie boja proti nási-
liu páchanom na starších ľuďoch. Projekt bol financovaný 
programom DAPHNE III a realizovaný v období december 
2008 - december 2010. Vychádzal z článku 25 Charty zá-
kladných práv EÚ, podľa ktorého “EU uznáva a rešpektuje 
práva starších ľudí, u ktorých je väčšia pravdepodobnosť, že 
sa stanú odkázaní na pomoc iných, na dôstojný a nezávis-
lý život a na účasť v sociálnom a kultúrnom živote”.  Akékoľ-
vek obmedzenie týchto práv založené na kritériu veku a 
odkázanosti na starostlivosť musí mať jasný právny základ  
a transparentný proces a musí byť vždy realizované v súla-
de s najlepším záujmom osoby, ktorej sa týka. Členské štá-
ty by mali formulovať politiky, ktoré by podporili uvedené 
práva v domácom aj rezidenčnom prostredí a ľudí, ktorí 
ich uplatňujú.

Projekt bol koordinovaný AGE Platform Europe a EDE - Eu-
rópskou asociáciou riaditeľov rezidenčných domovov pre star-
ších ľudí a realizovaný v 10 európskych krajinách.
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Články 

Práva a zodpovednosti starších ľudí sú v rámci charty for-
mulované v 10 základných článkoch, ktoré sú následne vnú-
torne štrukturované. Komplexný text je dostupný na adrese: 

http://www.age-platform.eu/images/stories/22204_AGE_
charte_europeenne_EN_v4.pdf 

• Článok 1: Právo na dôstojnosť, telesnú a duševnú integritu, 
slobodu a bezpečnosť

 Ako starnete a stávate sa odkázaným na podporu a sta-
rostlivosť iných, naďalej je zachované Vaše právo rešpek-
tovať Vašu ľudskú dôstojnosť, telesný a duševný blahobyt, 
slobodu a ochranu/bezpečnosť.

• Článok 2: Právo na sebaurčenie

 Ako starnete a stávate sa odkázaným na podporu a sta-
rostlivosť iných, naďalej je zachované Vaše právo realizovať 
Vaše vlastné rozhodnutia (voľby) a slobodnú vôľu. Toto prá-
vo sa rozširuje na vhodnú tretiu stranu podľa Vášho výberu.

• Článok 3: Právo na súkromie

 Ako starnete a stávate sa odkázaným na podporu a sta-
rostlivosť iných, naďalej je zachované Vaše právo na reš-
pektovanie a ochranu Vášho súkromia a intimity.

• Článok 4: Právo na kvalitnú a “na mieru šitú” starostlivosť

 Ako starnete a stávate sa odkázaným na podporu a sta-
rostlivosť iných, naďalej je zachované Vaše právo na vy-
soko kvalitnú a zdravie podporujúcu starostlivosť, podporu 
a zaobchádzanie zodpovedajúce Vašim osobným potre-
bám a želaniam.
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• Článok 5: Právo na indvidualizovanú informáciu, poraden-
stvo a informovaný súhlas

 Ako starnete a stávate sa odkázaným na podporu a sta-
rostlivosť iných, naďalej je zachované Vaše právo na vyhľa-
dávanie a získavanie individualizovaných informácií a rád 
o rozličných možnostiach vhodných pre zabezpečenie Va-
šej starostlivosti, podpory a zaobchádzania s cieľom, aby 
ste mohli realizovať informované rozhodnutia.

• Článok 6: Právo sa kontinuálnu komunikáciu, účasť v spo-
ločnosti a na kultúrnych aktivitách

 Ako starnete a stávate sa odkázaným na podporu a starost-
livosť iných, naďalej je zachované Vaše právo byť v kontak-
te s ostatnými  ľuďmi a zúčastňovať sa občianskeho života, 
celoživotného vzdelávania a kultúrnych aktivít.

• Článok 7: Právo na slobodné vyjadrovanie a slobodu mys-
lenia a svedomia: presvedčenia, viery a hodnôt

 Ako starnete a stávate sa odkázaným na podporu a sta-
rostlivosť iných, naďalej je zachované Vaše právo žiť podľa 
vlastného presvedčenia, viery a preferovaných hodnôt.

• Článok 8: Právo na paliatívnu starostlivosť a podporu, reš-
pekt a dôstojnosť v čase zomierania a smrti

 Máte právo na zomieranie v dôstojnosti, v podmienkach 
zodpovedajúcich Vašim požiadavkám a v rámci limitov 
daných národnou legislatívou krajiny, v ktorej žijete.

• Článok 9: Právo na nápravu

 Ako starnete a stávate sa odkázaným na podporu a sta-
rostlivosť iných, naďalej je zachované Vaše právo na ná-
pravu v prípade, že sa s Vami zle zaobchádza, že ste zne-
užívaný/á alebo zanedbávaný/á.
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• Článok 10: Vaše povinnosti/zodpovednosti

 Starší ľudia odkázaní na starostlivosť a pomoc iných majú 
nielen práva, ale aj povinnosti/zodpovednosti a musia reš-
pektovať práva tých, ktorí s nimi žijú (iní obyvatelia zaria-
denia) alebo pre nich pracujú (opatrovatelia a opatrova-
teľky). Keď sa stanú odkázaní na pomoc iných, očakáva 
sa, že budú jasne inštruovať opatrujúce osoby, ako majú  
s nimi zaobchádzať, že im budú vytvárať dobré podmienky 
pre prácu a budú sa k nim správať s rešpektom. Procedúry 
zamerané na prevenciu násilia voči starších ľuďom musia 
obsahovať jasné inštrukcie, ako postupovať v prípade sprá-
vania staršieho človeka ohrozujúceho ostatných ľudí (iných 
obyvateľov zariadenia alebo opatrujúce osoby).


