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ABSTRAKT 
 
Cieľom príspevku je zistiť, ako práca s deťmi v  detských domovoch vplýva na nájdenie si zamestna-

nia po ukončení náhradnej starostlivosti, v prvých rokoch samostatného života. Ako prvé vymedzujeme pojem 
inštitucionálnej starostlivosti, vývoj ochrany detí v historickej perspektíve a možnosti budúcich trendov. Za-
meriavame sa na prostredie detských domovov s presahom na detailnejší opis rizík spájaných s prechodom 
do samostatného života.  

 Hlavným cieľom je bližší pohľad na individuálne plány rozvoja osobnosti dieťaťa (IPROD), ktoré  
v detských domovoch tvoria základ pracovných aktivít s deťmi. IPROD zvykne obsahovať okruhy starostlivos-
ti, sociálnej práce s rodinou a  prípravy na odchod. Najskôr mapujeme skúsenosti s praktickými činnosťami, 
na ktorých deti s vychovávateľmi/sociálnymi pracovníkmi(čkami) spoločne pracovali. Zaujímalo nás, na 
ktorý typ aktivít bol kladený najväčší dôraz a ako súvisia s nájdením si pracovného uplatnenia. V plánoch 
sociálnej práce s rodinou mapujeme spôsoby práce s rodinnými príslušníkmi a  úlohu rodiny pri odchode do 
samostatného života. V texte berieme do úvahy aj činnosti uvádzané v plánoch osamostatnenia. Špecifický 
dôraz je kladený na desať rizikových faktorov u detí. Tieto definujú niektoré  najzávažnejšie problémy a cha-
rakteristiky, ktoré môžu byť okolím vnímané buď ako stigma alebo v rôznej miere spoluvytvárať ďalšie ži-
votné/pracovné trajektórie. Zisťujeme, ako budú diferencovať skúsenosti s aktivitami počas umiestnenia 
a ako súvisia s intenzitou, s ktorou sa deťom vychovávatelia/ky v detských domovoch venujú. Je tak možné 
spoznať detailnejší obraz, hovoriaci o preferencii pracovných činností v závislosti od rôznych problémov detí. 
Posledná časť sa zameriava na dve kontextuálne  okolnosti – vek v čase odchodu zo zariadenia a formu prvé-
ho bývania. Hlbšie popisuje ich vzťah s pracovným uplatnením v kombináciách  s desiatimi rizikovými fak-
tormi.  
  
Kľúčové slová: práca s deťmi v detských domovoch, Individuálne plány rozvoja osobnosti dieťaťa, prechod 
do samostatného života, zamestnanosť 
 

This report explores the influence of a work with children in children’s homes on their employment 
during the first years of an independent life after the end of the residential care.  As first, the term of substi-
tute residential care, development of children’s protection in the historical view and possibilities of future 
development are defined. We focus on the environment of children’s homes in the view of detailed description 
of risks connected with transition into individual life. The main aim is the closer look on individual plans of 
development of children’s personality (IPROD), that form the basis of working activities with children in chil-
dren’s homes. (IPROD) usually contains the circuits of care, social work with family and preparation for de-
parture. (IPROD) usually consists of the social care, work with family and of the preparation of child for leav-
ing. In the beginning we map the experiences with practical activities, on which the children work together 
with social workers. We were interested in what type of activities was placed the biggest emphasis and also 
how this is related to findings of job application.  In the plans of social work with family we map the ways of 
work with family relatives and the location of family in departure transition into individual life. In the text we 
take into consideration also actions mentioned in the plans of independence.  Special emphasis is placed on 
10 risk-bearing factors of children. Risk-bearing factors define several most severe problems and characteris-
tics, that can be viewed by an environment as stigma or in varying degrees they can create another 
life/working trajectories. We try to find out how the most risk-bearing groups will differentiate the experi-
ences with activities throughout the placing and how they are connected with intensity that is applied by the 
educator/s to the children in children’s homes.  This way it is possible to get to know the detailed view, which 
talks about different preferences of working activities according to children’s problems. The last part is fo-
cused on two contextual circumstances – age at the time of departure and  form of the first accommodation. 
It deeply describes their relationship with working enforcement with the combination of 10 risk-bearing 
factors.  
 
Keywords: work with children in residential care, individual plans of personal development of the child 
(IPROD), transition to adulthood, employment. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1.ÚVOD 
 

Prechod detí z náhradnej inštitucionálnej starostlivosti do samostatného života je v rôznej miere 
problematický nielen na Slovensku, ale vo všetkých štátoch, poskytujúcich detskú rezidenčnú starostlivosť 
(Gilbert, 2012, Valle, Bravo, 2013). V porovnaní s deťmi, ktoré sa osamostatňujú z pôvodných rodín, mladí 
ľudia, opúšťajúci detské domovy, sa nemajú v prípade núdze kam vrátiť, trpia dôsledkami z absencie ro-
dinných vzťahov, nemajú informácie a chýbajú im sociálne siete. Neexistuje referenčná/rodinná osoba,  
s ktorou by mohli konzultovať životné a pracovné zámery. Aj keď neplatí, že vyrastanie v detskom domo-
ve automaticky znamená prepad do dlhodobej nezamestnanosti alebo absenciu bývania (viď príloha: ty-
pológia Stein, 2008), riziko, že sa tak stane v dlhšej časovej perspektíve, je vysoké. V ďalšom živote tak 
môžu čeliť rôznym druhom sociálneho vylúčenia a marginalizácie.  

Detské domovy boli pôvodne zakladané v presvedčení, že ide o najlepší spôsob, ako sa postarať o 
deti na okraji spoločnosti, vyňaté z najrôznejších dôvodov z biologických rodín. Na základe neskorších 
zistení bola ich rola postupne prehodnocovaná (Langmeier, Matějček, 2011).  Väčšina krajín v Európe má 
s nimi svoje skúsenosti a v rôznej miere i podobách ich stále využíva. Budúce trendy ale poukazujú na 
ústup, kladúc dôraz na preventívne opatrenia alebo náhradnú rodinnú starostlivosť (Courtney, Iwaniec, 
2009, Stein, 2008).  

Mladí ľudia, odchádzajúci priamo do samostatného života, tvoria podstatnú časť zo všetkých detí, 
ktorým je každoročne ukončená ústavná starostlivosť na Slovensku. Konfrontácia s viacerými zásadnými 
životnými zmenami naraz nie je preto zriedkavou okolnosťou. Odchod ovplyvňujú faktory, ktoré  popisujú 
viaceré zahraničné štúdie (Dixon, 2007, Jahnukainen, 2007, Munro, 2008, Stein, 2008, 2010). Aj 
v slovenskom prostredí možno už nájsť práce, skúmajúce okolnosti, vplývajúce na životný štart (Hargašo-
vá (ed.), 2016, Lubelcová, 2011, Lukšík, Lukšiková, 2013, 2014, Papšo, 2012, Škoviera, 2007, Fico, 2016). 
Aktuálny text nadväzuje na dostupné práce s cieľom preskúmať a doplniť aktivity, realizované 
v kooperácii s deťmi počas ich umiestnenia. Úlohou je zistiť, do akej miery procesy v inštitucionálnej sta-
rostlivosti reprodukujú pracovnú marginalizáciu, prípadne do akej miery napomáhajú integrácii 
v neskoršom živote, na trhu práce. Možno tak presnejšie zhodnotiť, akú rolu v neskoršej zamestnanosti 
zohrávajú aktivity, ktoré sa s deťmi  v detských domovoch vykonávajú. Uvedomujeme si, že problematika 
zamestnanosti má širší kontext, ktorý nespočíva iba v „individualizácii inštitucionálnych dôsledkov“. Kva-
lita života je aj dôsledkom tráum, pochádzajúcich z pôvodných rodín, ďalších kontextuálnych okolností 
majúcich svoj pôvod v charaktere prostredia trhu práce, sociálnych, verejných politík (Esping, Andersen, 
1990). Závery môžu byť nápomocné tvorcom verejných politík, pri plánovaní zmien v agende sociálnop-
rávnej ochrany detí i v efektívnom nastavení opatrení smerom k potrebám detí, žijúcich mimo svojich 
pôvodných rodín. V dlhodobej perspektíve môžu prispieť k lepšiemu uplatneniu mladých ľudí,  pre kto-
rých neboli vytvorené podmienky na návrat, vyrastanie v biologickej/náhradnej rodine, a ktorých minu-
losť je spojená s negatívnymi okolnosťami sveta dospelých, ktoré v čase dospievania nemali možnosť 
ovplyvniť. 

  

2. INŠTITUCIONÁLNA STAROSTLIVOSŤ – VYMEDZENIE A VÝVOJ 
 

Kapitola pozostáva z troch častí. Prvá časť vymedzuje pojem inštitucionálnej starostlivosti, bližšie 
špecifikuje jej charakteristiky a pluralitu definícií. Poukazuje na rôzne podoby rezidenčného prostredia,  
ktoré sa využívajú pre deti žijúce mimo svojich rodín. Druhá časť mapuje ako sa inštitúcie náhradnej sta-
rostlivosti vyvíjali v priebehu spoločenských zmien a ako spoločenský rámec formoval základy, z ktorých 
vychádza ich súčasná podoba. Identifikuje niektoré spoločenské faktory, stojace za prebiehajúcimi zme-
nami a ich vplyv na zmenu podôb  náhradnej starostlivosti. Tretia časť sumarizuje poznatky a naznačuje 
očakávané miesto, ktoré bude rezidenčná starostlivosť zastávať v systéme ochrane detí  v kontexte iných  
alternatív v budúcnosti. 

 
2.1. Vymedzenie inštitucionálnej starostlivosti 

 
Pre inštitucionálnu formu starostlivosti sú bežne uvádzané názvy: ústavná výchova, ústavná sta-

rostlivosť, rezidenciálna starostlivosť, náhradná inštitucionálna starostlivosť, náhradná inštitucionálna 
výchova (Škoviera, 2008). Slovo pochádza z latinského slova - instituere (zariaďovať, zriaďovať). Za inšti-
tucionálnu starostlivosť sa považuje každý typ sociálnej starostlivosti, kde sú prijímatelia izolovaní od 
širšieho prostredia a/alebo nútení k spoločnému spolunažívaniu v zariadeniach vybudovaných pre verej-
né alebo výchovné účely (Matoušek, 1995, 1999). Označuje nepretržitú formu pomoci alebo ochrany, po-
skytovanú v budovách so širokou škálou služieb „pod jednou strechou“ (Labáth, 2004). V súvislosti s det-
skou populáciou, žijúcou z rôznych dôvodov mimo svojich pôvodných rodín, ide o prostredie, ktorého 
zmyslom je zabezpečenie ochrany pred hraničnými patologickými vplyvmi z pôvodnej rodiny na dočasnú 
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dobu – pokiaľ sa pomery v rodine neupravia a nenastanú podmienky pre návrat k  rodičom alebo pre pre-
chod do náhradnej rodiny. V normatívnych cieľoch má pomáhajúci charakter (Labáth, 2004). Je ale aj po-
kusom o umelý domov (Matoušek, 1999). Má rôznu formálnu podobu, je určená pre najrozličnejšie cieľové 
skupiny. Charakterizujú ju rôzne kritériá na starostlivosť, spôsoby vnútorného fungovania, materiálneho 
vybavenia, povaha vlastníckych vzťahov a kvalita starostlivosti. Môžu v nej byť uplatňované modely pre-
výchovného charakteru alebo humanistické obmeny s efektívne koordinovanou inštitucionálnou sieťou 
(Škoviera, 2007). Väčšina krajín v Európe ju pre nechcené alebo vyňaté deti z rodín stále využíva a má 
s ňou svoje historické skúsenosti. V súčasnosti je na ústupe a pre potreby dieťaťa sa uprednostňuje ná-
hradná rodinná starostlivosť (Courtney, Iwaniec, 2008). 

Prístupy k deťom, odlúčeným od rodičov a žijúcich mimo svojich pôvodných rodín, závisia od po-
vahy spoločenských vzťahov, sociálnych inštitúcií a zaužívaných spôsobov konania, prevládajúcich 
v danom historickom období. Podoby jej vývoja vyplývajú z uplatňovania riešení rodinných a sociálnych 
problémov. Spôsoby poskytovania súvisia s kultúrnymi modelmi výchovy detí, s dobovými definíciami 
pomoci a rôznymi prístupmi v uspokojovaní potrieb ohrozených detí.   

 
2.2. Ochrana detí – podoby vývoja v priebehu spoločenských zmien 

 
Prvá inštitúcia, známa ako útulok, vznikla okolo roku 335 pri kláštore v Konštantinopole. Širšie 

korene rezidenciálnej starostlivosti následne siahajú do neskorého stredoveku. Známym útulkom sa 
v roku 787 stala rímska kláštorná nemocnica „pre deti vyhodené pred kostolné brány“. Na základe roz-
hodnutia pápeža Inocenta III,  sa v 12. storočí v Miláne pri nemocnici a vo Francúzsku pri kláštore zriaďuje 
otočné zariadenie, umožňujúce odloženie nechceného dieťaťa. Toto rozhodnutie sa považuje za prelom v 
poskytovaní rezidenčnej starostlivosti (Škoviera, 2007) Začiatkom 16. storočia vznikajú prvé sirotince, 
začínajú sa zakladať útulky. Spoločnou črtou zariadení boli zlé hygienické podmienky, umiestňovanie detí 
s dospelými alebo staršími ľuďmi na jednom mieste. Pomoc bola redukovaná na „jednoduchú“ záchranu 
dieťaťa bez komplexných služieb,  podpory a servisu. Veľa z detí v zariadeniach umieralo v dôsledku ne-
dostatočnej alebo zanedbanej starostlivosti. Prevládali samostatné spoločenstvá s vlastnými kultúrami, 
zvykmi, bez väčšej prepojenosti, s obmedzenou komunikáciou, často končiacou v kontaktoch v rámci prí-
buzenských vzťahov (Durkheim, 2004, Bauman, 2002). Ľudské konanie ovplyvňovala pospolitosť a me-
chanická solidarita. Neexistovali presvedčenia v racionálne ovplyvňovanie budúcnosti. Riešenie rodinných 
a sociálnych problémov nemalo systematickú organizovanú podobu (Tonnies, 2001, Durkheim, 2004). 
Znamenalo to absenciu plánovaného charakteru záchrany detí, ktorý by mal pôvod v spoločenských inšti-
túciách, na základe všeobecne formálnych a jasne stanovených pravidiel. Do podoby ochrany zasahovalo 
dobové chápanie detstva. Ak v stredoveku boli jeho hranice s dospelosťou mlhavé, príchod moderny pri-
náša nový pohľad. Dieťa je chápané ako zvláštna bytosť, ktorá sa zásadne odlišuje od dospelého. Detstvo 
začalo byť spájané so zraniteľnosťou, neznalosťou s cieľom detskej kultivácie v racionálne ľudské bytosti 
schopné zapojiť sa do spoločnosti (Kašparová, Klvaňová, 2016). Prichádza predstava nevinného detstva so 
zbavovaním pracovných povinností dospelých a vyhradeným priestorom pre výchovu (Nosál, 2002). Det-
stvo začína byť chápané ako projekt rodičov, zodpovedných za správny vývoj dieťaťa. Moderna mení aj 
povahu spoločenských vzťahov. Začína dominovať trh, racionalistická orientácia sveta a kultúry, systémo-
vý prístup (Weber, 1921, 2000). Do popredia prichádza špecializácia a individualizácia, rastie deľba práce. 
Tradičné sociálne štruktúry, založené na predurčení sociálnych úloh, strieda dôležitosť formálneho vzde-
lania, profesijnej kariéry, plánovanej činnosti, mobility v systéme stratifikácie (Durkheim, 2004, Parsons, 
1951). Jednotlivec začína byť považovaný za aktéra, ktorý volí možnosti a určuje si svoj osud. Pospolité 
vzťahy fungujúce na princípe samozásobenia a protislužieb, bez dominancie peňažnej výmeny, sa začínajú 
diferencovať do širších neosobných spoločenských celkov, charakterizovaných komerčnou výmenou a 
formálnymi zmluvami (Tönnies, 2001). Menia sa ekonomické okolnosti - zo života ľudí ustupuje poľno-
hospodárstvo, posilňuje sa  industrializácia,  narastá sektor služieb (Beck, 2004). Dochádza k presunu 
obyvateľstva z dedín do miest, k transformácii rodinných a komunitných väzieb, v minulosti založených 
na pospolitosti a geografickej stálosti. Pretože pohyb obyvateľov a zánik stavov podporovali neistotu 
a vykorenenie, do popredia nastupujú vznikajúce centralizované funkcie štátu. Silnejúca úloha štátneho 
monopolu so sebou prináša povolanie riešiť sociálne a ekonomické problémy s prísľubom znižovania 
sociálnych rizík (Beck, 2004, Keller, 2007). Vznikajú systematizované postupy ochrany so zaväzujúcimi a 
pretrvávajúcimi pravidlami, individuálne aplikovanými na jednotlivé prípady. Nedokonalá selektívna 
ochrana, riadiaca sa nahodilosťou, je v sirotincoch, nemocniciach alebo kláštoroch na ústupe. Prichádza 
legálne panstvo, odvádzajúce legitimitu od obecných právnych noriem, poslušnosti princípu, s oddelením 
cieľov a prostriedkov, potrebných k riešeniu problémov (Weber, 2000, Keller, 2007). Do spoločenského 
života vstupujú formálne organizácie. Pri riešení sociálnych problémov sa zavádzajú neosobné pravidlá, 
nové kompetencie, štandardizované postupy. Úlohou je chrániť pred svojvôľou a osobnými antipatiami, za 
účelom lepšieho zvládania sociálnych a spoločenských problémov. Ak pred obdobím moderny sa jednalo o 
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záchranu dieťaťa podporenú filozofiou kresťanského milosrdenstva, do popredia sa začína dostávať otáz-
ka vhodných podmienok, kvality starostlivosti, postupov práce s opustenými deťmi, ako aj otázky násled-
nej starostlivosti a výchovy. Nejde už iba o to, ako zabrániť smrti, ale aj o nové hľadanie prístupov ako 
perspektívne pomôcť dieťaťu a jeho rodine do budúcnosti. Za vlády Márie Terézie, sirotince, do ktorých sú 
umiestňované chudobné deti alebo siroty, už nezriaďuje iba katolícka evanjelická cirkev, ale aj štát (Kuš-
níraková, 2004, Škoviera, 2007). Začína vznikať prvý komplexnejší systém sociálnej starostlivosti, ktorý je 
ranným pokusom riešiť sociálne a rodinné problémy okolia systematickejšie (Guráň, 2009). Rozhodnutím 
Jozefa II. sa začínajú spájať nálezince so sirotincami. Zakladajú sa prvé štátne sirotince a  prevýchovné 
zariadenia (Škoviera, 2007). Vznikajú ústavy na prevýchovu detí a polepšovne. Iniciatívou charitatívnych 
spolkov vznikajú zariadenia na diagnostiku detí. V Rakúsko-Uhorsku sú prijímané zákony, týkajúce sa 
adopcie, pestúnstva a poručníctva.  Vznikajú nové postupy výchovy a starostlivosti, vychádzajúce z teore-
tických disciplín s východiskami v psychoanalýze a v komunitných modeloch výchovy. V období prvej 
Československej republiky participuje na ochrane detí okrem cirkvi aj  štát, obce a rôzne spolky. Prijímajú 
sa legislatívne normy súvisiace s adopciou, posilňuje sa interdisciplinárny záujem o oblasť výchovy a zdo-
konaľuje sa systém sociálnej starostlivosti. V prvej Československej republike je už definovaná pestúnska 
starostlivosť (Matějček, 1999). Ide o obdobie, v ktorom nie sú ešte známe štúdie dopadov rezidenčného, 
inštitucionálneho prostredia na psychický a sociálny vývoj dieťaťa. Rovnako neboli známe vedľajšie, nega-
tívne dôsledky obdobia moderny (Arendtová, 2013, Bauman, 2002) tzn.  efektívne fungujúci systém a 
technická zodpovednosť v kontexte rizika dehumanizácie, byrokratickej aplikácie neosobných pravidiel 
(Bauman, 2004, Beck, 2004). Rezidenčná starostlivosť sa v niektorých prípadoch (okrem zlepšenia postu-
pov ochrany), stáva aj nástrojom segregácie, cieleného usmrcovania na základe rasy, telesného 
a mentálneho postihnutia.  

Poskytovanie rezidenčnej starostlivosti bolo v začiatkoch povojnového Československa prepo-
jené s presadzovaním socialistických spoločenských cieľov. Od rodinného a individuálneho „ja“ prvej Čes-
koslovenskej republiky, začali riešenia spoločenských problémov smerovať ku kolektívnemu, inštitucio-
nálnemu „my“. V oblasti sociálnych cieľov bolo prioritou zabezpečiť plnú zamestnanosť, sociálne zabezpe-
čenie a materiálnu rovnosť. Experimentálne vízie spoločenskej zmeny sa stali  jedným zo zdrojov ideové-
ho ohrozenia nukleárnej rodiny, zakotvenej v náboženskom, sekulárnom kontexte na pozadí hodnôt de-
mokracie a liberalizmu (Škoviera, 2007). Vyvlastnenie rodinných funkcií štátom malo priniesť život vo 
veľkej kolektivite (Možný, 1999), s ideologickým zdôvodnením materialistického svetonázorového for-
movania detskej osobnosti v kolektíve. Formy štátnej starostlivosti, založené na skupinových prístupoch, 
boli považované za efektívnejšie alebo rovnako dobré, ako náhradné rodinné modely. Rezidenčné zaria-
denia sa vnímali ako všeliek na riešenie sociálnych a rodinných patológií. Štát sám seba prezentoval, že sa 
vie lepšie postarať o deti zanedbávané, opustené, osirelé ako jednotlivec alebo náhradná rodina. Bol defi-
novaný nový cieľ - jednotne a sústredene pôsobiť a utvárať vyvíjajúcu sa osobnosť dieťaťa v súlade 
s ideálom socialistického človeka (Matoušek, Pazlarová, 2010).  V 50. rokoch sa  preto v Československu 
rušia formy pestúnskej starostlivosti (okrem príbuzenskej) a odstraňujú sa neštátne subjekty, poskytujúce 
náhradné formy pomoci. Marxizmus sa stáva základom presadzovania myšlienok, zdôrazňujúcich výhodu 
a prednosti kolektívu. Prístup socialistického štátu podporoval kolektívne, režimové formy výchovy,  
ovládané zákazmi a príkazmi, kontrolou výberu činností, v ktorom deti strácali kontakt s biologickými 
rodičmi. S biologickými rodinami sa prestalo pracovať (Bodnárová, Filadelfiová, 2004). Zlyhanie rodiny, či 
sociálna patológia sa riešili izoláciou pozitívnych príkladov prevýchovy detí a prezentáciou zariadení typu 
„výkladných skríň“ (Guráň, 2011). Štátne represívne zásahy, prekračovanie súkromia u problémových 
rodín, odňatie dieťaťa a  následné vyrastanie v detskom domove, to všetko bolo považované za alternatívu 
používanú ako dôkaz, že kolektívna starostlivosť môže byť pre dieťa dobrým a ukážkovým riešením. Re-
zidenčné zariadenia detských domovov, často izolované a ukryté pred širšou komunitou, vykazovali  rep-
resívny charakter, deti v nich boli stavané do pozície pasívneho prijímateľa pomoci. V socialistických kra-
jinách sa stávali prostriedkom na napĺňanie potrieb kolektívu (Šulista, 1989). Najlepší záujem dieťaťa sa 
zamieňal za verejné blaho alebo aktuálne potreby spoločnosti (Save the children, 2010). V duchu niekto-
rých negatívnych dôsledkov moderny, vychádzali zariadenia z byrokratických postupov, prehliadajúcich 
individuálne potreby detí. Zabezpečovali tak najmä záujmy dospelých, s cieľom naplniť zamestnanosť 
regiónu a poskytnúť pracovné miesta nezamestnaným dospelým v mene udržania spoločenskej súdržnos-
ti a stability. V západných krajinách boli v niektorých prípadoch používané ako nástroj posilnenia nábo-
ženského a sekulárneho vzdelania pre chudobné a osirelé deti, alebo prostriedok kontroly deviantného 
správania, ktoré chcel  štát odstrániť zo spoločnosti.  

Po roku 1963 sa v Československu podoby inštitucionalizmu začínajú oslabovať. Prichádza 
k opätovnému posilneniu rodinných modelov z doby prvej Československej republiky. Do inštitucionálnej 
starostlivosti sa začínajú vracať rodinné vzory, vznikajú rodinné kolónie, sirotince sa menia na detské 
domovy so sociálnymi a výchovnými funkciami. Počet detských domovov začína narastať. Pod vplyvom 
nových výskumných zistení v oblasti detskej deprivácie, ako dôsledku skupinovej starostlivosti, vznikajú 
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„rodinné“ detské domovy, presadzuje sa humanistický prístup (Langmeier, Matějček, 2011, Škoviera, 
2007). Charakter poskytovanej starostlivosti sa začínať odvíjať od modelu deprivovaného dieťaťa. 
  Po roku 1989 prichádza k oslobodeniu od štátnej represie. Aktivity začína opäť vykoná-
vať cirkev i neštátne subjekty. Zrušil sa štátny monopol, výchova a starostlivosť stratila ideologický kon-
text, začala sa rozvíjať diskusia o nových modeloch náhradnej starostlivosti. Redukcia sociálnej ochrany 
prenáša zodpovednosť za deti na nukleárne rodiny. Štát prestáva byť plánovačom, konkurentom rodinnej 
starostlivosti. Mení svoju rolu na pragmatický prvok v krízovom riadení, stáva sa  hlavným garantom za-
bezpečenia ochrany práv detí. Fungovanie rodiny i rezidenčných inštitúcií začína byť závislé od pracovné-
ho trhu. Nefunkčnosť trhu práce vyčerpáva aktivity sociálnej ochrany a poskytovanej pomoci (Vogel, 
2002, Stein, 2008). Na detské domovy sa prestalo pozerať ako na „výkladné skrine“, ktoré dokážu vyriešiť 
rodinné a detské problémy kolektívnou výchovou. Diverzifikovalo sa financovanie, začala prebiehať trans-
formácia zariadení, s cieľom zbaviť detské domovy pretrvávajúceho inštitucionalizmu. Zariadenia už nie 
sú vnímané ako všeliek, ale ani sa im nepíšu nekrológy. Definujú sa nové rodinné formy starostlivosti 
a výchovy. Rezidenčná starostlivosť začína reagovať na rôznorodosť identifikovaných problémov detí a 
rodín. Vznikajú špecializované zariadenia (napr. krízové strediská). Inštitucionálna starostlivosť 
z hlavného prúdu riešení odchádza na okraj, ako posledná poistka, keď sa všetky rodinné alternatívy pre 
dieťa vyčerpali. Ako hlavný cieľ sa deklaruje primárna prevencia, ktorá má zabrániť vyňatiu dieťaťa z jeho 
rodiny. Do popredia vstupujú profesionálne rodiny, pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostli-
vosť. Zlepšujú sa metódy skúmania rodinných problémov. K normatívnym cieľom sa pridáva práca s bio-
logickou rodinou, udržanie dieťaťa v jeho  pôvodnom rodinnom prostredí. V diskurze sa otvárajú témy 
bezpečnosti,  násilia, zanedbávania a zneužívania detí v rodine. Vznikajú právne definície násilia pácha-
nom na deťoch, zákony, upravujúce nahlasovanie zlého zaobchádzania v rodinnom prostredí. (Dubowitz, 
1999, Stith, 2013). Ďalší vývoj zahŕňa deinštitucionalizáciu, diverzifikáciu, obmedzenie represívnych po-
stupov. V praxi to znamená zameranie sa na malé inštitúcie, posilňovanie zapojenia rodiny, zdôrazňovanie 
úlohy prevencie, hľadanie spôsobov ako predchádzať umiestneniu do rezidenčnej starostlivosti, skraco-
vanie dĺžky umiestnenia, väčšia otvorenosť zariadení, posilňovanie náhradnej rodinnej starostlivosti 
a väčšie deklarovanie ochrany detí. Dôraz sa kladie na zvýšenie participácie a zohľadňovanie názoru sa-
motného dieťaťa, sieťovanie kľúčových aktérov ochrany a dôležitosť supervízie odborných pracovníkov.  

 
2.3. Syntetizácia poznatkov a budúci vývoj náhradnej starostlivosti 

 

V jednotlivých krajinách je podiel zastúpenia rezidenčnej starostlivosti v systéme sociálnoprávnej 
ochrany rôzny. Niektoré zdroje uvádzajú, že medzi mierou rozšírenia rôznych typov ústavov a prijímaním 
detí do náhradných rodín existuje nepriama úmera (Thoburn, 2009). Tam, kde je rozsiahla náhradná ro-
dinná starostlivosť, tam má menší podiel zastúpenia ústavná starostlivosť a naopak. Nasledujúca tabuľka 
zachytáva pomery  zastúpenia v 14 krajinách Európy, v USA a Austrálii. V porovnaniach možno vidieť 
najväčšie podiely ústavnej starostlivosti v Nemecku, Taliansku, Španielsku a Holandsku. Najmenší podiel 
sa nachádza v Austrálii, Írsku, Nórsku a Veľkej Británii, kde je naopak proporcionálne najviac rozšírená 
náhradná rodinná starostlivosť.  

 
   Tab.č.1 

 PODIELY VYUŽÍVANIA FORIEM NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI  NÁHRADNÁ RODINNÁ 
 STAROSTLIVOSŤ 

ÚSTAVNÁ  
STAROSTLIVOSŤ 

Austrália 91,0% 5,0% 
Írsko 90,5% 7,1% 

Nórsko 86,0% 14,0% 
Veľká Británia 80,4% 10,8% 
Nový Zéland 79,3% 16,7% 

USA 75,7% 14,8% 
Švédsko 71,7% 28,3% 

Rumunsko 62,8% 37,2% 
Španielsko 60,4% 43,9% 
Maďarsko 60,0% 40,0% 
Holandsko 56,7% 43,3% 
Francúzsko 53,3% 38,6% 
Taliansko 49,6% 50,4% 
Nemecko 44,0% 56,0% 

   Zdroj: Valle, del, J.F., Bravo, Psychosocial intervention 22 (2013) 251-257  
 

Aj keď sa celkové postavenie detských domovov v systémoch sociálnoprávnej ochrany mení, v 
syntetizácii poznatkov možno nájsť dôvody, prečo sa s detskými domovmi počíta aj do budúcnosti.  Ako 
príklad uvádzame skúsenosti z niektorých krajín v zahraničí - v Írsku sa nárast počtu detí v ústavoch vy-
svetľuje problémami s mladistvými v náhradnej rodinnej starostlivosti. Nové rodiny neboli schopné za-
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bezpečiť a pokryť ich potreby (Gilligan, Sallnas In: Courtney, Iwaniec, 2009). V Austrálii bola do veľkej 
miery eliminovaná rezidenčná starostlivosť, ale kapacita náhradných rodín dosiahla strop ohľadom prijí-
mania starších detí s mnohonásobnými poruchami správania alebo sociálnymi problémami (Ainsworth, 
Hansen In: Courtney, Iwaniec, 2009). Ide tak najmä o kategórie „ťažko umiestniteľných“ detí, napríklad aj 
deti so zdravotnými znevýhodneniami, pre ktoré rodinná starostlivosť nemusí byť benefitom, ak náhradní 
rodičia potrebujú najmä odborný, špecializovaný personál, ktorý sa samotným rodinám nedostáva alebo 
k nemu nemajú prístup. Na Slovensku je najčastejším útočiskom detí po predčasnom ukončení náhradnej 
rodinnej starostlivosti skupina v detskom domove alebo profesionálna rodina. V budúcnosti sa  očakáva  
zlepšenie praxe v adresnej pomoci šitej  „na mieru“ konkrétnej rodine a dieťaťu. Detské domovy so špecia-
lizovaným servisom a individuálnym prístupom, podpora malých inštitúcií a pravidelná supervízia pre 
zamestnancov. Trend sa bude vyvíjať smerom k lepšej koordinácii, využívaniu multidisciplinárneho tímu, 
uprednostňovaním komunitných riešení, za posilnenia participácie pôvodnej rodiny a pri zohľadňovaní 
názoru samotného dieťaťa. 

 

3. PROSTREDIE DETSKÝCH DOMOVOV – AKTUÁLNY DISKURZ   
 
Kapitola sumarizuje diskusiu, zaoberajúcu sa  transformačnými  zmenami v poskytovaní inštitu-

cionálnej starostlivosti na Slovensku. Prvá časť analyzuje rôzne pohľady na prebiehajúcu transformáciu 
a deinštitucionalizáciu detských domovov, úlohu prevencie, práce s rodinou a náhradnú rodinnú starostli-
vosť. Druhá časť popisuje najproblémovejšie oblasti, vynárajúce sa v súvislosti s v prostredím detských 
domovov. Zdôrazňuje, že umiestnenie dieťaťa môže byť nielen jeho záchranou, ale ak sa stane trvalým 
riešením, následný pobyt obsahuje  mnohé riziká. Tretia časť sa zameriava na údaje  oficiálnych výkazov 
o poskytovaní  starostlivosti a výchovy detí v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez 
sprievodu. Dostupný empirický obraz uvádza rôzne spôsoby ukončovania starostlivosti v detských domo-
voch i základné zistenia o stave bývania a zamestnania v prvom roku po odchode. Údaje tak hovoria o tom, 
aký podiel mladých ľudí, ktorým bola ukončená starostlivosť, odchádza priamo do života a ako sa im po 
odchode darí pri hľadaní bývania a zamestnania. Údaje sa vzťahujú na podskupinu mladých dospelých, 
ktorá súhlasili s kontaktom po opustení zariadenia a poskytli informácie sociálnym pracovníkom/čkam. 
 

3.1. Transformácia/deinštitucionalizácia a alternatívy náhradnej starostlivosti na Slovensku 
 

Na Slovensku možno zaznamenať tri hlavné prístupy k rodinám, ktoré sa o svoje deti nevedia, ne-
chcú alebo nemôžu postarať. Prvý kladie dôraz na prevenciu, prácu s rodinou a predchádzanie vzniku 
problémov v zárodku, aby sa nemali čas rozvinúť do podoby, kedy je jediným riešením represia. Cieľom je 
včasné identifikovanie komplikácií, práca s rodinou, zabránenie vyňatiu dieťaťa, obmedzenie použitia 
represívnych postupov. V systéme sociálnoprávnej ochrany je prevencia kladená na hlavné miesto,  tvorí 
základ, od ktorého sa odvíjajú ďalšie opatrenia.   

Druhý prístup sa zameriava na poskytovanie náhradnej rodinnej starostlivosti. Vychádza 
z potreby posilnenia náhradného rodičovstva tam, kde z rôznych dôvodov nie je možná výchova dieťaťa 
vo vlastnej rodine, s cieľom zabrániť umiestneniu do detského domova. Zameriava sa na zvýšenie kvality a 
dostupnosti služieb pre náhradných rodičov, ich vyhľadávanie a poskytovanie rodinnej starostlivosti. 
Podporou pôvodných/náhradných rodín má zamedziť, aby sa detské domovy prestali v praxi používať 
ako “skratka“ a viac sa rešpektovali detské potreby a práva detí  na vyrastanie v rodine. Presadzuje rieše-
nia rodinnej  starostlivosti pre všetky deti. 

Tretí prístup sa zaoberá transformáciou a deinštitucionalizáciou detských domovov.  Na zá-
klade poznatkov, vyplývajúcich z vplyvu prostredia detských domovov na deti (Browne, 2007, Langmeier, 
Matějček, 2011), sa detské domovy  menia z veľkých internátnych budov, na menšie objekty, lepšie napĺ-
ňajúce potreby detí v nich umiestnených. Cieľom transformácie nie je rušenie detských domovov, ale ich 
prebudovanie na zariadenia menšieho typu, s kvalitným odborným servisom, zabezpečujúcim neskoršiu 
reintegráciu ich klientov. Zámer je zmeniť výchovné, personálne, priestorové a hospodárske podmienky 
tak, aby čo najviac zohľadňovali potreby detí a napodobňovali rodinné prostredie (Kovács, Guráň, Šebová, 
2007, Škoviera, 2007).1           

Medzi troma prístupmi neexistuje odborná zhoda ohľadom benefitu, z ktorého by deti, po-
hybujúce sa v systéme sociálnoprávnej ochrany, mali ťažiť. Kritici rezidenčnej starostlivosti podporu-
júci náhradné rodiny poukazujú na užitočnosť rodinného prostredia, ohľadom lepšieho napĺňania potrieb 
                                                                 
1 Viď tiež materiály MPSVaR a ÚPSVaR: Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch 
na roky 2016-2020, Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej 
republike.  
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dieťaťa. Dôraz na zvýšenie počtu náhradných rodín vnímajú ako stratégiu na oslabenie pozície rezidenč-
nej starostlivosti, posilnenia pro-rodinných riešení, vyprázdňovania detských domovov. Zároveň upozor-
ňujú, že v každej populácii je len určité percento žiadateľov a záujemcov, ktorí sú ochotní a schopní prijať 
dieťa z detského domova alebo biologickej rodiny. Nie je pritom jasné, či na Slovensku tento strop nebol 
dosiahnutý. Otázkou tiež zostáva, do akej miery očakávania spojené s náhradnými rodinami dostatočne 
reflektujú zmeny v súčasnej rodine – od kariérnych ašpirácií, cez nestabilitu rodinného prostredia,  až po 
„obavu“ vychovávať dieťa v dnešnom svete (Škoviera, 2015). 

Kritici transformácie detských domovov vnímajú prebiehajúce zmeny ako neefektívne. Simulo-
vané rodinné riešenia, zníženie počtu detí v detských domovoch a priestorové prebudovanie detských 
domovov považujú len za úvodné kroky ku skutočnej transformácii a priblíženiu sa rodinnému prostrediu, 
ktoré závisí od rozhodnutí personálu konkrétnych detských domovov (Fedorová, in: Kelley, 2008). Zvnú-
torniť novú filozofiu výchovy s „nechcenými deťmi“ sa nedarí všetkým. Pokiaľ sa zmena myslenia nerozší-
ri,  transformácia je považovaná za predražené pozlátko, je „nekonečná“, neprebieha dostatočne rýchlo a 
výsledný efekt je zanedbateľný. Uskutočňované zmeny sú vnímané ako „betónovanie detských domovov“, 
bez presvedčenia o opodstatnenosti dôležitosti krokov zo strany ľudí, ktorí o deťoch v detských domo-
voch rozhodujú (Návrat, 2012, Browne, Mulheir, 2007). Naďalej pretrváva inštitucionalizácia systému, 
v ktorom sa deti stávajú obeťami opatrení, ktoré by ich mali (za)chrániť (Baker, 2006 In: Kelley, 2008). Za 
procesom transformačných zmien sa môže skrývať pretrvávanie latentných funkcií zariadení tak, ako boli 
opísané v predchádzajúcej časti - umelé vylepšovanie imidžu, alebo maskovanie represívnych funkcií, 
ktoré  na prvý pohľad nie sú zjavné. Diskusie sa vedú aj o hlavných tézach transformácie a podoby det-
ských domovov v budúcnosti, o podmienkach a cieľových skupinách, alebo zastrešení celej náhradnej 
starostlivosti  jedným rezortom (Škoviera, 2008, 2015). 

Požiadavka rušenia detských domovov môže stáť aj  na mylných základoch. Je to napríklad vte-
dy, ak sa nezohľadňujú rozdiely vo veku umiestňovaných detí, či dĺžky ich pobytu. Dieťa s negatívnou 
skúsenosťou z pôvodnej alebo náhradnej rodiny sa prechodne môže cítiť bezpečnejšie v emocionálne 
povrchnejšom a formálnejšom prostredí detského domova. Pre deti v staršom veku, v adolescencii, či pre 
deti týrané a sexuálne zneužívané v pôvodných rodinách, môže byť časovo limitovaný pobyt v zariadení 
s pevným režimom užitočný (Whitaker, 1998, Škoviera, 2008). Otázky vyvolávajú aj deti s ťažkým zdra-
votným znevýhodnením, ktoré potrebujú každodenný odborný lekársky servis (Škoviera, 2015). Rodina je 
potrebná pre všetky deti, vždy budú ale existovať otázky, či je dostatočne pripravená, a do akej miery je 
schopná zvládnuť všetky okolnosti spojené s výchovou a starostlivosťou. Náhradné rodiny tak môžu čeliť 
problémom, majúcich pôvod v dávnej minulosti, ktoré sa v neskoršom živote môžu ťažšie korigovať (Ma-
toušek, Pazlarová, 2011). Zlá rodina môže byť v niektorých prípadoch  horšou možnosťou ako krátkodobý 
pobyt v detskom domove.  

Podľa niektorých autorov je najdôležitejší - ale aj najviac podceňovaný -  preventívny prístup. Ten 
zdôrazňuje zníženie počtu detí v náhradných rodinách, v ústavných zariadeniach a posilnenie preventív-
nej činnosti (Škoviera, 2008). Oblasť preventívnych opatrení má zo zákona o sociálnoprávnej ochrane 
najsilnejšie normatívne postavenie. Prieskumy ale ukazujú, že len zriedkavo sa pri vyhodnocovaní stavu 
v rodine a hľadaní riešenia uplatňuje komplexný, multidisciplinárny a tímový prístup. Prípadové konfe-
rencie alebo stretnutia rodinného kruhu sa realizujú ojedinele. S rodinami v kríze sa systém zaoberá ne-
skoro, neexistujú dostupné služby a miesta, kde by mohli rodiny nájsť pomoc. Na posúdenie a komplexné 
vyhodnotenie situácie nie je jednotná metodika. V praxi kolízny opatrovník vychádza z vlastných skúse-
ností a vnímania situácie, sociálni pracovníci v detských domovoch sú len zriedka úspešní v sanácii rodiny 
(Mikloško, 2014).  V kontexte uplatnenia sa na trhu práce nie je  zrejmé, či a nakoľko transformácia pri-
spieva k zlepšeniu zamestnanosti, je voči nej indiferentná, prípadne dostupný štatistický obraz zhoršuje. 

 
 
 

3.2. Reflexia prostredia detských domovov  
 
  Detské domovy sú byrokraticky riadené organizácie, do ktorých deti prichádzajú „nedobrovoľne“, 
na základe rozhodnutia súdu, ktorý ako jediný môže rozhodnúť o vyňatí z rodiny. Aplikovanie byrokratic-
kých formálnych postupov, neosobnosť, anonymita, neexistencia rodičovských rolí, to sú hlavné diferen-
ciačné kritériá, ktorými sa detské domovy odlišujú od starostlivosti o dieťa v rodine (pôvodnej, náhrad-
nej). Od tohto faktu sa odvíjajú aj špecifiká rezidenčného prostredia. Dieťa prichádza do neznámych pod-
mienok, nepozná fungovanie pravidiel, nevie kde a s kým bude bývať, čo sa bude diať, aké je miesto vy-
chovávateľov v novom prostredí, na koho sa obrátiť v prípade akejkoľvek núdze (Roháček, 2000). Nanovo 
sa prispôsobuje anonymnejším podmienkam so zníženou frekvenciou podnetov, kde o jeho záležitostiach 
rozhodujú autority bez trvalého záväzku (Labáth, 2004). Rozhodnutia o deťoch sa môžu diať v sociálnom 
dištanci, existuje zvýšené riziko nižšej zodpovednosti za ich osud. Vstup do detského domova znamená,„ 
„som všetkých a nikoho“ s priradením nálepky „štátneho dieťaťa“. Počas pobytu dieťa prechádza rôznymi 
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fázami prispôsobenia sa a adaptácie. Niektoré z detí zvládnu adaptáciu lepšie, iné horšie. Typická je úče-
lová adaptácia dočasného prispôsobenia sa (Kollárová, Hučík, 2011), hospitalizmus - v zmysle reakcie 
na umelé ústavné podmienky, sprevádzaný znižujúcou sa schopnosťou fungovať v civilnom živote mimo 
detského domova (Matoušek, 1999), riziká deprivačného syndrómu, ktorému predchádza citová depri-
vácia v rodine, domáci hospitalizmus (situácie, kedy je matka pracovne preťažená, alebo pri viac počet-
ných rodinách bez otca, ak dieťa trpí separáciou od matky, aj keď nie je fyzicky od nej odlúčené) (Matou-
šek, Pazlarová, 2010, Langmeier, Matejček, 2011).  U detí, ktoré majú skúsenosť s patologickými okolnos-
ťami v rodine, a následne s rezidenčným prostredím, je vyššia pravdepodobnosť vzniku nestabilnej cito-
vej väzby (Bowlby, 2010). Dochádza k odlišným podobám sociálneho učenia, k slabšiemu osvojeniu ro-
dinných vzorov a sociálnych zručností. Traumy v detskom domove sa môžu reprodukovať aj radom sprie-
vodných okolností - striedanie vychovávateľov, existencia pracovného času, menšia emočná angažova-
nosť, riziko šikany, etiketizácia - ako súčasť skupinovej dynamiky v neformálnych skrytých pravidlách na 
skupine, alebo disfunkčné zvyky, ktoré sa odohrávajú vo vnútri organizácie v záujme udržania jej chodu 
(Bernardini, 2007, Roháček, 2000). Personál sa preto snaží  vytvoriť také podmienky, v ktorých by prvot-
ná adaptácia čo najviac uľahčila dieťaťu príchod a pobyt. Úlohou je zamedziť, aby prostredie, v ktorom sa 
dieťa ocitá, nespolupôsobilo pri „vyplienení buriny a nepodarených kúskov“ s cieľom zaviesť poriadok, 
racionalitu ako príklady „dobrej praxe“ (záhradkárska mentalita). Za burinu a nepodarené kúsky sú potom 
označené deti, narúšajúce hladký chod starostlivosti (Smith, 2011). Odvrátená stránka skrýva aj rôzne 
represívne funkcie, posilňujúce mocenskú prevahu dospelých umožňujúcu vychovávateľom získať prí-
stup k zraniteľným deťom. Každá sťažnosť dieťaťa sa môže obrátiť proti samotnému dieťaťu (Browne, 
2007). Represia sa môže prejavovať neprimeranými sankciami za nedodržanie pravidiel, latentnými pre-
javmi v podobe inštitucionálneho násilia. Toto riziko sa zvyšuje, ak je prítomný stres opatrovateľa, alebo 
veľa času pre neštrukturované aktivity. Na strane detí ide o charakteristiky, odkazujúce na ťažkú zvládnu-
teľnosť a predchádzajúce skúsenosti s násilím. Chlapci čelia vyššej pravdepodobnosti, že budú vystavení 
fyzickému násiliu alebo zanedbávaniu, dievčatá sexuálnemu zneužívaniu (Nunno, 1997). V oblasti sociál-
nej identity môže byť dieťaťu priradená nálepka „chovanca z detského domova“ alebo „štátneho dieťaťa“, 
spolupôsobiaca ako bariéra pri hľadaní bývania, resp. perspektívneho zamestnania. Skúsenosť s vyrasta-
ním v detskom domove sa potom pre okolie stáva hlavným sociálne významným znakom. Na druhej stra-
ne -  reakciou na získanú stigmu nemusí byť len odmietanie ale aj  „nadmerný protekcionizmus“. 

Jedným z cieľov transformácie detských domovov je oslabenie všetkých rizík podporujúcich inšti-
tucionálne násilie. Deti majú väčšiu možnosť vlastného rozhodovania, normatívne sa pri tvorbe pravidiel 
kladie väčší dôraz na ich potreby a zaangažovanosť. Detské domovy sa otvorili rodičom, ktorí sa v nich 
môžu na obmedzenú dobu ubytovať, aby sa s deťmi mohli viac stretávať, existujú pokusy vytvárania no-
vých štandardov starostlivosti, ktoré by sa v budúcnosti mali implementovať do každodennej praxe. Za-
mestnanci majú povinnosť supervízie, pre každé umiestnené dieťa sa vytvárajú plány individuálneho 
rozvoja osobnosti, sleduje sa výchovná práca, vyhodnocuje sa psychologická starostlivosť.  Viac sa rešpek-
tuje autonómia detí, pri rozhodovaní sa viac zohľadňuje ich názor, pravidelne sa skúma, či dôvody vyňatia 
z biologickej rodiny už nepominuli.       

Významným faktorom, napomáhajúcim lepšie zvládanie pobytu v detskom domove, je reziliencia 
dieťaťa. Riešenie ťažkej životnej situácie, na ktorej konci je východisko nemusí ale vzniknúť automaticky. 
Jeho nájdenie  koreluje so spokojnosťou s telesným a duševným zdravím, s úrovňou adaptácie na život v 
zariadení, s vrstovníckou formou sociálnej opory, vzťahmi s rovesníkmi v zariadení, s rozširovaním kon-
taktov mimo zariadenia, zdravím, finančnou samostatnosťou a s informáciami o živote mimo zariadenia. 
Medzi pozitívne faktory patrí aj stabilita a kontinuita systému (Lukšík a kol, 2014, Lukšík, Lukšíková In: 
Pacnerová, Myšková (eds.), 2015).  

       
 

3.3. Ukončovanie inštitucionálnej starostlivosti a odchod do samostatného života 
 

Prechod z detského domova do života má špecifickú podobu. Životná cesta sa začína formovať 
v biologickej rodine a pokračuje v náhradnej starostlivosti. Do samostatného života sa neodchádza 
z rodiny, ale z detského domova. Ide o odchod definitívny, bez možnosti návratu, bez podpory najbližších 
(Dixon & Stein 2005). Mladý človek je ihneď konfrontovaný s viacerými zásadnými životnými zmenami. 
Hľadanie bývania i zamestnania je okamihom zvýšenej miery vystavenia najrôznejším sociálnym rizikám. 
 Mladý dospelý sa stáva adeptom na všetky možné druhy zlyhaní (Pazlarová, Matoušek, 2010, Eurochild, 
2010). Nasledujúci graf ukazuje na tri hlavné spôsoby ukončovania náhradnej inštitucionálnej starostli-
vosti.  Na prvom mieste je návrat do rodiny (pôvodnej alebo náhradnej). Ide o najčastejšiu formu odchodu 
- v priebehu celého sledovaného obdobia odišlo do vlastnej rodiny v priemere 47% detí.  Druhým najčas-
tejším dôvodom je dosiahnutie plnoletosti: v rokoch 2010-16 tvorila táto forma ukončenia  36% odchodov 
zo všetkých ukončení (do ukončenej starostlivosti sa započítavajú aj mladí dospelí, ktorí sa rozhodli 
v detských domovoch ostať aj po dovŕšení plnoletosti). Zvyšné, najmenej frekventované ukončenia sa 



10 
 

týkali „iných dôvodov“, spočívajúcich najmä v prechode do iných zariadení (reedukačného zariadenia, 
iného detského domova), ale aj úmrtí. Tieto údaje naznačujú, že odchody do samostatného života sa týkajú 
nezanedbateľnej časti populácie detí z detských domovov. Preto sa nejedná o  stratégiu, ktorá by bola 
v porovnaní s inými ukončeniami ojedinelá. Pre dokreslenie situácie, v detských domovoch sa 
v poslednom sledovanom roku 2016 nachádzalo viac ako 4700 detí. Ide o pomerne vysoké číslo, nevyka-
zujúce tendenciu medziročne sa znižovať (tab. č.26 v prílohe).  

 
        Graf.č.1 

 
Zdroj: ročné výkazy o poskytovaní starostlivosti a výchovy detí v detskom domove a v detskom domove pre ma-
loletých bez sprievodu (prepočty) 

 
  Aj  v ústavnom prostredí možno aplikovať postupy, zlepšujúce situáciu mladých ľudí po ich od-
chode. Dobrá prax je naviazaná na výsledky známe najmä zo zahraničných štúdií. Vo Veľkej Británii exis-
tujú „care schemes“ alebo „pathway plans“. Vychádzajú z predpokladu, že kvalitu osamostatnenia ovplyv-
ňujú ciele, zadefinované pred odchodom z inštitucionálnej starostlivosti. Konkrétny plán je potom odpo-
veďou na potreby dieťaťa v oblastiach finančnej asistencie s bývaním, podpory vzdelania, kontaktov 
s ďalšími ľuďmi. Každý mladý človek, ktorý opúšťa zariadenie, má personálneho poradcu, zodpovedného 
za prípravu takéhoto plánu. V Holandsku fungujú „exit trainings“, ktorých cieľom je posilniť životné zruč-
nosti, aby boli mladí ľudia lepšie schopní sa vyrovnať so spoločenskými požiadavkami (Knorth, J.E., 2002). 
V Škótsku sa kladie dôraz na koncept „corporate parenting“. Ten bol zakomponovaný do nových právnych 
predpisov a  spočíva v práci s deťmi, v dodržiavaní ich práv, zabezpečením podporných služieb zo strany 
rôznych štátnych inštitúcií (Mcghee, 2016 In: Hargašová, eds., 2016). Na Slovensku sú v ústavnej starostli-
vosti zakomponované plány prípravy na osamostatnenie sa dieťaťa a prípadové konferencie (viď. Kapitola 
č.4).  Ak sú ale plány a príprava vykonávané neúčelne, môžu sa míňať svojmu účinku (napr. prístup „one 
plan fits all“).  

 
3.4. Ubytovanie a zamestnanie mladých dospelých v prvom roku po odchode 

 
                Ako sa darí mladým dospelým v prvých rokoch po ich odchode z detského domova pri hľadaní 
bývania a na trhu práce, možno zistiť iba na základe kontaktov, podmienených dobrovoľným súhlasom 
z ich strany. Dostupné údaje o mladých dospelých, naznačujú základný medziročný trend bývania a za-
mestnanosti. Keďže kontakty sú dostupné iba počas dvoch rokov po odchode,  komplexnejšie údaje 
v dlhšej časovej perspektíve nie sú k dispozícii. Predpokladáme, že tí, ktorí poskytli kontakt a komunikujú 
o svojej životnej situácii sú „menej problémoví“, jedná sa prevažne o mladých ľudí, ktorí sa adaptovali 
lepšie. V priemere sa počas rokov 2010-2016 podarilo skontaktovať vyše 82% zo všetkých mladých dos-
pelých, ktorým bola ukončená ústavná starostlivosť (percento pod grafom). Dostupné výkazy poukazujú 
na dobré výsledky prvého bývania (Graf.č.2), čo je hlavným predpokladom pre nájdenie si zamestnania. 
Najčastejšie mladí ľudia odchádzajú do prenajatého bývania. Na druhom mieste sú evidované odchody 
späť do rodín, čo je pochopiteľná stratégia, pretože deti v detských domovoch nie sú siroty. Je ale otázne, 
do akej miery sú rodiny pripravené na návrat a čo to znamená pre spoločnú budúcnosť. Keďže ide 
o odchody po dovŕšení plnoletosti, rodinné pomery sa nepodarilo navrátiť do podoby, aby bol možný ná-
vrat pred ukončením plnoletosti. U tejto kategórie populácie je rizikové dlhodobejšie udržiavanie si býva-
nia.  
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Pri sčítaní ľudí bez domova bývajúcich v rôznych  zariadeniach (ubytovne, útulky, nemocnice, 
domovy na polceste, krízové strediska a iné) sa ukázalo, že 9% z nich tvorili ľudia s predchádzajúcim po-
bytom v detskom domove. Jednalo sa najmä o mladšie vekové ročníky. Z ľudí, sčítaných na ulici, tvorila 
táto podskupina 7% osôb (Ondrušová, ed., 2016). Nedostupnosť stabilnejšieho sociálneho bývania je po-
važovaná za okolnosť, zvyšujúcu riziko marginalizácie a znižujúcu šancu nájdenia si plnohodnotného za-
mestnania. Pravdepodobnosť bezdomovectva sa zvyšuje aj s ďalšími faktormi - neexistenciou praktických 
zručností pri získavaní bývania, prítomnosťou dlhov, či nevyhovujúcimi vzťahmi so spolubývajúcimi (Di-
xon, 2007, Stein, 2005). 

 
   Graf.č.2 

 
Zdroj: ročné výkazy o poskytovaní starostlivosti a výchovy detí v detskom domove a v detskom domove pre malole-
tých bez sprievodu (prepočty)  

   
 Zamestnanosť v prvom roku po odchode znázorňuje Graf č.3. Umožňuje rozlíšiť základné kategó-
rie vypovedajúce o tom, či mladí dospelí pracujú alebo nie, respektíve, či ide o prácu, ktorá má príležitost-
ný charakter. Detské domovy sú v kontaktoch (podobne ako pri zisťovaní stavu bývania) pomerne úspeš-
né a príslušné percento je uvedené pod grafom pri každom roku. Z celej cieľovej skupiny, ktorá sa po od-
chode kontaktuje, je medziročná úspešnosť v priebehu rokov 2010-2016 konštantne nad 80%. Po odcho-
de z detského domova v roku 2016, malo v prvom roku zamestnanie alebo príležitostnú prácu 52% mla-
dých ľudí, na ktorých existoval kontakt. V porovnaní so zisťovaním z predošlého roka je to o niečo menej. 
Podobne ako u bývania, aj tu oficiálne údaje v jednotlivých rokoch kolíšu. Nemožno preto poukazovať na 
zhoršujúci/zlepšujúci sa trend. Zo zozbieraných údajov vo vzorke vyplýva, že ak si mladí dospelí nájdu 
zamestnanie,  často je to nízkokvalifikovaná práca, ktorú si z rôznych dôvodov možno iba problematicky 
udržať (viď. Kapitola 6 – identifikácia vzorky,  časť 6.5. – prvé zamestnanie po odchode). 
 
 Graf.č.3 
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Zdroj: ročné výkazy o poskytovaní starostlivosti a výchovy detí v detskom domove a v detskom domove pre malole-
tých bez sprievodu (prepočty) 

 
Dostupné  štatistiky sa vyznačujú viacerými obmedzeniami. Prvým je, že zachytávajú  iba kategó-

riu mladých ľudí, ktorí ostávajú v detských domovoch aj po dovŕšení plnoletosti. Nezahŕňa deti, ktoré 
odišli ihneď v čase nadobudnutia plnoletosti. U nich predpokladáme, že ide o rizikovejšiu skupinu, 
v porovnaní s mladými dospelými sa môžu častejšie prepadať do stavu bezdomovectva alebo nezamest-
nanosti. Ako ukazujú zistenia vo vzorke, odchod v čase plnoletosti  môže voliť väčšina (Kapitola č.6). Dru-
hým obmedzením je časový údaj zisťovania. Nevieme určiť, či sa sledované údaje zlepšujú/zhoršujú 
v dlhšom období. Tretím obmedzením je, že pochádzajú iba od mladých dospelých, ktorí na to dali súhlas. 
Tento je pravdepodobne  najmä od tých, ktorí majú dobré vzťahy už v detskom domove, a  preto nemajú 
problém o sebe dať vedieť. Posledným obmedzením je šírka sledovaných kategórií. Nepoznáme detailnej-
šiu sociálnu situáciu, stav zdravia alebo ďalšie sociodemografické charakteristiky. Obmedzenosť kvalit-
ných údajov má svoje opodstatnenie -  ide o  ťažko dostupnú cieľovú skupinu.  

 

4. VÝCHODISKÁ PRE VÝSKUMNÝ ZÁMER – PRÁCA S DEŤMI V DETSKÝ 

CH DOMOVOCH 
 
              Hlavné ťažisko práce s deťmi možno nájsť v individuálnych plánoch rozvoja osobnosti dieťaťa 
(IPROD). Individuálne plány sú zo zákona vypracované osobitne pre každé umiestnené dieťa. Obsahujú 
všetky činnosti a ciele, ktoré sa v spolupráci s personálom detského domova realizujú. Nasledujúca kapito-
la približuje individuálne plány rozvoja osobnosti dieťaťa. Vymedzuje hlavné okruhy IPRODov   - plán 
výchovnej práce s dieťaťom, plán sociálnej práce a prípravy na osamostatňovanie sa, ktorého súčasťou 
môžu byť aj prípadové konferencie. 2 Detailnejšie rámcuje spôsoby práce  v detských domovoch,  poukazu-
je na popis cieľov a špecifikuje východisko pre skúmanie vplyvu aktivít na pracovné uplatnenie po odcho-
de. 
 

4.1. Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa (IPROD) 
 

 Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa3 (IPROD) je dokument, ktorý sa vypracúva oso-
bitne pre každé dieťa umiestnené v detskom domove. Tvorí základnú informáciu o priebehu starostlivos-
ti/výchovy a slúži k ďalšiemu plánovaniu činností. Zo zákona neexistuje jednotný vzor ani usmernenie,  
ktorý by stanovil ako by mal IPROD vyzerať. 4  Ide iba o nástroj práce, ktorého cieľom je poukázať na po-
treby dieťaťa a podľa toho určiť ciele alebo spôsob ako pomôcť k ich lepšiemu zvládnutiu. Dieťa by malo 
mať pri tvorbe IPRODu hlavné slovo - obsah tvoria činnosti,  ktoré považuje za najdôležitejšie. 5 Voľba 
cieľov prichádza na základe vyhodnotenia celkovej situácie dieťaťa, vrátane rodinných súvislostí. IRPOD 
by mal prispievať k zapojeniu rodiny do riešenia budúcnosti samotného dieťaťa. Zo zákona 
o sociálnoprávnej ochrane sa pravidelne vyhodnocuje (komplexne najmenej jedenkrát polročne, jednotli-
vé časti raz mesačne). Ciele v ňom zvolené navzájom na seba nadväzujú. Základom IPROD-u je diagnostic-
ká, zdravotná a sociálna správa o dieťati. Informácie spracúva odborný tím v detskom domove ako aj úrad 
práce. Správa môže byť doplnená o stanoviská Centier pedagogicko-psychologických poradní (CPPaP),  
špeciálno-psychologických poradní (CŠPP), alebo iných inštitúcií (napr. školské zariadenia a iné). Obsa-
hom diagnostickej správy je najmä sociálna anamnéza rodiny/možnosti návratu/ zváženie potreby hľada-
nia náhradnej rodiny, metódy psychologickej práce,  na ktorých dieťa v spolupráci s psychológom partici-
puje (napr. sociálno-psychologické výcviky), metódy práce s dieťaťom zo strany špeciálneho pedagóga, 
liečebného pedagóga, prípadne externého odborníka, ak si to situácia vyžaduje. Obsahom zdravotnej 
správy je najmä zdravotná anamnéza, sumár údajov o lekárskej prognóze, diagnostika zdravotných zne-
výhodnení, možnosti rediagnostiky. Správa je  určená pre potreby odborných zamestnancov, ktorí môžu 
                                                                 
2ďakujem za konzultácie Magde Handlovskej,  Zuzane Ruthoferovej (ÚPSVaR) a  Timei Selnekovičovej (detský domov 
Bernolákovo) 
3príklady dobrej praxe IPRODov: Kovács, K.,  Guráň, P., Šebová N.,: Sociálna práca v detských domovoch, teoretické 
východiská a praktické skúsenosti, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, (2007) str. 67-94 
4Na Slovensku bol pokus vytvoriť záväzné štandardy práce s deťmi v spolupráci s detskými domovmi  pod vedením 
Zuzany Zimovej. Do praxe sa ich nepodarilo presadiť (interný/nepublikovaný materiál). Viď tiež Pacnerová (2015), 
Grofová, Pukancová, Zimová,  (2015).  Špecifiká starostlivosti  o klientov, klientky v zariadeniach SPOD a SK, Podpora 
zvyšovania profesionality výkonu a rozvoja ľudských zdrojov v oblasti výkonu  a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu 
správu  a samosprávu, BA,   
5príklady dobrých  postupov práce s deťmi, viď: Európske štandardy kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo vlastnej 
rodiny, Quality for Children,  
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do spolupráce prizvať iné inštitúcie (napr. CPPaP, CŠPP).  Realizácia tvorby IPROD–u by mala prebiehať 
prostredníctvom multidisciplinárneho tímu (vychovávateľ, sociálny pracovník, špeciálny pedagóg, liečeb-
ný pedagóg, psychológ, úrad práce, obec, rodičia alebo blízke osoby dieťaťu). Jeho efektivita sa zvyšuje, ak 
je jasne stanovený cieľ a pomenované kroky k jeho dosiahnutiu. Ak odborníci vzájomne nekooperujú, nie 
sú stotožnení s vytvoreným obsahom (t.j. IPROD nie je „živý“) môže ísť o  formálny popis odborných čin-
ností, pokynov a aktivít,  ktorým sa neprikladá dôležitý význam a ktoré  neodrážajú potreby dieťaťa a jeho 
každodennú realitu pobytu v detskom domove. Stáva sa formálnym dokumentom bez výpovednej hodno-
ty. V nasledujúcich častiach sú pre potreby výskumného zámeru  bližšie popísané tri zložky IPRODov – 
plán výchovnej práce, sociálnej práce a plán osamostatňovania sa.  
 

4.1.1. Plán výchovnej práce s dieťaťom 
 

Plán výchovnej práce s dieťaťom sa vypracúva  v spolupráci vychovávateľom/ psychológom, 
sociálnym pracovníkom, špeciálnym a liečebným pedagógom. Hlavnú rolu pri jeho tvorbe by malo mať 
dieťa a  vychovávateľ/ka.  Plán poukazuje na aktuálnu situáciu, v ktorej sa dieťaťa  nachádza a z nej vyvo-
dzuje úlohy pre  jeho ďalšie  smerovanie.    Je  opisom činností a cieľov -  príprava na vyučovanie, školské  
predsavzatia, sebaobslužná prax, účasť na rôznych výchovných programoch. Môže obsahovať aj činnosti 
zamerané na vzťahy s ostatnými deťmi/súrodencami (plán socializácie, sociálnych zručností zdôrazňujúci 
aktivity  pri  nadväzovaní  vzťahov).  Spoluúčasť dieťaťa na tvorbe plánu je veľmi dôležitá, nakoľko reš-
pektuje jeho právo vyjadriť svoj názor. Pomáha  to zistiť ako sa dieťa prejavuje,  v čom sú jeho slabé 
a silné stránky, aké má plány do budúcnosti, aký je dosiahnutý pokrok. Ak je napríklad dieťa počas umies-
tnenia prijaté do náhradnej rodiny, je tu zahrnutý plán opisu jeho prípravy na prijatie do rodiny. Pravidel-
ným vyhodnocovaním poskytuje spätnú väzbu odbornému tímu detského domova. Námetom na zlepšenie 
práce s deťmi sa  javí napríklad považovanie dieťaťa za partnera, dostatočná citlivosť pri zohľadňovaní 
jeho názorov, vedenie rozhovorov alebo rôznych  špecializovaných aktivít. Problematickým sa ukazujú  
formálne vykonávané činnosti,   ktoré nezohľadňujú individuálnu situáciu dieťaťa.  

 
4.1.2. Plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou 

 
Plány sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou sú najčastejšie zamerané na sanáciu rodinné-

ho prostredia. Činnosti a  ciele sa stanovujú  z vyhodnotenia vzťahov rodina-dieťa. Všeobecne môžu byť  
plány podľa potrieb zamerané na  návrat do rodiny, náhradnú rodinnú starostlivosť, osvojenie, umožnenie 
pobytu rodičom v detskom domove, alebo  stanovenie rôznych postupov sociálnej práce s rodinou (napr. 
poradenstvo rodičom pri odstraňovaní záškoláctva, zapájanie rodiča do školských a mimoškolských akti-
vít, účasť na rodičovských združeniach, organizácia spoločných sedení). Zohľadňuje sa vzdialenosť rodiny 
od detského domova, dôvody umiestnenia, možnosti zlepšenia vzájomných vzťahov, súdne dôvody vyňa-
tia. Sociálna práca v ideálnom prípade pozostáva zo vzájomnej spolupráce  obce,  úradu práce a akredito-
vaného subjektu.  Aby plán  spĺňal svoj účel, je nutná spolupráca rodiny.6 Obec môže monitorovať priebeh 
návštev, poskytovať príspevok na dopravu. Úrad práce poskytuje sociálne poradenstvo, psychologickú 
pomoc,  informuje rodinu a dieťa o nových skutočnostiach. Akreditovaný subjekt spolupracuje na sanácií 
rodiny, môže zapájať rodiča do školských aktivít a psychologických sedení. Súčasťou plánu  môžu byť 
stretnutia rodinného kruhu, ktoré majú po umiestnení dieťaťa vytvoriť možnosti na čo najrýchlejší jeho 
návrat. S počiatočným odďaľovaním návratu sa zvyšuje pravdepodobnosť odchodu až po ukončení plnole-
tosti. 

Táto spolupráca môže prinášať aj rôzne bariéry. Na strane obce môže ísť o formalizmus,  nedosta-
tok možností pri pomoci rodine, neoboznámenie sa so zákonnými kompetenciami. Úrady práce majú veľ-
ký počet rodín na sociálneho pracovníka, môžu disponovať neúčinnými metódami sociálnej práce (konšta-
tovania nie riešenia), slabým zdokumentovaním rodinných problémov. Po umiestnení  sa práca s rodinou  
končí  a situácia dieťaťa je považovaná  za vyriešenú. Aktuálne sa sanácia rodinného prostredia spája 
s problematikou personálnych otázok – malé počty sociálnych pracovníkov, administratívne bariéry,  kva-
lita vzájomnej spolupráce pri opatreniach smerujúcich k návratu. 

 
4.1.3. Plán  prípravy na osamostatnenie dieťaťa 

 
Plán prípravy na osamostatnenie má uľahčiť dieťaťu prechod do samostatného života. Obsahu-

je popis predpokladaného spôsobu zabezpečenia si bývania, zamestnania, stanovisko  rodiny k osamos-
tatneniu,  návrh foriem vyplatenia príspevkov, ktoré sa dieťaťu dávajú pri odchode (peňažná, vecná, kom-

                                                                 
6 Detailný prehľad postupov  práce s rodinou dieťaťa, vyňatého z rodinného prostredia viď. Litavská, E, Molčanová, E., 
Dvornáková, L.: Inovatívny model manažmentu sanácie rodiny, ÚPSVAR (2013), str. 28-40  
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binovaná forma). Ak chce dieťa ostať v detskom domove aj po dovŕšení plnoletosti je v ňom zahrnutý 
popis dohody a podmienky o ďalšom zotrvaní (napr. ak je mladý dospelý zaopatrený, určí sa symbolická 
úhrada za účelom participácie na spoločných nákladoch, ak je nezaopatrený má nárok na sociálne dávky). 
Vypracúva sa najneskôr rok pred ukončení starostlivosti,  v kooperácií  s obcou, orgánom sociálnoprávnej 
ochrany (úrad práce) a rodinou. Obec by v ňom mala mať stanovisko k poskytnutiu bývania. Úrad práce 
stanovisko kurátora ohľadom hľadania si práce. Plán vytvára podmienky  na zapojenie sa najbližších ro-
dinných príslušníkov do cieľov osamostatnenia. Víta spoluprácu všetkých, ktorí môžu situáciu dieťaťa 
pred odchodom ovplyvniť. Mal by tiež obsahovať  aktivity a ciele  posilňujúce zručnosti potrebné na sa-
mostatný život. Plán osamostatnenia sa môže schvaľovať na prípadovej konferencií. K nej  spracúva pod-
klady psychológ/v detskom domove na základe výsledkov psychologickej starostlivosti.  

 

5. CIELE/VÝSKUMNÉ OTÁZKY 
 

  Ako prispieva práca s deťmi  v detských domovoch a ich rodičmi k nájdeniu si pracovného uplat-
nenia? Odpovede sme hľadali v  procesoch prebiehajúcich v  detských domovoch. Zaujímali nás činnosti 
uvedené v  troch zložkách individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa. Ako prvé sa zameria-
vame na plány výchovnej práce s dieťaťom. Sledujeme trinásť aktivít v oblastiach zameraných na se-
baobslužný rámec, pomoc so školou, rodinný rámec a prípravu na osamostatnenie. Zamestnancov/kýň 
sme sa pýtali, ktoré z činností s deťmi vykonávali, v akej intenzite a či podľa ich subjektívneho názoru 
prišlo k zlepšeniu. Ako bude práca s deťmi  súvisieť s  lepším  výsledkom v podobe  nájdenia si pracovné-
ho uplatnenia?  Ktoré zo skúmaných činností budú  so zamestnanosťou asociovať? V plánoch sociálnej 
práce s dieťaťom a rodinou nás zaujímalo, akú rolu hrá pri osamostatňovaní  pôvodná rodina dieťaťa a  
ako bude sociálna práca s rodičmi ovplyvňovať pracovné uplatnenie. Ako posledné analyzujeme plány 
osamostatňovania sa dieťaťa a ciele v nich určené, vrátane vplyvu prípadových konferencií.  
       

Na základe predchádzajúcich zistení o vplyve faktorov/okolností na zamestnanosť sme vytvorili 
desať rizikových faktorov u detí. Zaujímalo nás, ako sa budú jednotlivé aktivity líšiť v závislosti od fak-
tu, či boli prítomné alebo nie. Nájdu sa medzi rôznymi skupinami detí rozdiely  v pracovných činnostiach 
alebo v  intenzite prístupu? Ktorým rizikovým kategóriám je poskytovaná intenzívnejšia starostlivosť? O 
aké aktivity pôjde a ako to súvisí s kvalitou života po odchode? Napokon sme sa zamerali na okolnosti 
odchodu. Prechod do samostatného života je považovaný z hľadiska kvality následných životných trajek-
tórií za rozhodujúci moment. Spôsob odchodu súvisí so stupňom adaptácie mladého človeka v detskom 
domove. Vychádzame z predpokladu, že ku kľúčovým okolnostiam odchodu patrí vek mladého človeka 
v čase odchodu a forma prvého ubytovania. Zisťovali sme, akým spôsobom sa bude vyvíjať ich vzťah  
k pracovnému uplatneniu a akú rolu v interakčných efektoch bude zohrávať kombinovaný vplyv s  
rizikovými faktormi.  

 
 
 

6. IDENTIFIKÁCIA VZORKY 
 

Kapitola obsahuje päť častí. V úvodnej časti podávame typizáciu pôvodných rodín detí, umiestne-
ných v rôznom období svojho života do detského domova. Špecifikujeme charakteristiku domácnosti, 
vybrané sociodemografické ukazovatele rodičov, dôvody vyňatia, ako aj príčiny, prečo sa nepodaril návrat 
z detského domova späť do rodiny. Druhá časť bližšie charakterizuje deti - popisuje ukazovatele pohlavia, 
veku umiestnenia/odchodu a dosiahnuté vzdelanie. Keďže sú v detských domovoch nadmerne zastúpené 
deti vnímané ako rómske, v špecifikácií vzorky nás zaujímalo, či existujú rôzne špecifiká vyňatia, charakte-
ristík domácností, alebo dôvody neúspechu návratu v závislosti od vnímaného menšinového statusu. Cie-
ľom je zistiť, či pripísaný rómsky status spôsobuje rozdiely v procesoch umiestnenia a v charaktere osa-
mostatnenia sa. Tretia časť je popisom desiatich rizikových faktorov detí, ktoré boli vybraté na základe 
predchádzajúcich zistení – ich prítomnosť u väčšiny z detí znižuje po odchode zamestnanosť. Posledné 
dve časti sú deskriptívnym opisom stavu bývania a zamestnania. Ich cieľom je získať prehľad o tom, ako 
sa darí mladým ľuďom zo sledovanej vzorky v ďalšom živote. Celkovo sa podarilo zozbierať údaje od 390 
mladých ľudí, ktorí odišli zo štátnych detských domovov v priebehu predchádzajúceho dvojročného časo-
vého obdobia. Dotazník bol vyplnený zamestnancami/kyňami ústavných zariadení elektronicky začiatkom 
roku 2017.  
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6.1. Charakteristiky pôvodnej rodiny a dôvody vyňatia 
 

Aké sú charakteristiky rodín detí, ktoré sú umiestnené v detských domovoch? Ak prvý uvádzame 
ukazovateľ, zameraný na členov rodiny s ktorými dieťa bývalo v jednej domácnosti pred vyňatím.  33% 
detí pochádzalo z domácnosti, v ktorých boli prítomní obidvaja rodičia, 32% žilo iba s matkou,  ďalších 
22% buď so starými rodičmi alebo otcom.  Menej často pochádzali z domácnosti, v ktorých bola prítomná 
iba matka so svojim druhom,  výnimočne iba otec s družkou prípadne dospelí súrodenci.  Celkovo možno 
konštatovať, že 92 % detí sú pred umiestnením do detského domova  súčasťou domácnosti, v ktorých 
býva bližšia alebo širšia biologická rodina - najčastejšie obidvaja rodiča, matka, alebo starí rodičia.  Vo 
vzorke sa veľmi zriedkavo  vyskytovali aj  deti, ktorým bola predčasne ukončená náhradná starostlivosť, 
alebo do detského domova prišli z iného detského domova, reedukačného/zdravotníckeho zariadenia.   
 
Tab.č.2. 

 
Dieťa v čase vyňatia z rodiny bývalo v domácnosti: 

 

 
počet detí  

 
percento detí  

1. s obidvoma rodičmi 126 32,6 
2. iba s matkou 123 31,9 
3. starí rodičia 46 11,9 
4. iba s otcom 38 9,8 
5. matka a jej druh 17 4,4 
6. novorodenecké oddelenie 12 3,1 
7. náhradná rodina (pestúni, náhradná osobná starostlivosť) 8 2,1 
8. iná možnosť (dospelý brat a jeho družka, sirota) 7 1,8 
9. iné zariadenie (detský, reedukačný domov, zdravotnícke zariadenie) 6 1,6 

10. s otcom a jeho družkou 3 0,8 
SPOLU 386 100 

 
Bližší pohľad na rodiny  poukazuje na rozličné problémy rodinného prostredia. Pre domácnosti je 

ťažké zaplatiť nevyhnutné výdavky na jej chod, základné fyzické potreby (nájomné, plyn, elektrina, 
strava). S veľkými ťažkosťami alebo ťažkosťami uhradenia malo problém  92% domácnosti (N=367). 71% 
rodín,  malo v čase prechodu dieťaťa do samostatného života nezamestnaných obidvoch rodičov. 
U ďalších 23% to bol jeden rodič (N=308).  Uvedené charakteristiky poukazujú na fakt, že  v detských 
domovoch sa nachádzajú deti z veľmi chudobných rodín, ktorých rodičia majú problém s finančnými 
úhradami na domácnosť, s nájdením si vlastného zamestnania, stabilnejšej práce. 10% detí malo jed-
ného alebo obidvoch rodičov, so skúsenosťou  s pobytom v detskom domove  (N=377). Jeden alebo 
obidvaja rodičia u každého desiateho dieťaťa tak sami pochádzajú z detských domovov a majú skúsenosť 
s vyňatím z vlastnej rodiny.  Rodinní príslušníci - matka alebo otec majú veľmi často  ukončené špeciálne 
základné alebo základné vzdelanie. 21% matiek má špeciálnu základnú školu, 55%  základnú  školu 
v strednom prúde vzdelania a strednú školu bez maturity má 20% matiek (N=357). Celkovo 71%  matiek 
dosiahlo najvyššie vzdelanie základné alebo  špeciálnu základnú školu.  Vzdelanostné kategórie otcov boli 
podobné. Špeciálnu základnú školu ukončili otcovia 22% detí, základnú školu v strednom prúde vzdeláva-
nia otcovia 46% detí, 28% otcov ukončilo  strednú školu bez maturity (N=339).  Tretina detí pochádzala 
z rodín, ktorých rodičia boli v čase vyňatia  rozvedení (37%, N=317).  Ako ukazujú histogramy,  vek ma-
tiek je v čase vyňatia detí v priemere 35 rokov, čo je zároveň aj najčastejšie štádium, kedy k odobratiu 
dieťaťa dochádzalo (priemer = 35,261, medián = 35,00, modus = 35,00, SD = 7,8677, min = 17 rokov, max 
= 59 rokov). Najmladšia matka zo súboru mala 17 rokov, najvyšší vek dosahoval 59 rokov. U mužov je 
rozloženie početností vekových kategórií o niečo vyššie (priemer = 39,761, medián = 40,00, modus = 
41,00, SD = 8,6378. min = 18,0, max = 66,0).  Vekový rozptyl je ale na základe hodnôt štandardnej odchýl-
ky u mužov a žien  podobný.  
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Tabuľka č.3 udáva dôvody vyňatia tak, ako boli uvádzané v súdnych rozhodnutiach. Zoznam po-

chádza z anonymizovaných informácií súdnych spisov, uvedených pre každé dieťa. Celkovo sa podarilo 
zozbierať záznamy o 384 deťoch - približne polovica z nich obsahovala dva dôvody vyňatia a viac. Každé 
druhé dieťa má tak skúsenosť s rôznymi, súbežnými okolnosťami, prečo muselo zo svojej rodiny odísť do 
zariadenia. Dôvody sa majú tendenciu kumulovať. Najčastejším boli uvádzané  nevhodné podmienky na 
bývanie (bez teplej vody, kúrenia, kúpeľne, kuchyne...). Aj keď podmienky bývania samotné nemôžu byť 
dôvodom umiestnenia v detskom domove, ide o príčinu, ktorá je veľmi často kombinovaná s ďalšími ro-
dinnými problémami ohrozujúcimi zdravie dieťaťa. Bývanie môže byť v tak zlom stave, že existenčne 
znemožňuje pobyt dieťaťa v rodine, alebo je spojené s rôznymi hraničnými situáciami zanedbávania.7  
U približne tretiny detí bol udávaný alkoholizmus/drogová závislosť rodičov. Každé štvrté dieťaťa 
pochádzalo z rodiny s nezamestnanosťou jedného alebo obidvoch rodičov. 23% detí malo skúsenosť 
so stratou bývania rodičov, kedy sa dospelí, ktorí sa o nich starali stali ľuďmi bez domova.  O niečo men-
ší podiel - 18% malo mamu alebo otca vo výkone trestu odňatia slobody. Pomerne zriedkavými dôvod-
mi pobytu sa ukázali zdravotné problémy, úmrtie mamy alebo otca. Posledný z menovaných faktov 
korešponduje s oficiálnymi štatistikami, ktoré hovoria, že deti umiestnené v detských domovoch nie sú 
v absolútnej väčšine siroty ani polosiroty. Málo sú tu zastúpené aj podozrenia z fyzického, psychického, 
sexuálneho zneužívania dieťaťa alebo skúsenosti s domácim násilím. Aj keď chudoba a život 
v marginalizovaných podmienkach asociuje s rôznymi formami násilia,  deti s násilnými skúsenosťami  sú 
zrejme umiestňované najmä do krízových stredísk. Keďže prípady násilia sa ťažko identifikujú a týranie 
môže mať rôzne skryté formy, ktoré sa psychológom ťažko odhaľujú (často sa na násilie/týranie v rodine 
prichádza pri riešení iného závažného rodinného problému), je pravdepodobné, že neoficiálne počty detí 
s takouto skúsenosťou sú v detských domovoch väčšie a uvedené zistenia reprezentujú spodnú hranicu 
prevalencie (pre porovnanie s evidovanými prípadmi násilia páchanom na deťoch viď. Graf. č. 5 v prílohe).  
 
Tab. č.3: 

 
Aké boli dôvody vyňatia uvedené v súdnom rozhodnutí? 

N=384 (98,5%) 

počet detí 
s uvedeným 

dôvodom 

percento detí 
s uvedeným 

dôvodom 
1. nevhodné podmienky na bývanie (bez teplej vody, kúrenia, kúpeľne, kuchyne) 166 43,2 
2. alkoholizmus, drogová závislosť rodičov 110 28,6 
3. nezamestnanosť jedného/obidvoch rodičov 107 27,9 
4. strata bývania rodičov/bezdomovectvo 87 22,7 
5. jeden alebo obidvaja rodia vo výkone trestu odňatia slobody 69 18,0 
6. zdravotný stav rodičov neumožňoval starostlivosť o dieťa 40 10,4 
7. úmrtie jedného alebo obidvoch rodičov 40 10,4 
8. iné (nezáujem, opustenie, rodičia v zahraničí, útek z nemocnice) 33 8,6 
9. podozrenie z fyzického/psychického týrania dieťaťa 31 8,1 

10. domáce násilie 18 7,7 
11. zrušenie pestúnskej starostlivosti 15 3,9 
12. rôzne dôvody na strane dieťaťa 13 3,4 
13. podozrenie zo sexuálneho zneužívania dieťaťa 7 1,8 
14. maloletá matka 3 0,8 

SPOLU 738 192,4 
Poznámka: súčet percent je vyšší ako 100, pretože bolo možné uviesť viac odpovedí 
                                                                 
7Bližšie o problematike vynímania detí z rodín  a sociálnej práci s rodinami v kríze  (represia vs. prevencia) viď. napr. Mikloško, 
(2014), Motejl, Černá, Panovská, Matyašová,  (2007), Gallová-Kriglerová (ed.),  (2015), Matoušek, Pazlarová, (2010, 2015),  Rušinová, 
(2016).  
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Ďalšia otázka, ktorú považujeme za dôležitú zodpovedať, sa týka dôvodov, prečo sa nevydaril ná-
vrat detí späť do ich biologických rodín. Odpoveď bola uvedená u 59% detí z výskumného súboru 
(N=233).  Najčastejšou príčinou bola nespolupráca samotnej rodiny/jej nezáujem o dieťa – u 34% detí 
sa nepodarilo s rodinou pracovať tak, aby rodičia vyvinuli dostatok úsilia a prevzali opätovnú zodpoved-
nosť za starostlivosť a výchovu.  Vznikajú tak ďalšie otázky následnej pomoci/podpory/práce s rodinou.  
Ak sa  zo strany sociálnoprávnej ochrany nevyvinú  intenzívne kroky  sanácie rodinného prostredia ihneď 
po umiestnení, rodičia  môžu zľahostajnieť a  vyňatie považovať za riešenie, ktoré všetkým uľahčuje situá-
ciu. Vznikajú tu tiež otázky  prevencie alebo nemožnosti rýchlej úpravy rodinných pomerov, pre ktoré boli 
deti z rodín vyňaté (napr. nemožnosť nájdenia si bývania pre rodičov). Ďalšími uvedenými príčinami boli 
pretrvávajúce problémy s nevhodnými podmienkami na bývanie alebo pokračujúca či novo vzniknu-
tá absencia bývania rodičov, ktorí sa v priebehu umiestnenia detí stali ľuďmi bez domova. Uvedené dva 
dôvody poukazujú  na kritické podmienky bývania, ktoré boli vyhodnotené ako ohrozujúce samotné dieťa. 
Ďalší dôvod - alkohol/drogová závislosť, bol v poradí vyňatia uvádzaný na druhom mieste. Ako prekáž-
ky návratu dosahovali priečku posledných miest. Približne u  každého piateho dieťaťa (21%) bolo uvá-
dzané, že ono samo sa s rodinu nechce kontaktovať. Priame odmietanie zo strany rodiny bolo menej 
časté -  konfrontovalo sa s ním približne 13% detí. Veľmi ojedinele sa vyskytli okolnosti pokračujúcej 
hrozby domáceho násilia alebo absencia tímovej spolupráce pri snahe zabrániť umiestneniu. Podobne 
ako pri dôvodoch vyňatia, aj u prekážok návratu platí, že za neúspechom a odchodom z detského do-
mova až  v dospelosti často krát nestála jedna príčina - pre takmer 80% detí bolo uvedených ako prí-
čina neúspechu trvalého návratu dve alebo viac okolností (N=233). Bariéry tak vznikajú nahromadením 
viacerých príčin, ktoré sa majú (podobne ako dôvody vyňatia) tendenciu kumulovať.  

 
Tab.č.4 

 
Prečo sa trvalý návrat z detského domova späť do biologickej rodiny nepodaril?  

N=233 (59,1%) 
 

počet detí 
s uvedeným 

dôvodom 

percento detí 
s uvedeným 

dôvodom 

1. rodina nespolupracovala/nezaujímala sa o dieťa 80 34,3 
2. absencia bývania/bezdomovectvo rodičov 75 32,2 
3. zlé sociálne, hygienický pomery v domácnosti 66 28,3 
4. dieťa sa opakovane vyjadrovalo, že sa s rodinou nechce stretávať 48 20,6 
5. jeden alebo obidvaja rodičia vo výkone trestu odňatia slobody 46 19,7 
6. pretrvávajúce problémy dieťaťa (poruchy správania, psychické problémy) 32 13,7 
7. rodina sa nechce s dieťaťom kontaktovať 30 12,9 
8. zlý zdravotný stav rodičov 13 5,6 
9. drogová závislosť jedného alebo obidvoch rodičov 10 4,3 

10. jeden alebo obidvaja rodičia umiestnení  v nemocnici/liečebni 5 2,1 
11. pretrvávajúca hrozba domáceho násilia/násilia na dieťati  4 1,7 
12. absencia tímovej spolupráce obce/detského domova/sociálnoprávnej ochrany 2 0,9 

SPOLU 411 176,4 
Poznámka: súčet percent je vyšší ako 100, pretože bolo možné uviesť viac odpovedí 

 
Vyňatie dieťaťa je jedna z najtraumatickejších rodinných udalostí. V tejto súvislosti nás preto zau-

jímali dve skutočnosti - či budú existovať rozdiely v dôvodoch  vyňatia a v nevydarenom návrate u detí 
vnímaných ako rómskych a tých, ktoré boli považované za členov  majority.  Porovnania by mohli pouka-
zovať na odlišnosti rodinných problémov a viesť k lepšiemu zacieleniu alternatív preventívnych stratégií 
do budúcnosti. Prvá odlišnosť sa ukázala vo veku rodičov. Mediánový vek matky u detí vnímaných ako 
rómskych bol nižší – matka rómskeho dieťaťa: (mdn=34,00) matka dieťaťa z majority:(mdn = 37,00), otec 
rómskeho dieťaťa: (mdn = 38.00), otec dieťaťa z majority: (mdn=42). Deti vnímané ako rómske majú 
v čase vyňatia mladších obidvoch rodičov.  Ďalšie porovnania  ukázali, že zo 14 dôvodov príčin umiestne-
nia v detských domovoch (uvedených v tabuľke č.3) sa štatisticky významné rozdiely - v závislosti od 
vnímaného menšinového statusu - ukázali v piatich. Pre rómske rodiny je charakteristickejší výkon tres-
tu odňatia slobody u jedného alebo obidvoch rodičov a nevhodné podmienky na bývanie (bez teplej 
vody, kúrenia, kúpeľne, kuchyne, jedla..). Naopak, štatisticky významne menej často sa tu nachádzali rôzne 
dôvody umiestnenia na strane dieťaťa, úmrtie zo strany jedného alebo obidvoch rodičov, alkoho-
lizmus a  drogová závislosť. Tieto boli charakteristickejšie naopak pre majoritnú populáciu. V ostatných 
príčinách  neboli zistené analyticky podstatné  rozdiely - výsledky poukazovali na zanedbateľné rozdiely.  

A aké je vyhodnotenie príčin neúspechu trvalého návratu? Z dvanástich dôvodov v tabuľke č.4  di-
ferencoval pripísaný rómsky status päť. Štatisticky významne častejšie sa rómske deti vyjadrovali, že sa 
s rodinou nechcú stretávať. Charakteristickejšia tu bola nemožnosť trvalého návratu v dôsledku výko-
nu trestu odňatia slobody alebo pretrvávajúcich zlých sociálnych, hygienických pomerov 
v domácnosti. Rómske rodiny sa častejšie nezaujímali o svoje dieťa a neprejavovali známky spolupráce. 
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Na druhej strane sa v porovnaniach štatisticky významne menej deti prejavovalo konaním vyhodnotením 
ako „poruchy správania“ (subjektívne), ktoré boli  naopak charakteristickejšie pre majoritnú popu-
láciu.    

 
6.2. Charakteristiky umiestňovaných detí 

 
Vo výskumnom súbore sa nachádzal väčší počet chlapcov ako dievčat (54%/46%, N=389). Viac 

ako polovica detí bola vnímaná ako rómska (53%, N= 387). Priemerný vek umiestnenia dosahoval hod-
notu 10 rokov, najčastejšie prichádzali do detských domovov 14 ročné deti (priemer = 10,44, medián = 
12,00 modus = 14,00, SD = 4,878,  min = 0, max = 18, N=386). Vzorka tak obsahovala najmä staršie deti, 
ktoré do detských domovov prišli  tesne pred alebo počas puberty.  Početnosti veku v čase umiestne-
nia sa mali tendenciu  zvyšovať s približovaním  plnoletosti. Prvý histogram ukazuje, že aj keď sa vo vzor-
ke nachádzali deti všetkých vekových kategórií, skúsenosť umiestnenia  má jasný trend - rastie s vekom.  
Aj tu možno nájsť  rozdiely v závislosti od vnímanej rómskej národnosti. Rómske deti majú v čase umies-
tnenia nielen  mladších rodičov, ale sú  v porovnaní s deťmi z majority v čase umiestnenia aj sami mlad-
šie: deti vnímané ako rómske mdn = 10, deti vnímané ako členovia majority mdn = 13. Väčšina mladých 
ľudí  vo vzorke odchádzala ihneď ako je to možné – v čase plnoletosti. Neostávajú tak na skupinách pre 
mladých dospelých a majú menšiu tendenciu využívať možnosť postupného prechodu do samostatného 
života. (priemer = 18,78, medián = 18,00, modus = 18,00, SD = 1,341, min = 16, max = 26). Najvyšší vek  
odchodu  dosahoval 26 rokov. Výnimočné ukončenie sa v jednom prípade udialo u  šestnásťročného die-
ťaťa  (bez bližšej špecifikácie dôvodov opustenia detského domova pred dosiahnutím plnoletosti).  Deti 
vnímané ako rómske majú  v čase umiestnenia nielen mladších rodičov, sú v čase príchodu do detského 
domova sami mladšie, ale v porovnaní s deťmi z majoritnej populácie aj častejšie odchádzajú ihneď ako je 
to možné.  V skupine detí  vnímaných ako rómskych odišlo ihneď  v čase plnoletosti 65%.  U ostatných detí 
bol podiel identických odchodov menší (53%) (N=382). 

 

 
 

V súvislosti s pracovným uplatnením sú dôležité okolnosti hľadanie náhradnej rodiny 
a pracovná skúsenosť pred samotným odchodom. Náhradná  rodinná starostlivosť má zo zákona 
prednosť pred umiestnením v detskom domove. Niektoré zistenia uvádzajú, že deti vyrastajúce 
v náhradných rodinách môžu byť na tom s pracovným uplatnením lepšie. Keď už dieťa musí byť umies-
tnené mimo rodinnej starostlivosti, malo by tam byť čo najkratší čas a vrátiť sa späť ihneď ako je to mož-
né. Prax ukazuje, že existuje iba minimálna šanca úpravy pomerov v prvých mesiacoch po umiestnení. 
S dĺžkou pobytu v detskom domove rastie pravdepodobnosť, že odchod dieťaťa sa uskutoční až v čase 
plnoletosti.  Náhradná rodina sa hľadala pre 32% detí (N=387). Pri pokusoch prijať deti do náhradnej 
rodinnej starostlivosti nehralo rolu pohlavie ale to, či bolo umiestnené v mladšom veku a vybudovanie 
dôverného vzťahu.  Tento zámer bol častejší u rómskych detí, zo špeciálnych škôl, a tých, ktoré nespadali 
pred umiestnením do niektorej z troch najrizikovejších kategórií  číslo 7 až 10 uvedených v tabuľke č.5. 
Skúsenosť s pracovnými činnosťami ešte pred odchodom je jedným  z determinantov, zvyšujúcich 
uplatnenie v prvých mesiacoch po odchode. Ak má dieťa skúsenosť už počas pobytu s kratšími brigádami,  
jednorazovou pracovnou činnosťou, školskou praxou alebo  stálou prácou, ide o dobrý predpoklad ne-
skoršej zamestnanosti.  Existuje potom vysoká pravdepodobnosť, že v porovnaní s tými, ktorí takúto skú-
senosť nemajú, si prácu nájde častejšie alebo nadviaže na zamestnanie, ktoré počas odchodu vykonávalo. 
S nejakým typom pracovnej činnosti, malo pred samotným odchodom skúsenosť 80% detí vo výskumnom 
súbore (N=390).   
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6.3. Popis rizikových faktorov u detí 
 
Čím je charakteristických desať rizikových faktorov a prečo sme ich vybrali? Niektoré identifikujú 

bariéry/problémy detí v oblastiach vzdelania, citovej deprivácie, v náhradnej inštitucionálnej starostlivos-
ti, iné poukazujú na závažné dôsledky rodinných problémov ešte pred umiestnením. Každý z nich súvisí 
s kvalitou života po odchode iným spôsobom (psychologické, sociálne, diskriminačné riziká). Navštevova-
nie špeciálnej školy, skúsenosť so záškoláctvom/poruchy správania (subjektívne), skúsenosť 
s drogami/alkoholom môžu viesť k problematickému pracovnému uplatneniu. Okamžitý odchod po do-
siahnutí plnoletosti znamená vystavenie sa viacerým zásadným životným situáciám súčasne (hľadanie 
bývania/zamestnania). Etnicita vyhodnotená ako rómska zvyšuje riziko vzniku bariér na trhu práce, pri 
preradení mimo stredný prúd základného vzdelávania. Absencia dôverného vzťahu (subjektívne) alebo 
umiestnenie dieťaťa v detskom domove v rannom veku môže prehlbovať citovú depriváciu, konfrontáciu 
s hospitalizmom, obmedzovať priestor na vytvorenie zručností potrebných na samostatný život. Podobne 
aj problémové vnímanie dieťaťa počas umiestnenia môže signalizovať, že vychovávatelia vnímajú najrôz-
nejšie komplikácie. Najmenej do jednej (alebo viac) z desiatich kategórií spadá vyše 98% všetkých detí vo 
výskumnom súbore (N=383). Iba 2% sa nachádzali mimo akékoľvek identifikované riziko.  Dole uvedený 
histogram znázorňuje rozloženie početnosti identifikovaných rizík. Najčastejšie boli uvedené tri kate-
górie súčasne, nasledovali deti so štyrmi a dvoma kategóriami. Ani pre jedno dieťa nebolo uvedených 
9 alebo 10 rizikových okolností súčasne.  Znamená to, že ak sa v detských domovoch takmer nevyskytujú 
deti, ktoré nespadajú aspoň do jedného z rizík, tak tu nie sú ani deti, ktoré by poznali všetky rizikové okol-
nosti súčasne. Narastajúci počet kategórií, do ktorých boli deti zaradené,  znižuje nízko až stredne zamest-
nanosť (r = - 0,156 95% BCa [-0.249, -0.060] p <0.01). Kumulácia rizík,  je faktorom znižujúcim zamestna-
nosť. V ďalšej časti textu sú detailnejšie rozobraté dôvody  ich výberu spoločne s frekvenčnou tabuľkou 
prevalencie v skúmanom súbore (tabuľka č.5.). 

  
 
 

 
 

 
Prvá riziková kategória sa týka  navštevovania špeciálnych škôl. Oficiálne dostupné ročné výka-

zy o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detskom domove a detskom domove pre maloletých 
bez sprievodu ukazujú, že  absolvovanie špeciálnej školy je v detských domovoch pomerne častou skúse-
nosťou. Na základe údajov z oficiálnych štatistík, v poslednom sledovanom roku 2016 v primárnom vzde-
lávaní navštevovalo špeciálnu školu 41% detí. V predchádzajúcich rokoch to boli podobné čísla – 
2015/43,3%, 2014/42,6%, 2013/41,3%, 2012/41,8%.  Znamená to, že ak je dieťa umiestnené v detskom 
domove, tak existuje veľká pravdepodobnosť, že bude zlyhávať v škole a/alebo  bude preradené mimo 
stredný prúd vzdelávania. V súbore detí, ktoré odišli z detských domovov priamo do samostatného života, 
bol tento podiel 43%.  Pre dokreslenie kontextu - v čase odchodu detí  bol najvyššie dosiahnuté vzde-
lanie špeciálna základná alebo základná škola vo výskumnom súbore  u 51% detí. Ďalších  37% malo 
skončenú strednú školu bez maturity, 10,5% strednú školu s maturitou a 1,5% detí dosiahlo univerzitné 
vzdelanie (N=389). Empirické zistenia poukazujú, že skúsenosť so špeciálnou školou v prostredí detského 
domova vedie k zníženiu šancí na zamestnanie. Ak sú prítomné aj ďalšie rizikové faktory, zamestnanosť sa 
ďalej znižuje. Ide hlavne o rizikovú kategóriu  etnicity vyhodnotenej ako rómskej. Rómske deti sú nad-
merne zastúpené nielen v detských domovoch, ale aj v špeciálnych školách (64%/20%  N=380).  Vnímané 
rómstvo, nie je jediným prediktorom, preradenia. Pravdepodobnosť sa zvyšuje aj s pohlavím(chlapci). 
Podiely návštev špeciálnych škôl rastú aj so znižujúcim sa vzdelaním rodičov, alebo ak bol niekto 
z najbližšej rodiny umiestnený  v detskom domove. Po dosiahnutí plnoletosti môže byť vnímané rómstvo 
jednou z príčin diskriminácie na trhu práce (Jurásková, 2004).  Ďalšou vybranou rizikovou kategóriou je 



20 
 

absencia dôverného vzťahu s vychovávateľom počas umiestnenia. Ten súvisí napr. s problematikou 
posilnenia stabilnej vzťahovej väzby (Bowlby, 2010)  ako prevencie pred psychickou depriváciou. Až u 
73% detí bol vzťah s vychovávateľom/kou označený ako dôverný. Aj keď išlo o subjektívne vyhodnote-
nie,  konštatovanie nehovorí nič  o stabilite/kvalite citovej väzby - nadviazanie dôverného vzťahu môže 
byť jednou z okolností prevencie psychickej deprivácie. Bivariačné porovnania ukázali, že ak vychovávateľ 
dôverný vzťah s dieťaťom nenadviaže, môže to mať dôsledky aj pre neskoršiu zamestnanosť dieťaťa.  
Z údajov vyplýva, že vzťah sa darí nadväzovať najmä s deťmi,  ktoré sú v detskom domove umiestnené 
v mladšom veku (s dlhším umiestnením) a v čase vyňatia netrpeli niektorými závažnými problémami, ako 
sú záškoláctvo/zanedbávanie školskej dochádzky. Ďalej to boli deti, ktorých konanie,  nebolo vyhodnotené  
ako „poruchy správania“, alebo neboli vnímané ako „problémové“, ako aj tie, ktoré ostali v detskom domo-
ve aj po dovŕšení veku 18 rokov.  Vnímaná etnicita tu nehrala podstatnú rolu.  Rovnako nehrala rolu ani 
pri vyhodnocovaní či bolo  dieťaťa vnímané ako problémové, čo môže znamenať, že  vonkajšie národ-
nostné znaky detí sa v detských domovoch nespájajú s negatívnymi stereotypnými charakteristikami. 
V skúmanom súbore bolo ako problémové vnímané každé druhé dieťa (50%, N=390). Problémové vníma-
nie môže byť dôsledkom viacerých okolností, ktoré nemusia mať svoj pôvod iba v reakcii na prostredie 
detského domova (viď časť. 3.2). Za veľmi rizikový sa označuje aj ďalší faktor -  umiestnenie dieťaťa vo 
veľmi mladom veku. Odborná zhoda poukazuje na vysoké riziko trvalých zdravotných násled-
kov(Langmeier, Matějček, 2011, Ptáček, Kuželová, Čeleďová, 2011). Mnohé z  detí síce dosiahnu uspokoji-
vé spoločenské a pracovné zaradenie spontánne, prirodzeným behom života, ale prejavy psychickej depri-
vácie a súvis s rezidenčnými zariadeniami pri jej vzniku alebo reprodukcii sú nespochybniteľné (Matějček, 
1999). Jedna z najhlavnejších rizikových okolností je okamžitý odchod z detského domova ihneď v čase 
plnoletosti.  V oficiálnych štatistikách sa tento údaj v závislosti od veku nesleduje. Možno tu nájsť iba 
ukončenie z dôvodu plnoletosti, ktorý v sebe zahŕňa aj  deti, ktoré fyzicky odišli ale aj tie, ktoré dovŕšili 
plnoletosť (bola im ukončená starostlivosť), ale v detských domovoch ostali ako mladí dospelí. V našom 
súbore opustilo detský domov ihneď po dovŕšení plnoletosti 60% mladých ľudí. Iba menšina zostala na 
skupinách pre mladých dospelých.  Predpokladáme, že pstať na skupine pre mladých dospelých je jedným 
z preventívnych faktorov, ako si zlepšiť životný štart a zvýšiť možnosť uplatnenia na trhu práce. Postupné 
osamostatňovanie/zotrvanie na skupine pre mladých dospelých nie sú ale automatickou zárukou pred 
neskoršou marginalizáciou (bytovou/pracovnou/sociálnou). Môžu ale  zlepšiť  životné šance a  zamedziť 
prepadu do rôznych podôb spoločenského vylúčenia i nezamestnanosti. V porovnaní s odchodmi ihneď 
v čase plnoletosti, dosahujú mladí dospelí  v zamestnanosti jednoznačne lepšie výsledky. Posledné štyri 
rizikové kategórie č.7 až č.10 sa týkajú problémov dieťaťa, ktoré boli prítomné ešte pred umiestnením. 
V týchto prípadoch nejde  o reakciu na  prostredie detského domova ale  dôsledky nefunkčného rodinného 
prostredia. Niektorí autori hovoria o „domácom“ hospitalizme (Matoušek, Pazlarová, 2010, Langmeier, 
Matejček, 2011). Absolútna väčšina detí pochádza z rodín, ktoré sa konfrontujú s hraničnou chudobou, 
korelujúcou s mnohoznačnými situáciami zanedbávania. Vyňatiu predchádza nefunkčnosť rodinných 
noriem, absencia napĺňania základných potrieb detí v rodine (Stith, 2013). Polansky, ktorý sa so svojimi 
kolegami dlhodobo zaoberá rodinami zanedbávajúcimi starostlivosť o dieťa, porovnaním veľkého vzorku 
rodín v kríze a bežných rodín vysúva do popredia hlavné  rozdiely: situácie zanedbávania, zlé zvládanie 
chodu domácnosti, absencia rodičovskej autority, väčší počet zdravotných problémov rodičov, nižšia 
schopnosť vyjadrovať svoje pocity, riešiť konflikty a absencia vzájomnej súdržnosti (Gaudin, Polansky, In: 
Matoušek, Pazlarová, 2010). Rodiny so zanedbanými deťmi sú popisované ako „chaotické“ a nepredvída-
teľné“, niekedy je ťažké zistiť, kto vlastne do domácnosti patrí. Sú často odpojené od miestnych alebo 
príbuzných spoločenstiev (Polansky et. al. 1992 In: Matušek, Pazlarová, 2010). Riziká v podobe rôznych 
dôsledkov na zamestnanosť  vyplývajú aj z pôvodného rodinného prostredia.  

 
    Tab.č.5 

 
prehľad desiatich rizikových faktorov u detí  

 
počet 

 

percentuálne za-
stúpenie v súbore 

 
1. 

navštevovanie špeciálnej školy 
nie 218 56,9 
áno 165 43,1 
spolu 383 100 

 
2. 

dieťa vnímané ako rómske (subjektívne) 
nie 184 47,5 
áno 203 52,5 
spolu 387 100 

 
3. 

vytvorenie dôverného vzťahu s vychovávateľom počas pobytu v detskom domove (subjektívne) 
nie 105 26,9 
áno 285 73,1 
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spolu 390 100 
 

4. 
problémové/veľmi problémové vyhodnotenie priebehu umiestnenia (subjektívne) 
nie 197 50,5 
áno 193 49,5 
spolu 390 100 

 
5. 

vek umiestnenia v detskom domove 
0-8rokov 127 32,9 
9 rokov  a viac 259 67,1 
spolu 386 100 

 
6. 

odchod z detského domova v čase plnoletosti 
nie 156 40,6 
áno 228 59,4 
spolu 384 100 

 
7. 

záškoláctvo/zanedbávanie školskej dochádzky v čase vyňatia 
nie 228 58,5 
áno 162 41,5 
spolu 390 100 

 
8. 

konanie vyhodnotené ako poruchy správania v čase vyňatia (subjektívne) 
nie 301 77,2 
áno 89 22,8 
spolu 390 100 

 
9. 

skúsenosť s drogami (aj alkoholom) v čase vyňatia 
nie 369 94,6 
áno 21 5,4 
spolu 390 100 

 
10. 

úteky z domu v čase vyňatia 
nie 343 87,9 
áno 47 12,1 
spolu 390 100 

     Poznámka: (subjektívne) = posúdenie sociálnymi pracovníkom/vychovávateľom/kou = názor/osobný pohľad. 
 

6.4. Prvé ubytovanie po odchode 
 
Mať stabilnejšie ubytovanie je základná podmienka  každodenného príchodu do práce -  bez bý-

vania nie je možné zamestnanie.  V celom súbore mali strechu nad hlavou mali po odchode zabezpe-
čenú takmer všetci z mladých ľudí (N=386). Ide o priaznivý výsledok kontextuálnych okolností precho-
du. Údaje vo vzorke ukázali, že najčastejšie bolo bývanie nájdenie v súčinnosti s jednou osobou. 
U nadpolovičnej väčšiny detí je to sociálny pracovník v detskom domove (55%), nasledujú samotní mladí 
ľudia, bez kooperácie s ostatnými (48%). Len veľmi zriedka  participuje obec (1,5%) alebo akreditovaný 
subjekt (0,6%) (N=360). Ako ukazuje tabuľka č.6, takmer každý druhý mladý človek (47%) začína 
v podnájme. Odchod do vlastnej alebo širšej rodiny je prítomný u 22% detí. Jedná sa o bývanie u starých 
rodičov, dospelých súrodencov, alebo súrodencov rodiny, z ktorej bolo dieťa vyňaté. 9% detí odchádza do 
domovov na polceste a ďalších 3,2% do rodiny k svojmu priateľovi/druhovi/družke/manželovi. Menej 
využívanými prvými možnosťami sú ubytovňa,  príchod ku kamarátom, známym, odchody do domovov 
služieb alebo poskytnutie sociálneho/podporovaného núdzového bývania. Ukázalo sa, že približne tretina 
mladých ľudí býva po odchode so známym z obdobia pobytu v detskom domove (30%, N=384). Spoločné 
bývanie s kamarátmi/známymi bolo najtypickejšie u mladých ľudí, ktorí odišli do bytu po rodi-
čoch/vlastného bývania, útulkov/internátov alebo u partnerských dvojíc, ktorí si našli bývanie spoločne. 
Menej častá bola stratégia prvého spoločného ubytovania u tých, ktorí volili ako svoju prvú formu bývania 
odchod do vlastnej rodiny. V priebehu krátkeho času po odchode zmení ubytovanie 41% mladých 
ľudí – buď raz alebo opakovane (N=384). Aj keď  môžu existovať rôzne dôvody tejto zmeny  (odchod 
nemusí znamenať reprodukciu/zhoršenie nestability, ale aj jej zlepšenie), údaje poukazujú, že z prvého 
ubytovania odchádza najmä skupina mladých ľudí s prvým bývaním v útulkoch, u zamestnávateľa, býva-
nia s kamarátmi, v domovoch na polceste alebo v ubytovniach. Vo všetkých uvedených kategóriách odišlo 
v krátkom čase  vyše  50% mladých ľudí bývať na iné miesto. Naopak, stabilnejšie ubytovanie,  vyjadrené  
absenciou odchodu sa ukázalo v zariadeniach núdzového bývania, bývania u priateľa/partnera/ky, domo-
vov sociálnych  služieb alebo v sociálnom bývaní.  Ak sa do týchto foriem bývania mladí ľudia dostanú,  
menia ho v prvých mesiacoch po odchode zriedkavejšie.  Pri porovnaní s  aktuálnym ubytovaním, uvede-
ným v tabuľke č.6, údaje sa podarilo zistiť u podstatne menšej časti z celkového súboru (N=187). O  pod-
mienkach aktuálneho miesta bývania preto  nie sú  informácie u veľkej časti mladých ľudí. 
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Tab.č.6 
 
 

Aký charakter malo ubytovanie po odchode z detského domova? 

prvé  
ubytovanie 

N=384 

aktuálne 
 ubytovanie 

N=187 
počet  
detí 

percento  
detí 

počet  
detí 

percento 
detí 

1. bývanie v podnájme 180 46,9 65 34,8 
2. rodina( pôvodná, starí rodičia/dospelá sestra/ brat/ teta/ 

matkina sestra/širšia rodina, nešpecifikovaní rod. príbuzní) 
 

87 
 

22,3 
 

42 
 

22,5 
3. domov na polceste 35 9,0 7 3,7 
4. partner/priateľ 19 4,9 8 4,3 
5. rodina partnera/priateľa/druha/manžela 12 3,2 4 2,1 
6. ubytovňa 11 2,9 15 8,0 
7. kamaráti/známi/nešpecifikovaná blízka osoba 7 1,8 2 1,1 
8. domov sociálnych služieb 7 1,8 - - 
9. sociálne bývanie 7 1,8 6 3,2 

10. zariadenie podporovaného/núdzového bývania 6 1,6 - - 
11. bývanie poskytované zamestnávateľom 5 1,4 6 3,2 
12. iné (internát/resocializačné zariadenie/väzenie/osada/) 5 1,4 3 1,6 
13. vlastný byt kúpa/alebo po rodičoch 3 0,8 2 1,1 
14. nemenil - - 7 3,7 
15. človek bez domova - - 4 2,1 
16. útulok - - 4 2,1 
17. zahraničie - - 4 2,1 
18. nocľaháreň - - 2 1,1 
19. nemáme informáciu - - 6 3,2 

SPOLU 384 100 203 100 
 

6.5. Prvé zamestnanie po odchode 
 

Odchod z detských domovoch nie je spájaný s prepadom do stavu bezdomovectva. Hlavný pred-
poklad pre nájdenie si práce (mať nejakú formu stabilnejšieho alebo menej stabilného ubytovania)  je tak 
splnený.  Údaje o zamestnanosti vykazujú  horšie hodnoty. Nie všetkým sa prácu  v prvých mesiacoch po-
darí nájsť a až 40% mladých ľudí z výskumného súboru si zamestnanie nenašlo. Väčšina ale zamestnaná 
bola – niektorí ihneď (28%), iní  po určitom čase od odchodu (32%) (N=376)  (Tabuľka č.7). Mladí ľudia si 
hľadajú/nájdu prácu najmä v kraji, v ktorom opúšťajú detský domov (viď. Tabuľka č.28 v prílohe).  Ak pri 
hľadaní bývania bol sociálny pracovník na  prvom mieste pri úspešnej koordinácii hľadania, tak v oblasti 
zamestnania si 59% mladých ľudí našlo zamestnanie samo, bez pomoci/koordinácie ostatných, sociálny 
pracovník zohrával rolu u približne každého štvrtého mladého človeka (24%), ktorý si prácu našiel. Men-
šia úspešnosť  v zaangažovanosti bola tiež u blízkej alebo širšej rodiny (16%), kamarátov/priateľov 
z detského domova (3,6%). Ďalší aktéri,  ako vychovávatelia, škola, obec, domov na polceste, akreditované 
subjekty, sponzori detského domova našli prácu vo vzájomnej spolupráci iba pre 3% detí (N=221). Pod-
mienky, v akých sa po odchode mladí ľudia nachádzajú, ovplyvňujú nájdenie pracovného pomeru.  Najlep-
šie boli na tom so zamestnaním skupiny ubytované u zamestnávateľa, na ubytovniach, v podnájme 
alebo v zariadeniach podporovaného, núdzového bývania.  Najhoršie tí,  ktorí sa po odchode ocitli 
v útulkoch, domovoch sociálnych služieb (zdravotné znevýhodnenia) alebo mali svoje bývanie po 
rodičoch. 
 
  Tab.č.7 

 
Teraz  nás zaujímajú podrobnosti  hľadania si prvého zamestnania.  

Za akú dlhú dobu si mladý človek našiel prvú prácu? 
 

 
počet  
detí 

 
percento  

detí 

1. nezamestnaný/nikdy si nenašiel prácu 149 39,6 
2. prvé zamestnanie si našiel po určitom čase po odchode 122 32,4 
3. zamestnanie  bolo už  zabezpečené v čase odchodu 105 27,9 

SPOLU 376 100 
 

Štatisticky významnejšie bolo zamestnanie dostupné pre skupinu, ktorá z detských domovov od-
chádzala v bratislavskom, trnavskom alebo žilinskom kraji. Najhoršie bol na tom banskobystrický 
a prešovský kraj (Tab. č.8). Mať zamestnanie a pracovať nemusí automaticky viesť k  disponovaniu živo-
bytím, ktoré by sa dalo označiť za plnohodnotné(napr. ako je tu u zamestnaní s podpísanou písomnou 
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zmluvou). Charakter práce môže byť rôzny. So stálou formou má skúsenosť menšina. Zo všetkých mladých 
ľudí, ktorí uviedli, že majú zamestnanie, malo stálu prácu s podpísanou písomnou zmluvou 48%, kratšie 
práce a brigády uvádzalo zvyšných 52% (N=226). Je zaujímavé uviesť, že 86% mladých ľudí (N=122) svo-
je prvé  zamestnanie menilo už v priebehu prvých dvoch rokov po odchode. 

 
Tab.č.8 

 
kraj,  v ktorom mladí ľudia 

z detských  domovov odchá-
dzajú 

nájdenie zamestnania po odchode z detského domova  
spolu nie áno 

počet percento počet percento počet percento 

1. bratislavský 4 11,4 31 88,6 (+++) 35 100 
2. trnavský 5 17,9 23    82,1 (++) 28 100 
3. nitriansky 16 43,2 21    56,8 34 100 
4. banskobystrický 30 69,8 13    30,2 (---) 43 100 
5. trenčiansky 9 45,0 11    55,0 20 100 
6. žilinský 1 6,3 15    93,8 (++) 16 100 
7. košický 34 56,7 26    43,3 (-) 60 100 
8. prešovský 29 65,9 15    34,1 (--) 44 100 

Poznámka: (+++/++) – adjustované rezíduum -  zamestnanie je štatisticky významne častejšie ako predpokladá H0        
(---/--) – zamestnanie je  štatisticky významne menej časté ako predpokladá H0. 

 
 
Nasledujúca tabuľka ukazuje hlavné dôvody zmeny/straty práce, spadajúce do dvoch oblastí  - na 

strane zamestnanca alebo zamestnávateľa. Osobitnými problémami sa v dlhšom časovom horizonte uka-
zujú motivácia a  dodržiavanie pracovných pravidiel. Tie reprezentujú najmä dôvody - „práca ma prestala 
baviť“ a „porušenie pracovnej disciplíny“, čo sú príčiny  charakteristické pre  52% z tých, ktorí už prácu 
stratili alebo menili.  Nasledujú príčiny na strane zamestnávateľa, kedy bola ukončená činnosť firmy, pri-
šlo k prepúšťaniu, znižovaniu stavov, k ukončeniu dočasne vykonávanej činnosti. Ojedinele sa za zmenou 
zamestnávateľa vyskytovalo aj nevyplatenie odmeny za prácu, výpoveď, úraz/presťahovanie sa, dobro-
voľná zmena za účelom lepšieho zárobku alebo v prípade žien odchod na materskú dovolenku.  

 
   
Tab.č.9 

 
Ak svoje prvé zamestnanie mladý človek niekedy menil/stratil,  

z akých to bolo dôvodov? 
 

 
počet 
 detí 

 

 
percento  

detí 

1. práca ho prestala baviť 51 37,5 
2. porušenie pracovnej disciplíny 19 14,0 
3. zamestnávateľ ukončil činnosť 16 11,8 
4. prepúšťanie/ukončenie pracovnej činnosti/dočasná práca/znižovanie stavov 11 8,1 
5. nekontaktuje sa/nemá prácu 11 8,1 
6. iné (nevyplatenie, úraz, výpoveď) 8 5,9 
7. presťahovanie sa/zmena bydliska 7 5,1 
8. študent 5 3,7 
9. vyšší zárobok alebo stálejšie zamestnanie 4 2,9 

10. rodičovská/materská dovolenka 4 2,9 
SPOLU 136 100 

 
V závere identifikácie vzorky uvádzame deskripciu zamestnaní, rozdelených do jedenástich pra-

covných oblastí. Tabuľka č.10 popisuje odvetvia, v ktorých sa mladí ľudia z výskumného súboru najčastej-
šie zamestnali v prvých mesiacoch po odchode. Najčastejšie vykonávané zamestnanie je spojené 
s výrobnou sférou a profesiami operátor/robotník pri automatickej linke, kde začína 26% mladých ľudí. 
Nasledujú pracovné oblasti ako pekárenské/kuchynské/reštauračné práce (20%) s profesiami ku-
chár/pomocná sila v reštaurácii, čašník/servírka. Ďalej sú to obchodné potravinové reťazce (13%) alebo 
stavebné/murárske/robotnícke práce mimo stavebných činností, ako je napr. robotník v lese, vo firme 
(12%).  Najmenej sú zastúpene profesie v rôznych typoch služieb a ekonomické, či školské profesie (2%). 
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 Tab.č.10 
 

Aké má/malo prvé  zamestnanie povahu? 
 

počet  
detí 

percento  
detí 

1. práca vo výrobe 
operátor/ robotník pri páse 

57 26,4 

2. pekárenské/kuchynské/reštauračné práce 
kuchár/pomocná sila reštaurácia/čašník/ servírka/ barman 

44 20,4 

3. obchodné, potravinové reťazce 
predavač/ka v obchode/dokladač/rozvoz tovaru/pokladník/asistent predaja 

27 12,5 

4. stavebné, murárske práce  
stavebný robotník/pomocný robotník/stavbár 

25 11,6 

5. robotnícke práce mimo stavebných/murárskych prác 
lesný, záhradný, robotník, robotník vo firme, nešpecifikovaný robotník 

22 10,2 

6. iné/rôzne profesie 
krupiérka/smetiar/vodár/poľnohospodár/gumár/strážnik/ 

11 5,1 

7. služby všeobecne 
upratovač/kaderník/krajčír 

8 3,7 

8. zdravotnícke služby 
zdravotnícky asistent, opatrovateľ, ošetrovateľ 

7 3,2 

9. hoteliérstvo 
recepcia/chyžná 

5 2,3 

10. motorizmus 
autá/benzínové čerpadlá/automechanik 

5 2,3 

11. práca v biznise/ekonomické profesie/ školské profesie 
expedient/banka/pedagóg/účtovník 

5 2,3 

SPOLU 216 100 
 
 

7. HLAVNÉ VÝSLEDKY 1/2 PRAKTICKÁ PRÁCA S DEŤMI A (NE)ZAMESTNANOSŤ 
 

Zistenia sú rozdelené do dvoch  častí. Prvá poukazuje na výsledky praktickej práce s deťmi, druhá 
približuje interakcie desiatich rizikových faktorov vo vzťahu k prechodu do samostatného života -  pre-
mennými sú: vek mladého človeka v čase odchodu a forma prvého bývania. Ako prvé sa zameriame na 
činnosti, vychádzajúce z individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa (IPROD). Uvádzame, ako často 
bolo trinásť aktivít v detských domovoch v spolupráci s deťmi vykonávaných. Možno tak zistiť, s ktorými 
činnosťami existuje najčastejšia skúsenosť a ktoré z nich sú vykonávané menej často. Praktické aktivity sú 
následne klasifikované v závislosti od desiatich rizík. Umožňuje to zistiť stupeň ich asociácie s praktic-
kou prácou. Následne sa zameriavame na rozmanitosť činností. Všímame si, či pribúdajúca skúsenosť 
s rôznymi druhmi aktivít bude mať súvis so zamestnanosťou a opäť zisťujeme rolu znevýhodňujúcich 
charakteristík. Venujeme tiež pozornosť intenzite, s akou sa zamestnanci deťom venujú. Ako posledné sú 
vyhodnotené efekty plánov sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, plánu prípravy na osamostatnenie 
sa, vrátane organizovania prípadových konferencií.  

 
 
 

7.1. Praktické činnosti v plánoch výchovnej práce 
 

V plánoch výchovnej práce sme sa zamerali na trinásť činností, ktoré reprezentujú prípravu na 
rôzne životné situácie. Hospodárenie s peniazmi, príprava jedla, nakupovanie potravín, učenie sa hygie-
nickým návykom radíme medzi sebaobslužné činnosti. Príprava na manželstvo/materstvo, sexuálna 
výchova/antikoncepcia, psychologická pomoc rodine, sa týkajú rodinného rámca.  Aktivity zamerané na 
psychologickú pomoc dieťaťu a knihu života sú zamerané na podporu dieťaťa s jeho vnútorný-
mi/osobnostnými problémami. Aktivitou pri pomoci so školskými úlohami cielime na  spoluprácu  pri  
podpore vzdelania. Napokon to boli činnosti zamerané na podporu osamostatňovania sa, týkajúce sa  
poradenstva pri hľadaní bývania, zamestnania a vybavovaní rôznych typoch dávok.  

Graf č.4 ukazuje, že deti mali skúsenosť s takmer všetkými aktivitami, ktoré nás v súvislosti 
s plánmi zaujímali. Najväčšie skúsenosti sa týkali hospodárenia s peniazmi, kde u takmer všetkých detí 
bolo uvedené, že túto aktivitu vykonávali vo vzájomnej spolupráci s pracovníkmi. Najmenšie skúsenosti 
mali deti s psychologickou pomocou dieťaťu, ktorú poznalo približne 74% detí. Neuvedenie niektorej 
z činností nemusí automaticky znamenať, že dieťa bolo v detskom domove opomínané. Ako je uvedené vo 
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východiskách (Kapitola č.4), praktické činnosti majú zodpovedať charakteru problémov a potrebám  die-
ťaťa. V niektorých prípadoch mohli byť po konzultácii s dieťaťom vybrané činnosti vyhodnotené, ako 
nepotrebné, alebo ich samotné dieťa nevyžadovalo. Vysoké podiely detí so skúsenosťami s väčšinou  
z trinástich činností môže tiež naznačovať, že sú v objektívne v zlom stave a zamestnanci/kyne detských 
domovov sa snažia situáciu zlepšiť.  Zamestnanosť diferencuje iba jedna činnosť – deti so skúsenosťou 
pomoci so školskými úlohami sa zamestnali štatisticky významne častejšie v porovnaní s deťmi, 
ktoré skúsenosť s touto aktivitou nemajú - súvislosť sa ukázala nízka až stredná. χ2 (1) = 4,282, p < 
0.05 Phi = 0,108  p < 0.05. 

 
   Graf.č.4 

 
 

 
Ďalšia časť  výsledkov hovorí o skúsenosti s trinástimi druhmi  aktivít,  v závislosti od desiatich ri-

zikových faktorov u detí. V ktorých z nich možno očakávať vyššiu/nižšiu preferenciu práce s deťmi  
a o ktoré aktivity sa bude jednať? Tabuľka č.11 detailnejšie vyjadruje ich diferencovanosť. Najväčšie roz-
diely boli spojené s kategóriou „problémové vnímanie dieťaťa v detskom domove“. Deti s „problema-
tickým“ priebehom umiestnenia mali z trinástich praktických činností častejšiu skúsenosť s ôsmimi z nich. 
Znamená to, že ak je pobyt vnímaný ako problémový, skupina týchto detí pozná/má skúsenosti 
(v porovnaní s ostatnými deťmi, ktorých pobyt ako problémový vnímaný nebol) s väčšinou sledovaných 
činností. U ďalších sledovaných kategórií rozdiel v počte aktivít v ich prospech postupne klesá. Najprob-
lematickejšou sa ukazuje absencia dôverného vzťahu. Je to jediná skupina deti, ktorá - v porovnaní 
s ostatnými, nemá dostatočne častú skúsenosť ani v jednej z praktických činností. Súčasne mali zriedkavé 
skúsenosti v spolupráci  podpory dieťaťa s jeho individuálnymi problémami (kniha života) a pri aktivi-
tách, zameraných na podporu rodinného rámca (príprava na manželstvo, materstvo, sexuálna výcho-
va/používanie antikoncepcie). Žiadne analyticky podstatné rozdiely nevykazovali deti s problémami 
s drogami/alkoholom pred umiestnením v detskom domove a len jedna aktivita (poradenstvo pri hľadaní 
bývania) bola typickejšia pre skupinu detí so skúsenosťami s útekmi z domu. Ak deti spadajú do niektorej 
zo skupín, spojených s  poslednými dvoma uvedenými rizikami, ich skúsenosti s praktickými činnosťami 
sa nelíšia od ostatných, ktorí týmito rizikami nedisponujú. Otáznym preto zostáva, či aktivity, s ktorými 
majú deti častejšiu skúsenosť,  reflektujú aj ich skutočné problémy.  Pre ilustráciu – deti, ktoré navštevujú 
špeciálne školy, nemali napr. častejšiu skúsenosť s pomocou so školskými úlohami, alebo  skupina so skú-
senosťou s drogami/alkoholom sa podstatne nelíšila v aktivite prevencie sociálnopatologických javov.  
Hlbšie poznanie každodennej skúsenosti práce v detských domovoch  by aj do niektorých ďalších rozpo-
rov mohol vniesť kvalifikovanejší pohľad. 

 
  

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

hospodárenie s peniazmi 13. 
príprava jedla 12. 

príprava/manželstvo/materstvo 11. 
nakupovanie potravín 10. 

sexuálna výchova/antkoncepcia 9.  
poradenstvo/dávky 8. 

spolupráca na knihe života 7. 
poradenstvo/bývanie 6. 

poradenstvo/zamestnanie 5. 
psychologická pomoc/rodina 4. 
pomoc so školskými úlohami 3. 

učenie sa hygienickým návykom 2. 
psychologická pomoc/dieťa 1. 

  

praktické činnosti - práca s deťmi (IPROD) 
N=380   

áno nie 
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Tab. č.11 
 

KLASIFIKÁCIA – DESAŤ NAJRIZIKOVEJŠÍCH KATEGÓRIÍ DETÍ/ 
SKÚSENOSTI S ČINNOSŤAMI IPROD 

porovnanie 13 aktivít - najrizikovejšia kategória  vs.  ostatné deti  
 

 
 
 

1. 

 
problémové vnímanie pobytu v detskom 

domove 
(subj.) 
8/13 

poradenstvo pri hľadaní zamestnania (+) 
poradenstvo pri hľadaní bývania (+) 
pomoc so školskými úlohami (+) 
psychologická pomoc dieťaťu s jeho psychickým problémami (+) 
častejšia psychologická pomoc v zlepšovaní vzťahov  s rodinou (+) 
častejšie nakupovanie potravín (+) 
častejšie učenie sa hygienickým návykom (+) 
častejšie učenie sa hospodáreniu s peniazmi (+) 

 
 

2. 

 
dieťa vnímané ako rómske 

(subj.) 
5/13 

hospodárenie s peniazmi (+) 
učenie sa hygienickým návykom  (+) 
nakupovanie potravín  (+) 
príprava jedla  (+) 
sexuálna výchova/používanie antikoncepcie (+) 

 
3. 

umiestnenie v detskom domove 
 v mladšom veku (0-8 rokov) 

4/13 

učenie sa hygienickým návykom (+) 
psychologická pomoc dieťaťu s jeho psychickými problémami (+) 
pomoc so školskými úlohami (+) 
spolupráca na knihe života (+) 

 
4. 
 

návšteva špeciálnej školy 
3/13 

učenie sa hygienickým návykom (+) 
poradenstvo pri hľadaní bývania (+) 
psychologická pomoc dieťaťu s psychickými problémami (+) 

 
5. 

absencia dôverného vzťahu 
(subj.) 
3/13 

spolupráca na knihe života (-) 
príprava na manželstvo, materstvo (-) 
menej častá  sexuálna výchova/používanie antikoncepcie (-) 

 
6. 

záškoláctvo/ zanedbávanie školskej 
dochádzky 

3/13 

nakupovanie potravín  (+) 
príprava jedla (+) 
poradenstvo pri hľadaní zamestnania (+) 

 
7. 

poruchy správania 
(subj.) 
3/13 

psychologická pomoc v zlepšovaní vzťahov s rodinou (+) 
psychologická pomoc dieťaťu s jeho psychickými problémami (+) 
 

 
8. 

odchod z detského domova v čase plno-
letosti 
3/13 

psychologická pomoc dieťaťu s jeho psychickými problémami (+) 
pomoc so školskými úlohami (+) 
spolupráca na knihe života (+) 

 
9. 

úteky  
z domu 

1/13 

 
poradenstvo pri hľadaní zamestnania (+) 
 

 
10. 

problémy s drogami/alkoholom 
0/13 

 
N/A 

 
Poznámka: tabuľka uvádza činnosti, ktorých rozdiely boli v podielovom výskyte  štatisticky významné (+) = rozdiely v prospech 
uvedenej aktivity (-) = rozdiely v neprospech uvedenej aktivity, N/A – analyticky nepodstatné rozdiely vo všetkých 13 aktivitách, na 
skúsenosti s činnosťami bolo možné odpovedať dvoma variantami (áno/nie) (subj.) = názor, výsledky iba za deti, pre ktoré bola 
uvedená odpoveď 

 
 
 

7.2. Rozmanitosť pracovných aktivít  IPROD – evidencia skúseností 
 
V detských domovoch sa nachádza len veľmi malý počet detí (0,8%), bez skúsenosti s akoukoľvek 

z trinástich aktivít.  Zároveň sa tu nenachádzal nikto, kto by mal skúsenosť s dvomi až piatimi aktivitami 
súčasne. S pribúdajúcim počtom  činností rastú  počty/podiely detí, pre ktoré boli vykonávané.  U 44% 
bola uvedená skúsenosť so všetkými trinástimi činnosťami (tab. č.12).  Znamená to, že takmer každé dru-
hé dieťa pozná celé spektrum aktivít na ktoré sme sa v rámci starostlivosti vo výchovných plánoch  det-
ských domovov pýtali.  Zistenia otvárajú  ďalšie otázky - hovoria údaje  častej skúsenosti s najrozličnejšími 
činnosťami, o tom, že deti sú  v tak komplikovanej situácii, že na jej  zvládnutie sa využíva  najrozmanitej-
ší/najkomplexnejší prístup? Je skúsenosť s malým počtom aktivít u  zanedbateľnej podskupiny prejavom, 
že  praktické činnosti nepotrebujú, alebo ide o znak vylúčenia z náhradnej starostlivosti, tak ako sa to 
môže stať najviac problémovým deťom?  Na tieto otázku dáva čiastočnú odpoveď ďalšia analýza. 
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   Tab.č.12 
počet rôznych činností vykonáva-

ných pre dieťa v IPRODE 
počet detí so skúsenosťou s daným 

počtom činností IPROD 
percento detí so skúsenosťou 

s daným počtom činností IPROD 
0 3 0,8 
1 2 0,5 
6 7 1,8 
7 4 1,0 
8 26 6,7 
9 26 6,7 

10. 40 10,3 
11 46 11,8 
12 65 16,7 
13 171 43,8 

SPOLU 390 100 
 
Ktorým najrizikovejším kategóriám je v priemere venovaná rozmanitejšia starostlivosť? Ak sa u 

niektorých preukážu vyššie priemerné hodnoty, bude to znamenať  rozmanitejšiu súčinnosti pri  riešení  
ich problémov. Môže to odkazovať aj na  komplexnejšiu starostlivosť a lepšie  zaostrenie pozornosti na 
rôznorodejšie komplikácie, s ktorými deti do detských domovov prišli alebo sa vyskytli počas ich umies-
tnenia.  U dvoch rizikových kategórií sa ukázala tendencia k vyššej rozmanitosti práce. Je tomu tak u detí 
umiestnených v mladšom veku  0-8rokov: (Mdn = 13,00 ) 9-18 rokov: (Mdn = 12,00), U  = 13 994 ,  z = - 
2,549  p < 0.05 r = - 0,129 a u detí s problémovým priebehom v detskom domove nie: (Mdn =12.00) 
áno: (Mdn =12.00 ), U  = 22 495,  z = 3,286   p < 0.001  r = 0.1664. Tu  v  porovnaniach platí, že  mali 
v priemere skúsenosť s rozmanitejšou prácou,  aj keď sa jedná o  minimálne rozdiely (MDn = porovnávaná 
hodnota mediánov). U jednej z kategórií bol výsledok opačný. Tam kde nebol vytvorený dôverný vzťah, 
bola rozmanitosť prístupov v priemere nižšia.  Dôverný vzťah - nie: (Mdn =12.00 ) áno: (Mdn=12.00 
), U  = 17 290,  z = 2,474   p < 0.05  r = 0,125   Ak neexistuje s dieťaťom bližšia spätosť, môže byť dôsled-
kom menej častá  skúsenosť  nielen s aktivitami uvedených v Tabuľke. č.11, ale aj  s rozmanitosťou sta-
rostlivosti a výchovy. Zvyšných sedem kategórií sa štatisticky významne od ostatných detí nelíšilo. Zvýše-
ná skúsenosť s rôznorodosťou práce u dvoch rizikových kategórií môže znamenať, že tieto deti majú 
problémy vo viacerých oblastiach a aktivity tak reagujú na ich rozmanitejšie problémy. Skutočnosť však 
môže byť aj zložitejšia a nemusí platiť predpoklad, že špecificky u detí s mladším vekom umiestnenia, 
alebo s „problémovým“ priebehom pobytu, tu  bola reakcia rozsiahlejšej starostlivosti na ich špecifické 
problémy. Aktivity v spolupráci závisia od nastavenia plánov IPROD. Výber činností v spolupráci so za-
mestnancami/kyňami je limitovaný  vyhodnotením detských potrieb, kooperáciou pri vzájomnej dohode 
o identifikovaní toho,  v čom sa potrebuje dieťa zlepšiť. Výsledky preto nemusia hovoriť o lepšej kvalite 
starostlivosti. U niektorých detí môže byť užitočnejšie sústrediť sa na menší počet aktivít, výsledne to 
môže  znamenať lepší pokrok, či už v zlepšení sebaobslužných činností, zmiernení psychických problé-
mov, zlepšení výsledkov v škole, podpory osamostatnenia. O zlepšení rozhoduje nielen rozmanitosť, ale aj 
typ aktivity, kvalita spolupráce,  či bol spôsob práce s dieťaťom správne zvolený a rad ďalších faktorov. 
Z hľadiska zamestnanosti  vyplynulo kľúčové zistenie: neexistujúca súvislosť medzi rastúcou rozmani-
tosťou vykonávaných činností a  zamestnanosťou po odchode  (Point, biserial korelácia = 0.040, 
95%BCa[-0.067, 0.145] p > 0.05).  Rôznorodosť  činností, s ktorými má dieťa počas umiestnenia skú-
senosť,  nesúvisí  bezprostredne s tým, či sa po odchode z detského domova mladý človek zamest-
ná. Benefit v podobe nájdenia sa zamestnania sa tu neprejavuje, čo ale neznamená, že priaznivý výsledok 
rozmanitej spolupráce sa nemusí prejaviť v životných oblastiach, ktoré neboli zahrnuté do analýzy. 

 
7.3. Intenzita pracovných aktivít IPROD 

 
O deti umiestnené v detských domovoch sa  rodičia nevedeli , nechceli alebo nemohli   postarať. 

Úlohou pracovníkov/čok je situáciu zvrátiť, poskytnúť im ochranu a pomoc tam, kde to vyžadujú potreby, 
situácia dieťaťa a jeho rodiny. Táto časť skúma intenzitu práce, vykonávanú vychovávateľmi/kami 
v detských domovoch pri jednotlivých činnostiach s deťmi.  Trinásť aktivít bolo možné ohodnotiť  na škále 
1-9, kde 1 znamenalo = venujeme sa minimálnej miere,  9 = každý  deň, stále.  K dispozícií boli aj odpovede 
netýka sa/dieťa nepotrebovalo, ktoré do analýzy neboli zahrnuté. Podobne boli z výsledkov vylúčené chý-
bajúce odpovede (viď  hodnoty N = celkový počet odpovedí).  

Uvedené sú dva typy výsledkov. Prvý hovorí o tom, ako intenzívne vychovávatelia/ky uvádzali,  že 
sa deťom v detských domovoch venujú v trinástich zvolených  činnostiach. Druhý typ zaznamenáva, aký 
pokrok podľa vychovávateľov deti dosiahli. Tabuľka č.13 ukazuje, že všetky sledované aktivity  boli, čo do 
intenzity činností, v priemere hodnotené pomerne vysoko. Na prvých troch miestach, v súvislosti 
s frekvenciou opakovania činnosti (od minimálnej miery až po každý deň stále), sa nachádzala práca 



28 
 

s deťmi, týkajúca sa učenia sa hygienickým návykom,  hospodárenia s peniazmi alebo nakupova-
nia potravín. Základným sebaobslužným činnostiam je venovaná najväčšia pozornosť. Na posled-
nom mieste sa nachádzala spolupráca na knihe života, ohľadom plánov/informácie o rodine - avšak aj tu 
boli priemerné hodnoty vysoké. Modus dosahoval  u piatich činností najvyššie možné hodnoty (9- veno-
vanie sa každý deň/stále) a v žiadnej z činností nemal menšiu hodnotu  ako šesť. Štandardné odchýlky 
poukazujú na variabilitu odpovedí. Na základe týchto hodnôt,  priemer najlepšie vystihuje aktivity zame-
rané na finančnú gramotnosť/hospodárenie s peniazmi, najmenšiu výpovednú hodnotu má pri pomoci so 
školskými úlohami, kde je variabilita širšia. Celkovo poukazujú výsledky na pomerne intenzívnu čin-
nosť a každodennú prácu vo všetkých trinástich aktivitách.  

Zaujímavé zistenia ukazujú dve štatisticky významné záporné hodnoty point-biserial korelácií, 
ktoré merajú vzťah: intenzita práce  s deťmi/zamestnanosť. Ak  rastúca  intenzita v danej aktivite zamest-
nanosť zvyšuje, tak hodnota by mala byť kladná. Ak sa znižuje, hodnota  je záporná.  Vzťah  môže  dosiah-
nuť maximálnu/minimálnu hodnotu +1/-1, kedy sa jedná  o perfektnú súvislosť. Paradoxom je, že zistenia 
majú charakter nepriamej úmery - rastúca intenzita práce koreluje skôr s nenájdením (záporné znamien-
ko), ako nájdením si pracovného uplatnenia. Týka sa to dvoch aktivít – pomoc s hľadaním bývania a po-
moc s vybavovaním rôznych typoch dávok. Dve aktivity nízko až stredne korelujú s nezamestnanosťou. 
Výsledky možno interpretovať tak, že intenzívnejšie venovanie sa uvedeným činnostiam nevedie 
k zlepšeniu, ktoré by vo výsledku podporilo nájdenie si zamestnania. Intenzita, s akou sa v detských do-
movoch venujú ostatným aktivitám, nemala so zamestnanosťou už žiadnu súvislosť. Aj tu mali síce hodno-
ty zápornú hodnotu, tie však spadali do oblasti nezávislosti -  znamená to, že informácia o intenzite, s akou 
sa vychovávatelia/ky venujú deťom, neposkytuje presnejšie  vedomosti o stave zamestnanosti.  

Pozitívne výsledky boli ale získané, keď vychovávatelia hodnotili posun detí smerom 
k výraznejšiemu zlepšeniu v danej aktivite. Tu bola možnosť ohodnotenia od 0-žiadne, až po 10 – výrazné 
zlepšenie. Korelácie nedosahovali ani v jednom prípade zápornú hodnotu. Avšak zvyšujúce sa kladné hod-
notenie pokroku detí v jednotlivých aktivitách  (od žiadnej, po výraznú zmenu/výrazné zlepšenie), taktiež 
vo väčšine skúmaných činností  s pracovným uplatnením nekorelovalo - bolo tomu tak u desať z trinástich 
aktivít.  Tri aktivity (výraznejší pokrok v hospodárení s peniazmi, pri hľadaní bývania a poradenstva 
s prácou)  pozitívne, nízko až stredne a stredne až podstatne (poradenstvo s prácou) korelovali 
s nájdením si práce.  Ak vychovávatelia/ky  vyhodnotia pokrok v činnostiach, v ktorých sa spoločne 
s deťmi venujú ako kladný,   u niektorých aktivít sa to preukáže aj v podobe  neskoršej zamestnanosti. Nie 
vždy ale platí, že intenzívnejšia  práca s deťmi, vedie k lepšiemu hodnoteniu pokroku. Platí síce, že  čím 
intenzívnejšie sa venujú vychovávatelia/ky deťom, tým je aj hodnotenie pokroku pozitívnejšie,  nie je to 
tak ale všade  v rovnakej miere. Najsilnejšia súvislosť sa preukázala u  programov prípravy na manžel-
stvo/materstvo, poradenstva pri vybavovaní rôznych typoch dávok alebo poradenstva pri hľadaní 
bývania.  Vzťah  intenzita úsilia- miera pokroku bol  najslabší pri hospodárení s peniazmi, učenia sa 
hygienickým návykom alebo pri pomoci so školskými úlohami(viď príloha, tab. č.27). 
 
 
Tab.č.13 

 
Ako intenzívne ste  sa v detskom domove venovali danému typu aktivít? 

 
 
 

poradie 

 
 

N 
 

 
 

priemer 

 
 

medián 

 
 

modus 

 
 

štandardná 
odchýlka 

 
 

min. 

 
 

max 

 
point - biserial korelácia 

intenzita aktivít v  
detskom domove a jej 

vplyv na zamestnanosť 
 

 
point-biserial korelácia 

vplyv dosiahnutého 
  pokroku (subj.) na 

 zamestnanosť  
 

1. 310 7,43 8,0 9 1,885 1 9 0,010 
95% BCa [-0,126 0,160] 

0,004 
95% BCa[-0,132 0,145] 

2. 379 7,42 8,0 9 1,586 2 9 -0,017 
95% BCa [-0,189 0,140] 

0,158* 
95% BCa[0,008 0,296] 

3. 368 7,38 8,0 9 1,719 1 9 -0,129 
95% BCa [-0,268 0,007] 

0,088 
95% BCa[-0,067 0,232] 

4. 358 7,25 8,0 9 1,698 2 9 -0,070 
95% BCa [-0,206 0,071] 

0,071 
95% BCa[-0,083 0,213] 

5. 344 7,08 7,0 8 1,759 1 9 -0,156* 
95% BCa [-0,291 -0,002] 

0,185* 
95% BCa[0,029 0,315] 

6. 338 6,96 7,0 9 1,740 1 9 -0,059 
95% BCa [-0,207 0,087] 

0,263** 
95% BCa[0,108 0,399] 

7. 345 6,89 7,0 8 1,893 1 9 -0,162* 
95% BCa [-0,310 -0,017] 

0,122 
95% BCa[-0,030 0,264] 

8. 358 6,79 7,0 6 1,686 1 9 -0,064 
95% BCa [-0,213 0,090] 

0,,088 
95% BCa[-0,070 0,0226] 

9. 315 6,73 7,0 9 2,027 1 9 -0,061 
95% BCa [-0,191 0,090] 

0,066 
95% BCa[-0,087 0,205] 
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10. 357 6,72 7,0 6 1,696 2 9 -0,116 
95% BCa[-0,267 0,035] 

0,059 
95% BCa[-0,093 0,196] 

11. 282 6,43 7,0 6 2,010 1 9 -0,105 
95% BCa[-0,247 0,042] 

0,006 
95% BCa[-0,115 0,176] 

12. 325 6,32 6,0 6 1,977 1 9 -0,075 
95% BCa[-0,218 0,096] 

0,005 
95% BCa[-0,088 0,208] 

13. 344 6,28 6,0 6 1,964 1 9 -0,102 
95% BCa[-0,242 0,051] 

0,051 
95% BCa[-0,111 0,190] 

Poznámka: intenzita práce: 1-v minimálnej miere, 9–každý deň/stále,  vyhodnotenie pokroku: subj = subjektívne, 0 –žiadna 
zmena /10 – výrazné zlepšenie, *p <0.05, **p < 0.01,  BCa = bootstrap odhad intervalu spoľahlivosti (na základe náhodného výberu 
1000 rôznych vzoriek),  zamestnanie kódovanie: 0/nie 1/áno, výsledky sú iba za deti, pre ktoré bola uvedená odpoveď                                                           
                          
1. učenie sa hygienickým návykom 
2. hospodárenie s peniazmi 
3. príprava jedla 
4. nakupovanie potravín 
5. poradenstvo pri hľadaní bývania 
6. poradenstvo pri hľadania práce 
7. poradenstvo pri vybavovaní rôznych typov dávok 
8. príprava na manželstvo/materstvo 
9. pomoc so školskými úlohami/spolupráca so školou 
10.  sexuálna výchova, používanie antikoncepcie 
11. psychologická pomoc dieťaťu s jeho psychickými problémami 
12. psychologická pomoc dieťaťu v zlepšovaní vzťahov s rodinou 
13. spolupráca na knihe života ohľadom plánov/informácie o rodine 
 

Pre ktoré najrizikovejšie faktory u detí bude charakteristická intenzívnejšia práca a o  ktoré akti-
vity sa bude jednať? Bude platiť, že tam, kde sa vyskytujú  riziká, je prítomná aj väčšia intenzita pracov-
ných aktivít, alebo je tomu naopak? Ako problematická sa opäť ukázala kategória absencie dôverného 
vzťahu, ktorej prítomnosť znamenalo štatisticky významne menšiu intenzitu práce v psychologickej 
pomoci pri zlepšovaní vzťahov s rodinou nie je dôverný vzťah: (Mdn = 5.00 ) je dôverný vzťah: (Mdn= 
6.00), U  = 8 726,  z = -2,2050, p < 0.05. r =  - 0,122,  v psychologickej pomoci dieťaťu s jeho psychic-
kými problémami nie je dôverný vzťah: (Mdn = 4.00) je dôverný vzťah: (Mdn= 6.00), U  = 6 628, z = -
2.103, p < 0.05, r = -0.125 a pri  sexuálnej výchove/používaní antikoncepcie, nie je dôverný vzťah: 
(Mdn =5.00) je dôverný vzťah: (Mdn=6.00), U  = 10 127, z = -1.964, p < 0.05, r = -0.103. Jedná sa tu o menej 
intenzívnu prácu v  oblasti rodinného rámca a pri pomoci s vnútornými/osobnostnými problémami 
dieťaťa. Zvyšných sedem aktivít absencia dôverného vzťahu nediferencovala, tieto deti sa tak nelíšili 
u týchto aktivít od ostatných.   

U ďalšieho rizikového faktoru - úteky z domu v čase vyňatia sa štatisticky významne  menej ak-
tivít vykonávalo v sebaobslužnej činnosti a oblasti zameranej na  osamostatnenie. Jednalo sa o štyri aktivi-
ty hospodárenie s peniazmi - nebol útek: (MDn= 8,00) bol útek: (MDn = 6,00) U = 5813,00 , z =-2,353 , p 
< 0.05, r =  -0,120, nakupovanie potravín - nebol útek:  (MDn=8,00 bol útek: (MDn =7,00 ) U = 5406,50, z 
= -1,999 , p < 0.05, r = -0,102,  prípravu jedla -  nebol útek:  (MDn= 7,00) bol útek:  (MDn =6,50 ) U = 
5699,0  , z = -2,229 , p < 0.05, r = -0,114 a pri poradenstve  s vybavovaním rôznych typoch dávok -  
nebol útek: (MDn=7,00 ) bol útek:  (MDn = 6,50 ) U = 5082,00 , z = -2,131 , p < 0.05, r = -0,109.  
              Poruchy správania (subj.) diferencovali tri aktivity – opäť s podobným trendom. Tam kde vy-
chovávatelia vyhodnotili poruchy správania ako prítomné, štatisticky význame sa menej často pracovalo 
pri hospodárení s peniazmi nie: (MDn = 8,00) áno: (MDn= 7,00) U =2505,50,  z = -2.348  p<0.05, r = -
0,120, pri učení  sa hygienickým návykom, nie: (MDn = 8,00) áno: (MDn= 7,00) U = 1608,00 z = -2,596, 
p<0.05,  r= -0,133 alebo pri príprave jedla, nie: (MDn = 8,00) áno: (MDn= 7,00)U = 2 581,000 z=-2,007,  
p<0.05, r = -0,103. 
              Rovnaké tri aktivity boli diferencované aj u detí so skúsenosťou  s drogami alebo alkoholom.  
Tam kde existovali tieto skúsenosti, intenzita práce bola v priemere opäť nižšia. Jednalo sa o činnosti pri 
hospodárení s peniazmi – nie je skúsenosť: (MDn =8,00 ) je skúsenosť: (MDn =6,00 ) U =2505,50  , z =  -
2,348 p < 0.05, r =  -0,120, pri učení sa hygienickým návykom – nie je skúsenosť: (MDn =8,00 ) je skú-
senosť: (MDn =6,00 ) U =1608,00  , z = -2,596  p < 0.05, r = -0,133 a pri príprave jedla, nie je skúsenosť: 
(MDn = 8,00) je skúsenosť: (MDn = 7,00 ) U =2581,00  , z = -2,007,  p < 0.05 r = -0,103. 
              Deti, ktorých pobyt bol v detskom domove vyhodnotený ako problémový vykazovali štatistic-
ky významne menej intenzívnu prácu v dvoch aktivitách -  v zlepšovaní vzťahov s rodinou - priebeh 
umiestnenia bez problémov: (Mdn = 7,00 ) priebeh umiestnenia s problémami :(Mdn= 5,00), U  =  14 923,  
z =  2,135, p < 0.05, r = 0.118  a v  psychologickej pomoci dieťaťu s jeho psychickými problémami – 
priebeh umiestnenia bez problémov: (Mdn = 6,00 ) priebeh umiestnenia s problémami: (Mdn= 5,00), U  =  
11 782,  z = 3,057, p < 0.05  r = 0,182.  
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  Vyskytli sa aj rizikové kategórie, spôsobujúce opak, tzn. pri porovnaniach sa intenzita práce  uká-
zala v priemere  vyššia. Bolo tomu tak u detí, navštevujúcich špeciálnu školu pri  spolupráci na knihe 
života ohľadom plánov/informácií o rodine  nie je návšteva špeciálnej školy: (Mdn = 6.00  ) je návšteva 
špeciálnej školy: (Mdn=7.00 ), U  = 15 607  ,  z = 1,971, p < 0.05 ,   r =  0.107. V skupine zanedbávania 
školskej dochádzky tomu tak bolo pri  pomoci so školskými úlohami  - bola  v čase vyňatia zanedbáva-
nia školskej dochádzky: (Mdn = 6,00) nebola v čase vyňatia zanedbávanie školskej dochádzky: (Mdn= 
5,50), U  =  14 607,  z = 3,342,   p < 0.05, r = 0,188. U detí vnímaných ako rómskych sa intenzívnejšie 
postupovalo pri učení sa hygienickým návykom - dieťa nie je vnímané ako rómske: (Mdn =7,00 ) dieťa 
je vnímané ako rómske: (Mdn= 7,00), U  = 13 752  ,  z = 2,839 ,  p < 0.05,   r = 0,162. Vo všetkých prípadoch 
šlo o vecne veľmi malé rozdiely.   

Odchod z detského domova v čase plnoletosti a vek umiestnenia v detskom domove čo do in-
tenzity, s ktorými sa s deťmi pracovalo, nediferencovali ani jednu z trinástich skúmaných pracovných 
činností.     
 Ako zhodnotiť výsledky? Ak spadalo dieťa do niektorého z rizikových faktorov, znamenalo to 
menej intenzívnu  prácu vždy u niektorej z aktivít, nie ale pri väčšine z nich.  V troch kategóriích sa preu-
kázal opak – v priemere intenzívnejšia práca s  vecne malými rozdielmi, ale iba u minimálneho počtu 
z trinástich činnosti. S ohľadom na dosiahnuté výsledky, zvyšné dve najproblémovejšie skupiny nevyka-
zovali  diferencie v priemernej intenzite, s ktorou sa vychovávatelia deťom venovali.  To, či možno usu-
dzovať na tendenciu odsúvania niektorých kategórií/problémov detí na okraj,  nezohľadňovanie ich špeci-
fickej situácie alebo naopak, zohľadňovanie ich potrieb,  by si vyžadovalo detailnejší kvalitatívny pohľad 
na dôvody výberu aktivít. Otázkou zostáva, aké činnosti by sa mali zintenzívniť  u jednotlivých skupín 
a aká práca zohľadňuje ich špecifické potreby.  Vyskytli sa ale niektoré otázky. Napríklad u detí navštevu-
júcich špeciálu školu sa nepreukázala intenzívnejšia aktivita pri pomoci so školskými úlohami, hoci by to 
ich zlyhávanie v škole vyžadovalo. Podobne u detí vnímaných ako problémových sa v priemere intenzív-
nejšie nepracovalo v psychologickej pomoci. Ani v skupine „poruchy správania“ sa  intenzívnejšie nekoo-
perovalo  v  žiadnej zo skúmaných aktivít.  Na druhej strane, dôraz na silnejšie venovanie sa  školskými 
úlohám sme zaznamenali  v kategórii, ktorá mala  problém so zanedbávaním školskej dochádzky v čase 
umiestnenia v detskom domove.  

 
 
 

7.4. Efekt plánov sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou 
 

Kontakty s rodinou,  sanácia pôvodnej rodiny a skúsenosť dieťaťa s pôvodným alebo náhradným 
rodinným prostredím sú považované za príklady dobrej praxe.  Ciele, posilňujúce rodinné riešenia, majú 
dôležité miesto aj v plánoch transformácie. Účelom je naviazať spoluprácu a zamedziť, aby bolo v detskom 
domove dieťa umiestnené na dlhší čas, ako je nevyhnutne potrebné.  Na tento zámer je určený plán sociál-
nej práce s rodinou. V prípade, ak neexistuje priamy súdny zákaz styku dieťaťa s jeho rodičmi, čo sa deje 
veľmi zriedkavo, plány sanácie sa stávajú dôležitou súčasťou práce. Ako sa tieto plány napĺňajú? Aké oso-
by najčastejšie spolupracujú s rodinou a akými formami sa kontakt uskutočňuje? Ku komu z rodinných 
blízkych zvykne dieťa prichádzať a ako súvisí práca s rodinou s neskorším uplatnením sa v zamestnaní?   

Vzťahy detí, rodičov a sociálnych pracovníkov sú rôzne, vyvíjajú sa v čase, úloha rodiny pri návra-
te a osamostatnení sa v kontexte zamestnanosti môže meniť. Tabuľka č.14 uvádza, že u 92% detí, ktoré 
odchádzali z detského domova priamo do samostatného života, sa s rodinou zaoberali rôzni pracovníci 
angažovaní v systéme sociálnoprávnej ochrany. Najčastejšie sa s rodinou zaoberá sociálny pracovník 
v detskom domove, zástupcovia odboru na príslušnom úrade. Najtypickejšia  spolupráca je  tvorená sku-
pinou  troch osôb (priemer = 2,84, modus = 3, min = 1 , max = 5 , štandardná odchýlka = 1,028,  N= 357). 
Zriedkavejšie sa v celom procese vyskytujú obce, výnimočne akreditované subjekty. Detské domovy  sú s 
rodinami v kontakte rôznymi spôsobmi a v rôznej intenzite. Zástupca obce spolupracuje približne 
u každého tretieho, akreditovaný subjekt u každé trinásteho dieťaťa.  Ak sa obec na sanácií zúčastňuje, tak  
vklad do procesu môže spočívať v návštevách v rodine, v telefonickom kontaktovaní rodiny alebo 
v poskytovaní rôznych príspevkov (tvorba úspor dieťaťu, príspevok rodine, na dopravu). V prípade akre-
ditovaných subjektov ide o pomoc s odstránením príčin prečo bolo dieťa z rodiny vyňaté, aktivity zamera-
né na posilňovanie vzájomných kontaktov alebo realizovanie rodinných terapií.  
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Tab.č.14 
Teraz by sme sa chceli zamerať na plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou. 

Kto pracoval s biologickou rodinou?  
N=357 (91,5%) 

počet detí 
s uvedeným 

aktérom 

percento detí 
s uvedeným 

aktérom 
1. sociálny pracovník/pracovníčka v detskom domove 354 99,2 
2. zástupcovia/zástupkyne sociálnoprávnej ochrany na úrade práce 270 75,6 
3. vychovávateľka v detskom domove 222 62,2 
4. zástupca/kyňa obce 142 39,8 
5. akreditovaný subjekt, ktorý pomáhal sanovať rodinu 25 7,0 

SPOLU 1013 283,8 
Poznámka: súčet percent je vyšší ako 100/bolo možné uviesť viac odpovedí. 

 
Najčastejšie odpovede zamestnancov/kýň na otázku, v ktorej mali zhodnotiť priebeh  fungovania 

vzájomnej spolupráce  pri realizácií plánu sociálnej práce s dieťaťom/jeho rodinou bola „spolupráca na 
dobrej úrovni“, „dobrá spolupráca medzi vychovávateľom a sociálnym pracovníkom“, „výborná spolupráca“. 
Išlo o odpovede z  ktorých vyplývalo, že  súčinnosť je hodnotená prevažne pozitívne.  Aj tu sa  vyskytli 
vyjadrenia, svedčiace o  existencií bariér. Možno ich zhrnúť v niekoľkých oblastiach. Prvá sa týkala  obcí, 
kedy sa s nimi nepodarilo nadviazať podnetné partnerstvo, ktoré by viedlo k súčinnosti pri hľadaní rieše-
ní. Ak bola spolupráca s obcami vyhodnotená ako dobrá, jednalo sa najmä o kooperáciu pri poskytnutí 
sociálneho nájomného bývania rodičom, alebo pri tvorbe úspor po odchode z detského domova. Druhá 
oblasť bariér sa týkala biologickej rodiny dieťaťa. Tu sa jednalo o  komplikovanú prácu, odmietanie ponú-
kanej spolupráce, alebo nezáujem. Rodičia môžu byť nedostupní aj z objektívnych dôvodov - absencia 
bývania, bezdomovectvo, pobyt v zahraničí,  nezdržiavanie sa na uvedenej adrese trvalého pobytu, úmrtie.  
Tam kde bol kontakt problematický,  boli prítomné nasledujúce výpovede: 

 
 „bariéry boli prevažne na strane biologickej matky, ktorá spočiatku odmietala kontakt s detským 

domovom aj mladou dospelou, nemala k nej záujem prechovávať bližší vzťah, dôsledkom čoho bol obojstran-
ný nezáujem“ 

                       (detský domov z košického kraja) 
 
„ťažká spolupráca s matkou, žije s druhom, s ktorým má ďalšie deti, o našu  mladú dospelú nejaví 

záujem“ 
                                         (centrum detí, žilinský kraj) 
 
„rodičia sľúbili, nesplnili dané úlohy, nemali záujem o dieťa, prekážky spolupráce s rodinou vyplývali 

so zlej životnej a sociálnej situácie“  
           (centrum detí, žilinský kraj) 
 
Ako dôsledok uvedených príkladov môže existovať tendencia rezignovať na sociálnu prácu 

a nahradiť ju formálnymi postupmi, alebo poskytovaním informácií o dieťati bez hlbšej spolupráce vedú-
cej k prijatiu dieťaťa do rodiny. Sťažený návrat vyplýva aj z reakcií samotného dieťaťa, ktoré svojich rodi-
čov, podobne ako rodina môže odmietať. V takýchto prípadoch sa jedným z možných riešení  ukázať nad-
viazanie spolupráce s niekým zo širšej rodiny, s dospelými súrodencami, ktorí s dieťaťom nežili 
v spoločnej domácnosti.  V jednej odpovedi  sa vyskytla podstatná bariéra na strane súdneho rozhodnutia. 
Súd po koordinovanej  zhode, podporujúcej návrat  do náhradnej osobnej starostlivosti, rozhodnutie  ne-
podporil  a prijatie do náhradnej rodiny zamietol.  

 
 
„spolupráca na veľmi dobrej úrovni, prišlo  k zlepšeniu kvality vzťahu medzi starou matkou a dieťa-

ťom, k eliminovaniu problémového správania dospievajúcej, stará matka podala návrh na zverenie do osob-
nej starostlivosti, návrat podporovaný všetkými spolupracujúcimi subjektmi, avšak súd v uvedenom prípade 
návrh zamietol“ 

         (domov detí, banskobystrický kraj) 

Akými spôsobmi najčastejšie prebieha vzájomný kontakt s rodinou? V tabuľke č.15 sú uvedené 
zistenia, sumarizujúce  najčastejšie spôsoby vzájomných stretnutí. U 72%  z detí   boli uvádzané  návštevy 
sociálnych pracovníčok detského domova v rodine, 68% detí malo  priamu skúsenosť s rôzne dlhými po-
bytmi u svojich rodinných príbuzných. Každé druhé dieťa chodí do detského domova navštevovať rodič. 
Listový/písomný kontakt pozná každé tretie dieťa. Veľmi zriedkavo mal typický kontakt výhradne podobu 
stretnutí rodiny/riaditeľa, prípadne pracovníkov/čok detského domova bez účasti dieťaťa. Spôsoby kon-
taktov sa nemusia vylučovať, menia sa podľa aktuálne vyhodnotenej  situácie a požiadaviek a môžu pre-
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biehať paralelne. Celkovo až 82% detí pozná nejaký typ kontaktu s rodičmi, či už priameho (návštevy, 
pobyty) alebo nepriameho (písomný kontakt, návštevy sociálnych pracovníčok v rodine). Detské domovy 
nie sú organizáciami, ktoré by rodičom a deťom bránili vo vzájomnom stretávaní. Skôr naopak, pobyty 
v rodine alebo iné formy stretnutí, ak je to možné a prospešné dieťaťu, sa ukazujú ako častá prax. Brány 
detských domovov  sú tak otvorené  spolupráci a rodinným riešeniam.   U väčšiny detí  nie je  problém 
dostupnosť rodiny, ale fakt  že sa nedarí odstrániť dôvody, pre ktoré bolo dieťa z rodiny vyňaté, a preto je 
im ukončovaná starostlivosť až v plnoletosti. Z tabuľky č.4 vyplýva, že najčastejším dôvodom nevydarené-
ho návratu je absencia spolupracujúcej rodiny.  O dieťa sa rodina nezaujíma spôsobom, ktorý by umožnil 
ukončenie ústavnej starostlivosti. Otvára sa otázka, aké postupy sociálnej práce využiť, aby rodina nezly-
hávala a pominuli dôvody na vyňatie, prípadne identifikovať bariéry, prečo sa trvalý návrat z detských 
domovov nedarí a nezanedbateľná časť detí musí odchádzať z detských domovov priamo do života.  
 
     
Tab. č.15 

 
Akými spôsobmi prebiehal najčastejšie vzájomný kontakt s rodinou? 

N=320 (82,1%) 
 

počet detí 
s uvedeným 

dôvodom 

percento detí 
s uvedeným 

dôvodom 

1. návštevy sociálnych pracovníčok detského domova priamo v rodine 231 72,2 
2. pobyty dieťaťa v rodine 216 67,5 
3. návštevy jedného alebo obidvoch rodičov v detskom domove 151 47,2 
4. listový/písomný kontakt dieťaťa s rodinou 107 33,4 
5. stretnutia rodiny vylúčne s /pracovníkmi/čkami detského domova 29 9,1 

SPOLU 734 229,4 
    Poznámka: súčet percent je vyšší ako 100/bolo možné uviesť viac odpovedí. 
 

Aj keď  82% detí udržiava rôzne formy kontaktov s rodinou, návrat sa nepodaril. Ak sa  kontakt 
udrží a s rodinou sa pracuje, vzájomné väzby zostávajú zachované v rôznej miere u veľkej časti detí. Do-
minantná časť -  takmer  dve tretiny,  prichádza do rodín  menej ako raz 2 mesiace.  Pre porovnanie, 4,8% 
detí sa vracalo prinajmenšom raz za týždeň, 16% asi raz za dva týždne, 15% - asi raz za šesť týždňov, 
(N=269). Zo skúseností vyplýva, že najintenzívnejší kontakt  by mal byť ihneď po umiestnení s cieľom 
skorého návratu (stretnutia rodinného kruhu). Rodičia, aj napriek nepriaznivej situácií a rodinným prob-
lémom, sa o svoje deti zaujímajú v rôznej miere. Návraty ale neznamenajú príchody výlučne do biologickej 
rodiny – k vlastnej mame alebo otcovi.  Ako ukazuje nasledujúca tabuľka, najčastejšie navštevovanou oso-
bou je vlastná mama, na druhom mieste sú starí rodičia a pomerne častou alternatívou je aj širšia rodina. 
Znamená to, že detské domovy sa snažia udržiavať  a vytvárať rodinné kontakty nielen s biologickými 
rodičmi. Ak situácia neumožňuje návrat, zapájajú aj iných dospelých príbuzných. 

 
Tab.č.16 

 
K akému rodinnému príslušníkovi sa dieťa najčastejšie vracalo? 

N=282 (72,3%) 
 

 
počet detí  

 
percento 

detí  

1. iba mama 95 33,0 
2. širšia rodina (babka/dedko) 59 25,0 
3. obidvaja rodičia (mama aj otec) 52 18,1 
4. širšia rodina (ujo/teta) 44 15,3 
5. dospelí súrodenci (brat/sestra) 43 14,9 
6. iba otec 34 11,8 
7. iní známi (priateľ, blízka osoba, tútorská rodina, krstná mama, pestúnka, sused) 10 3,5 
SPOLU 337 117,0 

Poznámka: súčet percent je vyšší ako 100/bolo možné uviesť viac odpovedí. 
 
Ako súvisí stratégia práce s rodinou s dôvodmi, pre ktoré boli deti zo svojich rodín vyňaté? Budú 

existovať rozdielne formy kontaktov v závislosti od dôvodov, pre ktoré dieťa nemohlo vyrastať vo svo-
jej rodine? Celkovo sme vyhodnotili osem dôvodov, pričom sme sledovali, či sa budú líšiť v aktivitách prá-
ce s rodinou líšiť. Nevhodné podmienky na bývanie, nezamestnanosť jedného alebo obidvoch rodičov/ich 
zdravotný stav, neumožňujúci starostlivosť, to sú dôvody bez vplyvu na podobu nadväzovania kontaktov 
s rodinou. Návštevy sociálnych pracovníčok v rodinách boli štatisticky významne menšie, ak dôvodom 
vyňatia z rodiny bola strata bývania rodičov/bezdomovectvo, podozrenie z fyzického/psychického týrania 
alebo úmrtie jedného alebo obidvoch rodičov. Naopak, štatisticky významne častejšie sa chodilo do rodín, 
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kde bol ako jeden z dôvodov vyňatia uvedená alkoholová závislosť.  Rovnako tomu bolo aj v prípade poby-
tov samotného dieťaťa. 
 
Tab.č.17 

 
DÔVODY VYŇATIA/ 

Z RODINY 

 
SPOSOBY NADVAZOVANIA KONTAKTOV S RODINOU POČAS 

POBYTU DIEŤAŤA V DETSKOM DOMOVE  
 

 
1. 

alkoholizmus, drogová závislosť 
3/5 

návštevy sociálnych pracovníčok z detského domova (+) 
návštevy jedného alebo obidvoch rodičov v detskom domove (+) 
pobyty dieťaťa priamo v rodine (+) 

 
2. 

strata bývania rodičov/bezdomovectvo 
3/5 

návštevy sociálnych pracovníčok priamo v rodine (-) 
návštevy jedného alebo obidvoch rodičov v detskom domove (+) 
pobyty dieťaťa priamo v rodine (-) 

 
3. 

jeden alebo obidvaja rodia vo výkone 
trestu odňatia slobody 

1/5 

 
listový písomný kontakt dieťaťa s rodinou (+) 

 
4. 

 
úmrtie jedného alebo obidvoch rodičov 

1/5 

 
návštevy jedného alebo obidvoch rodičov v detskom domove (-) 

 
5. 

podozrenie z fyzického/psychického 
týrania dieťaťa 

1/5 

 
návštevy sociálnych pracovníčok z detského domova (-) 

 

 
6. 
 

nevhodné podmienky na bývanie (bez 
teplej vody, kúrenia, kúpeľne, kuchyne) 

0/5 

 
N/A 

 
7. 

zdravotný stav rodičov neumožňoval 
starostlivosť o dieťa 

0/5 

 
N/A 

 
8. 

nezamestnanosť jedného/obidvoch 
rodičov 

0/5 

 
N/A 

Poznámka: tabuľka uvádza spôsoby nadväzovania kontaktov s rodinou, ktorých  percentuálne rozdiely boli štatisticky významné 
(+) = rozdiely v prospech uvedenej aktivity, (-) = rozdiely v neprospech uvedenej aktivity, N/A – analyticky nepodstatné rozdiely vo 
všetkých 5  sledovaných aktivitách, na spôsoby nadväzovania kontaktov  bolo možné odpovedať dvoma variantami (áno/nie), vý-
sledky sú iba za deti,  pre ktoré bola uvedená odpoveď 

Posledná časť výsledkov mapuje vplyv  rodinných  kontaktov na zamestnanosť. Samotná forma 
kontaktu s nájdením práce nemá súvislosť. Ak deti rozdelíme na dve skupiny, kde prvá skupina sa do ro-
diny v rôznej miere vracia, píše si s rodičmi alebo ich rodičia chodia navštevovať v zariadení a porovnáme 
ju s druhou skupinou, kde vzájomné rodinné kontakty počas celého umiestnenia neexistovali, nenájdeme 
analyticky podstatné diferencie v podieloch  pracovného uplatnenia. Dosah rodiny na získanie práce je 
negatívny najmä po odchode. Napriek tomu je dôležité, aby rodičia s detským domovom spolupracovali. 
Ak táto kooperácia funguje, zlepšia sa okolnosti nevyhnutné na návrat,  dieťa má z opätovného zlúčenia 
s rodinou benefit,  môže ísť o príklad dobrej praxe a  prevenciu pred dlhodobým pobytom v detskom do-
move. V súvislosti so zamestnaním sa ale  prejavuje skôr  negatívna rola - ak dieťa odchádza do rodi-
ny, ktorej sanácia neprebehla úspešne a po ukončení starostlivosti si ju zvolí ako svoju prvú možnosť bý-
vania - v porovnaní s mladými ľuďmi, ktorí svoje prvé bývanie volia mimo domácnosti rodičov, u iných 
rodinných príbuzných - tak sa častejšie stáva nezamestnaným. Keďže ide o rodiny, s nízkym socioekono-
mickým statusom, často v segregovaných, sociálne vylúčených lokalitách, pre mladého človeka  sa nestá-
vajú výťahom k lepšiemu pracovnému uplatneniu a životnej perspektíve, ale cestou do dlhodobej neza-
mestnanosti. Zároveň platí, že do rodín ihneď odchádzajú mladí ľudia, ktorí z hľadiska zamestnanosti 
disponujú aj ďalšími znevýhodňujúcimi charakteristikami. 

 
7.5. Efekt plánov prípravy na osamostatnenie dieťaťa 

 
Plány prípravy na osamostatnenie obsahuje zoznam úloh, ktoré by mal detský domov naplánovať 

v spolupráci s dieťaťom a ostatnými aktérmi, zapojenými do opatrení sociálnoprávnej ochrany, najneskôr 
rok pred dosiahnutím plnoletosti. Ide o aktivity vykonávané vo vzájomnej spolupráci s ohľadom na to, čo 
považuje dieťa pri osamostatňovaní za najdôležitejšie. Akí aktéri sa zúčastňujú na pláne prípravy na osa-
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mostatnenie a aké zámery  plány obsahujú? Budú sa líšiť ciele v závislosti od rôznych kategórií rizika?  
   V zhode s nasledujúcou tabuľkou bol zavedený plán takmer u všetkých detí (98%). Ne-
stalo sa tak iba v jedinom špecifickom prípade umiestnenia na veľmi krátky čas. Je obvyklé, že stanovené 
ciele koordinujú/pomáhajú realizovať najmä zástupcovia/kyne z detského domova, účasť ostatných - 
sociálnoprávnej ochrany na príslušnom úrade, obcí alebo rodičov je zriedkavejšia. Spoluprácu obce, alebo 
rodiča pozná približne každé štvrté dieťa. Menej často sa na koordinácií cieľov zúčastňuje širšia rodina 
alebo akreditovaný subjekt. Údaje potvrdili, že so zavedením a následnou realizáciou  plánu sa masívnejšie 
začína v pätnástich rokoch (27% detí). O rok neskôr sa začal realizovať u 28% detí. Vo veku 16 rokov je to 
ďalších 28%. Najčastejším vekom dieťaťa, kedy sa plán zahrnie do aktivít, je 17. rok, kedy sa tak stane 
u približne 47% detí (N=380). S rastúcim vekom pribúdajú počty, ktoré majú s nimi skúsenosť. 

 
 Tab. č.18 

 
2.2.1-6. Kto sa reálne zúčastňoval na napĺňaní cieľov plánov osamostatnenia? 

N=381 (97,7%) 
 

 
počet  
detí 

 
percento  

detí 

1. zástupcovia, zástupkyne detského domova 372 97,6 
2. zástupcovia sociálnoprávnej ochrany na príslušnom úrade 217 57,0 
3. obec 107 28,1 
4. rodič dieťaťa 94 24,7 
5. širšia rodina dieťaťa (babka, dedko, dospelí súrodenci) 63 16,5 
6. akreditovaný subjekt 12 3,1 

SPOLU 865 227,0 
  Poznámka: súčet percent je vyšší ako 100/bolo možné uviesť viac odpovedí. 

 
Základné oblasti, ktoré by mal plán obsahovať sa týkajú spôsobov zabezpečenia si bývania, práce,  

a prípravy na zvládanie situácií, sprevádzajúcich odchod do samostatného života. Ciele by sa mali týkať 
posilnenia zručností potrebných na zabezpečenie fyzických (jedlo, zdravie), psychických(rodina, sexuálna 
výchova) a sociálnych potrieb (pošta, úrad), za spolupráce dieťaťa. Dôležité je najmä to, čo ono samo po-
važuje za zásadné. Nasledujúca tabuľka popisuje aktivity, na ktoré sa plány osamostatnenia zameriavali 
najčastejšie. Výsledky ukázali, že dominantne boli sústredené  na praktické  činnosti, spadajúce pod so-
ciálne potreby, zabezpečenie sebaobslužných činností alebo hľadanie si práce - napísať životopis, viesť 
pohovor, príprava jedla, návšteva lekára. Ciele s podobnou tematikou boli v plánoch uvádzané približne 
u každého druhého dieťaťa(47%). Všetko sú to činnosti nevyhnutné na zvládnutie základných životných 
situácií. Približne rovnako často bola pozornosť venovaná nácviku zvládania práce s financiami (45%). 
Finančná gramotnosť bola obsiahnutá takmer v každom druhom pláne. Nasledovali aktivity zamerané na 
hľadanie bývania, zamestnania (40%), pomoc so štúdiom,  spolupráca so školou (39%).  Aktivity v podobe 
cieľov zameraných na psychické potreby sa týkali upevňovania súrodeneckých väzieb(32%)  alebo výcho-
vy k rodičovstvu(24%). Ďalších približne 14% detí malo skúsenosť s nácvikom a aktivitami zameraným na 
prevenciu sociálno-patologických javov. Z tabuľky tiež možno vyčítať, že ciele sa u jedného dieťaťa zame-
riavajú na viacero činností (súčet odpovedí viac ako 100%). Praxou je preto naplánovanie viac ako jednej 
aktivity. V priemere to boli približne dve, najčastejšie tri činnosti ( priemer = 2,42 medián = 2,00  modus = 
3,00  štandardná odchýlka = 1,267, min = 0, max = 5) 

 
Tab.č.19 

V individuálnom pláne rozvoja osobnosti dieťaťa je  pred odchodom  z detského do-
mova dôležitý najmä plán osamostatnenia sa dieťaťa. Skúste čo najpodrobnejšie vypí-

sať  ciele, na ktorých detský domov  spolupracoval s dieťaťom. 
N=366  

(92,9%) 

počet detí,  
pre ktoré 

bol uvede-
ný daný 

cieľ 

percento 
detí, pre 
ktoré bol 
uvedený 
daný cieľ 

1. praktické činnosti-životopis. pohovor, pošta, lekár, príprava obeda, rozhovory 171 46,7 
2. finančná gramotnosť 166 45,4 
3. hľadanie, zabezpečenie práce, bývania,  145 39,6 
4. pomoc so štúdiom, spolupráca so školou 141 38,5 
5. upevňovanie súrodeneckých/rodičovských väzieb 118 32,2 
6. výchova k rodičovstvu 88 24,0 
7. prevencia sociálno-patologických javov 54 14,8 
8. účasť na rôznych programoch pre mladých dospelých (nešpecifikované) 46 13,7 
9. zapájanie mladých ľudí do príležitostných brigád 10 2,7 

10. domov sociálnych služieb pred deti s mentálnym znevýhodnením 6 1,6 
11. nebol vypracovaný (krátke umiestnenie) 1 0,3 

SPOLU 946 258,5 
Poznámka: súčet percent je vyšší ako 100/bolo možné uviesť viac odpovedí. 
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Ako bude výber aktivít súvisieť s najrizikovejšími faktormi u detí? Návšteva špeciálnych škôl, 
problémy s drogami a alkoholom, alebo odchod z detských domovov ihneď v čase plnoletosti, sa analytic-
ky podstatne nelíšili pri žiadnom z jedenástich stanovených cieľov. Špecifické postavenie majú deti, 
u ktorých vychovávatelia uviedli, že sa im nepodarilo nadviazať dôverný vzťah - tu  existuje vyššia prav-
depodobnosť, zaradenia  do programov pre mladých dospelých, do programu finančnej gramotnosti alebo 
prevencie sociálno-patologických javov. Deti, ktoré boli umiestnené v detskom domove v mladšom veku, 
mali častejšiu skúsenosť s prípravou v praktických činnostiach (životopis, pohovor, pošta, lekár, príprava 
obeda, rozhovory). V skupine rómskych detí sa naopak menej často nachádzali ciele zamerané na finančnú 
gramotnosť alebo spoluprácu so školou. Ide ale opäť iba o deskriptívny opis. Nepoznáme do hĺbky situáciu 
každého dieťaťa, nevieme preto, na základe čoho boli zvolené dané ciele a aké faktory zasahovali do ich 
výberu. Predpokladáme, že nastavenie cieľov vyplýva z dohôd so samotnými deťmi, alebo zo skúseností 
kompenzujúcich ich najväčšie slabiny. Pre ilustráciu – ak chce ísť napr. dieťa k svojmu dospelému súro-
dencovi a vedia že má k nemu vzťah, je dobré prispôsobiť plán osamostatnenia tejto potrebe. V niektorých 
prípadoch (napr. u detí, navštevujúcich špeciálnu školu) možno usudzovať, že by sa  osamostatnenie  malo 
zameriavať aj  na spoluprácu so školou, pomoc so školskými úlohami, čo sa nepreukázalo. Podobne je to aj 
v kategórií „porúch správania“, kde by sa dala očakávať častejšia skúsenosť s aktivitami prevencie sociál-
no-patologických javov, alebo výchovy k starostlivosti k rodičovstvu.  U niektorých detí sa preto vynárajú 
otázky, prečo sa v stanovených cieľoch nelíšili od ostatných detí, hoci by si to ich špecifická situácia vyža-
dovala. Prekvapujúca bola najmä absencia asociácie medzi cieľom - pomoc s bývaním a zamestnaním a 
s nájdením si práce, keďže mať ubytovanie je kľúčovým faktorom pre nájdenie si zamestnania. Jediný cieľ, 
asociujúci s neskoršou zamestnanosťou, bola spolupráca so školou/pomoc so štúdiom. Deti s uvedeným 
cieľom, sa štatisticky významne častejšie zamestnali v porovnaní so zvyšnou skupinou, kde ciele spolu-
práce so školou uvedené neboli χ2 (1) = 4,713 , p < 0.05 Phi = 0,112  p < 0.05. Podobný pozitívny výsledok 
sa ukázal aj  vtedy, ak bola aktivita pomoci so školskými úlohami zakomponovaná do plánov výchovnej 
práce. Celková súvislosť medzi pomocou so vzdelaním a jej vplyvom  na zamestnanosť sa ukázala ako 
nízka až stredná. Všetky ostatné ciele plánov boli od nájdenia si práce nezávislé a s neskoršou pracovnou 
aktivitou nesúviseli. Dôležité tiež je, kedy sa začína s realizáciou plánu osamostatnenia: čím vyšší vek die-
ťaťa v čase jeho prvej realizácie, tým lepšia zamestnanosť (r = 0,205**  95% BCa [0,103, 0,192] p <0.01) 
Táto súvislosť sa ukázala ako nízka až stredná. 
 
 
Tab.č.20 

KLASIFIKÁCIA - 
NAJRIZIKOVEJŠIE KATEGÓRIE 

DETÍ 

 
ZASTÚPENIE PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ/CIEĽOV V PLÁNOCH OSAMOSTAT-

NENIA SA 
 

 
1. 

absencia dôverného vzťahu 
(subj.) 
3/10  

 

programy  pre mladých dospelých (+) 
skúsenosť s aktivitami zameranými na finančnú gramotnosť (-) 
skúsenosť s prevenciou sociálno-patologických javov (-) 

 
2. 

problémové vnímanie poby-
tu v detskom domove 

(subj.) 
2/10 

príprava na osamostatnenie sa (bez bližšej špecifikácie) (-) 
častejšie aktivity zamerané na  finančnú gramotnosť (+) 

 
3. 

dieťa vnímané ako rómske 
(subj.) 
2/10 

 

aktivity zamerané na pomoc so školskými úlohami, spoluprácu so školou (-) 
aktivity zamerané na finančnú gramotnosť (-) 
 

 
4. 

poruchy správania 
(subj.) 
2/10 

 

zapájanie sa do príležitostných brigád (+) 
aktivity zamerané na  finančnú gramotnosť (+) 

 
5. 

umiestnenie v detskom 
domove v mladšom veku 

(0-8 rokov) 
1/10 

príprava v praktických činnostiach - životopis. pohovor, pošta, lekár, príprava 
obeda, rozhovory, ...(+) 

 
6. 

záškoláctvo/ zanedbávanie 
školskej dochádzky 

1/10 
 

 
aktivity zamerané na finančnú gramotnosť (+) 
 

 
7. 

úteky  
z domu 

1/10 

 
prevencia sociálno-patologických javov (-) 



36 
 

 
8. 

problémy 
s drogami/alkoholom 

0/10 
 

 
                                                                             N/A 

 
9. 

 
návšteva špeciálnej školy 

0/10 
 

 
                                                                             N/A 
 

 
10. 

 
odchod v čase plnoletosti 

0/10 
 

                                                                              
                                                                             N/A 

Poznámka: tabuľka uvádza aktivity/ciele, ktorých rozdiely boli v porovnaniach podielového výskytu štatisticky významné (+) 
=rozdiely v prospech uvedeného cieľa (-) = rozdiely v neprospech uvedeného cieľa, N/A – analyticky nepodstatné rozdiely, vo všet-
kých 10 cieľoch,  možnosť odpovedí vo variantoch áno/nie, výsledky sú uvedené iba za deti, pre ktoré bola uvedená odpoveď 
 

7.6. Prípadové konferencie 
 

Prípadové konferencie môžu byť súčasťou plánov osamostatňovania. Vychovávateľ, spoločne so 
sociálnym pracovníkom a vedením detského domova, organizuje spoločné stretnutia, na ktoré sú okrem 
rodiny pozývané aj všetky subjekty zaangažované do sociálnoprávnej ochrany. Cieľom je, podobne ako pri 
realizácií iných cieľov, lepšie zapojiť dieťa a jeho rodičov do rozhodovania o spoločnej budúcnosti. Témy 
prípadových konferencií môžu byť rôzne a závisia od konkrétnej situácie, v akej sa nachádza dieťa a jeho 
rodina (napr. návrat do rodiny, obnova vzťahov, presun z profesionálnej rodiny a pod.) 8 Hlavné otázky, 
ktoré nás s prípadovými konferenciami zaujímali, sa týkali ich samotného uskutočnenia a vyhodnotenia 
(či zvykli splniť svoj účel). Zaujímalo nás tiež, ako často boli realizované, kto sa do nich zapájal a ako ich 
organizácia ovplyvňuje po odchode nájdenie si práce.  

 Skúsenosť s prípadovými konferenciami malo počas pobytu v detskom domove 28% detí vo 
vzorke (N=394).  Častejšie boli jej súčasťou deti, ktoré neboli vnímané ako rómske, odchádzajúce ihneď 
v čase plnoletosti alebo tie, ktoré mali pred umiestnením skúsenosť s útekmi z domu. Pohlavie ani typ 
detského domova (centrum/domov detí) nebol rozhodujúci. Podiely skúsenosti sa znižovali s rastúcim 
vzdelaním – čím je ukončené vzdelanie vyššie, tým je menšia pravdepodobnosť, že sa prípadová konferen-
cia uskutočnila. Skúsenosť s nimi mali najmä mladí ľudia, odchádzajúci z detských domovov v nitrianskom 
alebo žilinskom kraji. Opačne na tom boli deti z košického kraja, kde si prípadovou konferenciou prešlo 
štatisticky významne menej detí, ako je predpoklad nezávislosti (Tab. č.21). Dôvody vyňatia neasociujú 
s ich realizáciou. Jedinou výnimkou bol dôvod vyňatia na strane dieťaťa – v tejto skupine sa pri porovnaní 
s ostatnými deťmi zvykli organizovať častejšie. Prípadové konferencie sa zvyknú uskutočňovať najčastej-
šie dvakrát. Nízka hodnota štandardnej odchýlky poukazuje na veľmi malý rozptyl od priemeru (priemer 
= 1,97, medián = 2,00, modus = 2, SD = 1,028 min = 1, max = 6, N=87). 
 
   Tab.č.21 

 
kraje v ktorých mladí ľudia z  
detské domovov odchádzajú 

uskutočnila sa pred odchodom dieťaťa z detského do-
mova prípadová konferencia? 

 
spolu 

nie áno 
počet percento počet percento počet percento 

1. bratislavský 8 72,7 3 27,3 11 100 
2. trnavský 28 66,7 14 33,3 42 100 
3. nitriansky 22 42,3 30             57,7 (+++) 52 100 
4. banskobystrický 47 82,5 10 17,5 57 100 
5. trenčiansky 37 54,1 7 15,9 44 100 
6. žilinský 20 52,6 18          47,4 (++) 38 100 
7. košický 77 83,7 15        16,3 (--) 92 100 
8. prešovský 42 79,2 11 20,8 53 100 

Poznámka: (++/+++) – adjustované rezíduum -  zamestnanie je štatisticky významne častejšie ako predpokladá H0        
(--) – zamestnanie je  štatisticky významne menej časté ako predpokladá H0. 
 

Keďže prípadové konferencie sú súčasťou aktivít detského domova, tak je samozrejmosťou, že 
najčastejšie sa na stretnutiach zúčastňujú zamestnanci a zamestnankyne, obec a zástupcovia/kyne orgánu 
sociálnoprávnej ochrany, ktorých jednou z aktivít je iniciovanie stretnutí. Ide o tri subjekty, ktoré pracujú 
vo verejnom záujme a ich cieľom je koordinovať stretnutia. Je to podobné ako pri organizovaní a realizácií 
plánov osamostatnenia, pričom je pravidlom, že sa ich zúčastňuje viacero aktérov. Prípadové konferencie 
                                                                 
8 Viac o téme prípadových konferencií: Litavská, E, Molčanová, E., Dvornáková, L.: Inovatívny model manažmentu sanácie rodiny  
str.57-60 
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by strácali zmysel, ak by sa na nich nezúčastňovali rodinní príslušníci dieťaťa. Aj keď  ich výsledky nie sú 
vždy v súlade s očakávaniami (viď. výpovede uvedené nižšie),  tabuľka č.22 ukazuje, že ich súčasťou boli 
najmä najbližší rodinní príslušníci – otec alebo matka. Účasť najbližšej rodiny stúpala s rastúcim najvy-
šším ukončením vzdelania rodiča, ako aj u rodín s vyšším príjmom, postačujúcim na pokrytie základných 
výdavkov domácnosti.  Nasleduje účasť širšej rodiny (babka, dedko, ujo alebo teta) a nakoniec dospelí 
súrodenci dieťaťa, s ktorými malo skúsenosť na prípadovej konferencií takmer každé štvrté dieťa.  
V niektorých prípadov to môžu byť súrodenci a ich vzájomný záujem, ktorí môžu pri osamostatňovaní 
pomôcť aj keď nie vždy môžu prijať dieťa do svojej domácnosti.   Nepodarilo sa preukázať, že deti, pre 
ktoré sa zorganizovala prípadová konferencia, odchádzali k svojim rodinám štatisticky významne častejšie 
ako deti, pre ktoré zorganizovaná nebola.  

 
 Tab.č.22 

 
Niekedy je súčasťou plánu osamostatňovania sa  aj uskutočnenie  prípadovej konfe-

rencie. Kto všetko sa jej zvykol zúčastniť? 
N=108 

 

počet detí so 
skúsenosťou 

účasti  
 

podiel detí so 
skúsenosťou 

účasti daného 
subjektu 

 
1. zástupcovia/zástupkyne detského domova 106 98,1 
2. zástupca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí na príslušnom úrade práce 96 88,9 
3. obec 64 59,3 
4. rodičia dieťaťa (otec alebo matka) 59 54,6 
5. babka, dedko, ujo alebo teta 36 33,3 
6. dospelí súrodenci (brat, sestra) 27 25,0 
7. akreditovaný subjekt 8 7,4 
8. SPOLU 396 366,7 
 Poznámka: súčet percent je vyšší ako 100, pretože bolo možné uviesť viac odpovedí.  

 
Podobne ako pri realizácii plánov osamostatnenia, ani skúsenosť s realizáciou prípadovej konfe-

rencie pracovné uplatnenie nediferencuje. (Ne)zamestnanosť nezávisí ani na počte zorganizovaných prí-
padových konferencií.  Benefity sú ale vysoko pravdepodobné v iných oblastiach. Najčastejšie uvádzali 
odborní pracovníci/čky detských domovov nasledujúce odpovede: 

 
• Umožňujú zrozumiteľne formulovať/plánovať nástroje pomoci pre dieťa/rodinu/zúčastnených 
• Umožňujú lepšie stanovenie cieľov/zlepšujú  kvalitu odchodu z detského domova 
• Osamostatňovanie sa dosahuje efektívnejšie v kooperácií  so všetkými subjektmi 
• Posilňujú zaangažovanosť rodičov/širšej rodiny/dospelých súrodencov pri pomoci dieťaťu 
• Zlepšujú vzájomnú komunikácií medzi zaangažovanými stranami 
• Uľahčujú odchod/prípravu na materstvo/aktívnu participáciu/zreálňujú predstavy o odchode 
• Posilňujú rodičovské kompetencie/kooperáciu pri získavaní bývania/návrat do rodiny 

 
Nasledujúce odpovede ilustrujú prospešnosť  prípadových konferencií v  posilnení rodičovských kompe-
tencií: 

 
Pomohla  nám aj  dieťaťu. Vyjasnila rodinné vzťahy a naplánovala  odchod z detského domova po dovŕšení 
plnoletosti. Keďže  sa na  prípadovej konferencii dohodli - matka, širšia rodina a dieťa na tom, že po plnole-
tosti odchádza  aj napriek tomu, že nemá ukončenú prípravu na povolanie, tiež sa dohodli na tom, kam 
z detského domova dieťa odíde, bola to jasná situácia a riadili sme sa plánom, ktorý si vlastne vytvorila sa-
motná rodina. 

 (centrum detí, košický kraj) 
 

Prípadová konferencia u mladého dospelého je dôležitá najmä pred plánovaným odchodom. Skúsenosti má-
me výborné. Mladý dospelý vidí a počuje reálne svoje možnosti. Výsledok väčšinou nevieme predpovedať. 
Niekedy stačí jedna, niekedy je potrebné prípadovú konferenciu opakovať pravidelne. 

(centrum detí, prešovský kraj) 
 

Pozitívnym výsledkom nemusí byť iba zapojenie rodinných príslušníkov. Niekedy je nemožné rodičov 
zapojiť, najmä v prípadoch, kedy sa o dieťa dlhodobo nezaujímajú, rodinu sa nepodarilo skontaktovať 
alebo je spolupráca s ňou z rôznych dôvodov nemožná. V tomto prípade bola zapojená širšia rodina dieťa-
ťa s cieľom oboznámenia s informáciami, kam dieťa pôjde po odchode: 
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Prípadová konferencia  je prospešná v tom, že zúčastnení majú presné informácie o pláne osamostatnenia sa 
a smerovaní mladého  dospelého. V tomto prípade, keďže rodičia sú mimo Slovenska, sa konferencie  zúčast-
nili  strýkovia dieťaťa. Tí ale  odmietli mladému dospelému  pomôcť. Tak aspoň získali informácie, kam pôjde 
po odchode. 

(domov detí, banskobystrický kraj) 
 

Ojedinele sa vyskytli aj vyjadrenia, kedy sa osamostatnenie nepodarilo podľa stanovených postu-
pov. Dieťa prípadovú konferenciu odmietlo, alebo príčinou boli dlhodobo narušené vzťahy, na ktoré  už 
nikto nemohol  mať žiadny vplyv. Odmietanie spolupráce môže mať rôzne dôvody -  nie je kontakt na 
rodičov, výkon trestu odňatia slobody, sľuby rodiny a následné sklamania detí, ak sú rodičia bez bývania, 
neochota pri nájdení ubytovania, bydliska, nesplnenie dohodnutých úloh, odchod rodičov do zahraničia. 
Treba dodať, že výpovede, poukazujúce na absentujúci benefit z prípadových konferencií, boli ojedinelé. 
 
V podstate nepomohla, dohodneme sa na konkrétnych veciach, smerovaniach,  za dva mesiace je už všetko 
úplne inak. V tomto prípade bola  prítomná teta dieťaťa,  ponúkla pomoc - ubytovanie po dovŕšení 18 rokov, 
za dva mesiace si to  rozmyslela a mladý dospelý šiel k strýkovi, ku ktorému chodieval  na prázdninové pobyty 
počas umiestnenia v detskom domove. Rovnako by sme postupovali aj bez realizácie prípadovej konferencie. 
 

(centrum detí, nitriansky kraj) 
 
Dieťaťu prípadová konferencia vôbec nepomohla, dlhodobo narušené vzťahy v rodine sa nedajú napraviť, ak 
rodina nejaví záujem o dieťa, dieťa si nezáujem rodiny uvedomuje a z toho dôvodu celú svoju rodinu odmieta. 
Poradenstvo v procese prípravy na osamostatnenie sa zúčastnených strán, nepomohlo pri nájdení konkrétnej 
práce a ubytovania v mieste trvalého bydliska. Matka úlohy nesplnila, odišla do zahraničia, sľuby rodiny 
a následné sklamania detí.   

(domov detí, nitriansky kraj) 
 
 
Prípadová konferencia nepomohla, lebo sa nezúčastnil mladý dospelý, rodičia ani obec. Neboli ochotní byť 
nápomocní v procese osamostatňovania sa. 

(centrum detí, neuvedený kraj) 
 

Vyskytli sa aj výpovede, ktoré boli k prípadovým konferenciám indiferentné a ich realizácia nebola aktu-
álna, pretože ich dieťa nepotrebovalo.  
 
Dieťa nemalo rodinu, ktorá by sa prípadovej konferencie zúčastnila a plán osamostatnenia sa mladej dospe-
lej si nevyžadoval prípadovú konferenciu, pretože plán bol s mladou dospelou postavený reálne a dokázali 
sme ho spoločne s mladou dospelou realizovať. Ukončila vysokoškolské vzdelanie, už pre ukončením vysokej 
školy  bola zamestnaná a mala pripravený podnájom v deň odchodu z detského domova. 

 
(centrum detí, neuvedený kraj) 

 

8. HLAVNÉ VÝSLEDKY 2/2 –  OKOLNOSTI  V ČASE ODCHODU A (NE)ZAMESTNANOSŤ 
 

Druhá časť výsledkov sa sústreďuje na dve kľúčové okolnosti – vek v čase odchodu a  formu prvé-
ho bývania. Ide o kontextuálne okolnosti, o ktorých predpokladáme, že z neskoršou zamestnanosťou mô-
žu súvisieť. Neodchádzať ihneď po osemnástom roku veku sa v niektorých prípadoch ukazuje ako jeden 
z hlavných determinantov nájdenia si zamestnania a lepšej integrácie v ďalšom živote. Ostať na skupinách 
pre mladých dospelých a následný postupný kontinuálny prechod možno považovať za jeden z hlavných 
krokov prevencie pred nezamestnanosťou (Stein et al. 2008, Jacskon, Ajayi, Quigley, 2005). Čím je vek 
odchodu vyšší, tým je lepšia celková úroveň neskoršej integrácie. Mladí ľudia, ktorí odchádzali v nižšom 
veku, boli častejšie marginalizovaní, v porovnaní so staršími deťmi (Höjer et. al., 2008). Z údajov na Slo-
vensku vyplýva, že starostlivosť ukončujú ihneď, ako je to možné (18 rokov) a odchod do vlastnej rodiny 
ako prvej možnosti volia najmä deti, ktoré disponujú viacerými charakteristikami, ktoré - aj z hľadiska 
trhu práce - možno považovať za rizikovejšie. Inými slovami – na skupinách pre mladých dospelých ostá-
vajú menej tí, ktorí napr. absolvovali špeciálnu školu, sú vnímaní ako Rómovia, alebo nemali vytvorený 
dôverný vzťah s vychovávateľom. Odchod ihneď v čase plnoletosti je spätý najmä s príchodom do nesano-
vanej rodiny ako prvej formy bývania. Na toto rozhodnutie sú naviazané ďalšie nepriaznivé okolnosti  
asociujúce skôr s nezamestnanosťou. Táto kapitola zisťuje, ako dve kontextuálne okolnosti (vek, bývanie) 
súvisia s nájdením zamestnania a ako do tohto vzťahu zasahujú rizikové kategórie definované v Kapitole 



39 
 

6.3. Vieme tak bližšie určiť, ako sa tento vzťah vyvíja v závislosti od rôznych rizík (interakčné efekty). Aký 
vplyv bude mať na zamestnanosť desať znevýhodňujúcich charakteristík v interakčných efektoch u tých 
mladých ľudí, ktorí v detskom domove zostali? Ako budú súvisieť s formou prvého ubytovania?  
 

8.1. Vek odchodu  
 

Údaje vo vzorke ukazujú, že rastúci vek odchodu z detského domova pomer šancí zamestnanosti 
štatisticky významne zvyšuje - EXP (B) = 2,866, b = 1,053, Wald χ2(1) = 37,07, p < 0.001. S každým náras-
tom veku mladého človeka v čase odchodu z detského domova o jeden rok sa pomer šancí zamestnať zvýši 
2,9 krát. Ide o pôvodný vzťah, ktorý nezahŕňa rizikové kategórie a interakčné efekty, tak ako ich uvádza 
tabuľka č. 23.  V každej z jedenástich alternatív je zahrnutá jedna riziková kategória za ktorou nasleduje 
interakčný efekt. U všetkých modelov možno vidieť kladný vplyv vyššieho veku odchodu na nájdenie si 
práce. Tento vzťah je štatisticky významný v ôsmich alternatívach - hodnoty ukazovateľov EXP (B) sú pre 
premennú vek odchodu vyššie ako jedna, čo znamená pozitívny vplyv na pracovné uplatnenie. Ak zahr-
nieme do modelu aj vplyv rizikových kategórií, hodnoty pomeru šancí EXP (B) nájdenia si zamestnania, sa 
pre skúmané riziká znižujú. Hodnota EXP(B) nižšia ako jedna znamená nárast nezamestnanosti. V ani 
jednom prípade nejde ale o štatisticky významný výsledok s výnimkou prvej alternatívy - špeciálnej školy. 
Výška dosiahnutého vzdelania je zároveň štatisticky významná aj v interakcii s vekom odchodu. Znamená 
to, že vzťah medzi ukončenou starostlivosťou vo vyššom veku a zamestnanosťou sa odlišne vyvíja 
v závislosti od toho, či dieťa navštevovalo špeciálnu školu. Odchod vo vyššom veku zamestnanosť štatis-
ticky významne znižuje u detí, ktoré ju absolvovali – konkrétne (1/0,276) = 3,6 krát. b = -1,228,  Wald χ2(1) 
= 5,353, p < 0.05. Vo zvyšných alternatívach majú rizikové kategórie v interakčných efektoch štatisticky 
nevýznamný, negatívny vplyv (s výnimkou skúseností so záškoláctvom v čase umiestnenia alebo celkové-
ho počtu rizikových kategórií, kde sú hodnoty EXP(B) kladné, ale nesignifikantné). Špeciálna škola sa uka-
zuje ako jeden zo zásadných problémov, ak sa mladý človek rozhodne v detskom domove ostať na skupi-
nách pre mladých dospelých a neodchádzať z detského domova ihneď, ako je to možné. Všetkých jedenásť 
alternatív vysvetľuje iba malú časť z celkového rozptylu nájdenia si práce (ukazovatele Cox &Snell, Nagel-
kerke blízke nule). 
Tab.č.23: 

model 
 1-11 

vek odchodu ihneď  
v čase plnoletosti 
interakčné efekty  

 
 

B 

 
 

(SE) 

 
95% interval spoľahlivosti 

 
Cox 
& 

Snell 
Nagelkerke -2log-

likehood MIN EXP(B) MAX 

vek odchodu z detského dom
ova a interakcie s najrizikovejším

i kategóriam
i detí 

 

 
1. 

1. 2,425*** 0,436 4,807 11,305 26,588  
0,185 

 

 
0,250 

 
416,023 2.  -0,567* 0,278 0,329 0,567 0,977 

1X2  -1,288* 0,555 0,093 0,276 0,818 

 
2. 
 

1.   1,856*** 0,387 2,998 6,400 13,664  
0,141 

 
0,191 

 
435,710 3.  -0,324 0,278 0,420 0,723 1,247 

1X3  -0,376 0,514 0,251 0,686 1,878 

 
3. 

1.    1,619** 0,580 1,619 5,050 15,754  
0,134 

 
0,181 

 
440,734 4.  -0,007 0,043 0,912 0,993 1,080 

1X4  -0,006 0,052 2,898 0,994 1,100 

 
4. 

1.   1,705** 0,521 1,980 5,500 15,276  
0,135 

 
0,183 

 
440,815 5.   0,281 0,519 0,479 1,325 3,665 

1X5   0,070 0,597 0,333 1,073 3,455 

 
5. 

1.   1,735*** 0,353 2,834 5,667 11,329  
0,140 

 
0,190 

 
442,181 6. -0,301 0,278 0,430 0,740 1,275 

1X6 -0,255 0,514 0,283 0,775 2,123 

 
6. 

1.  1,561 0,273 2,790 4,762 8,129  
0,138 

 
0,187 

 
439,828 7.  1,418 1,052 0,526 4,131 32,469 

1X7 -1,482 1,093 0,027 0,227 1,933 

 
7. 
 

1.  1,892*** 0,339 3,414 6,633 12,887  
0,136 

 
0,184 

 
440,676 8. -0,594 0,434 0,236 0,552 1,292 

1X8  0,554 0,512 0,638 1,740 4,743 

 
8. 
 

1.  1,701*** 0,256 3,317 5,477 9,045  
0,136 

 
0,184 

 
440,604 9.  0,068 0,462 0,433 1,071 2,649 
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1X9 -0,228 0,487 0,307 0,797 2,068 

 
9. 
 

1.  1,745*** 0,266 3,398 5,728 9,656  
0,133 

 
0,180 

 
441,969 10. -0,148 0,821 0,173 0,862 4,307 

1X10  0,413 0,897 0,261 1,512 8,765 

 
10. 

 

1.  2,184** 0,654 2,467 8,882 31,980  
0,134 

 
0,181 

 
435,420 11. -0,261 0,146 0,578 0,770 1,026 

1X11  0,182 0,175 0,852 1,199 1,688 

 
11. 

 

1.  0,668 0,554 0,672 1,951 5,667  
0,142 

 
5,359 

 

 
432,018 12.  1,253* 0,541 1,212 3,500 10,109 

1X12 -1,197 0,618 0,090 0,302 1,015 

Poznámka: *p < 0.05 **p < 0.01 *** p < 0.001 kategorické premenné v interakcií, kódovanie: (0/nie 1/áno), ref. kat.0/nie/plnoletosť        
1 = vek dieťaťa v čase odchodu interakcia s :  2. návšteva špeciálnej školy 
            (0/plnoletosť 1/starší vek)                     3.  národnosť vnímaná ako rómska (subjektívne) 
                            4.  vek dieťaťa v čase umiestnenia v detskom domove   
                    5.  dôverný vzťah s vychovávateľom (subjektívne) 
        6.  problémový priebeh umiestnenia (subjektívne) 
                         7.  konanie vyhodnotené ako poruchy správania (subjektívne) 
                         8.  záškoláctvo/zanedbávanie školskej dochádzky 
                         9.  skúsenosť s drogami (aj alkoholom) v čase vyňatia   
                        10. úteky z domu 
                             11. počet uvedených najrizikovejších kategórií  
                        12. forma prvého ubytovania (0/v rodine 1/mimo rodiny) 

 
8.2. Forma prvého  ubytovania 

 
Forma prvého ubytovania štatisticky významne predikuje, či si mladý človek nájde prácu EXP (B) 

= 1,925  b = 0,655 , Wald χ2(1) =  6,826, p < 0.05.  Odchod mladého človeka  bývať mimo svojej pôvodnej 
rodiny, do akejkoľvek stabilnejšej formy bývania, zvyšuje  pomer šancí sa zamestnať 1,9 krát. Pri kontrole 
vplyvu prvej formy bývania sa opäť u absolútnej väčšiny rizikových kategórií ukazuje negatívny vplyv. 
Hodnoty EXP (B) sú menšie ako jedna, čo znamená, že ak bolo dieťa zaradené do niektorého z rizík, pomer 
šancí zamestnať sa znižuje. V iba jednom prípade išlo o štatisticky významne negatívnu súvislosť.  
S každým umiestnením dieťaťa do detského domova vyšším o jeden rok, sa pri kontrole  prvej formy bý-
vania pomer šancí zamestnať zníži o EXP(B) = (1/0,883) = 1,13 krát,  b = -0,125. Wald χ2(1) = 1,830 p < 
0.05. Vplyv rizikových kategórií v interakčných efektoch bol štatisticky nevýznamný - tu už ale, na rozdiel 
od zistení v tab.č.23 nemali jednoznačné negatívne konotácie. Pri odchode bývať mimo rodinu 
v niektorých prípadoch dokonca  zvyšovali pomer šancí  zamestnať sa  kombinácia vplyvu absolvovania  
špeciálnej školy, umiestnenia vo vyššom veku, prítomnosť porúch správania. Vo všetkých prípadoch išlo 
ale o štatisticky nevýznamné hodnoty.  
 
 
Tab.č.24: 

model 
 1-11 

forma prvého 
 ubytovania 

interakčné efekty  

 
 

B 

 
 

(SE) 

 
95% interval spoľahlivosti 

 
Cox 
& 

Snell 
Nagelkerke -2log-

likehood MIN EXP(B) MAX 

 
form

a prvého ubytovania  a interakcie 
s najrizikovejším

i kategóriam
i detí 

  

 
1. 

1. 0,677* 0,345 1,001 1,969 3,870  
0,069 

 
0,093 

 
462,597 2. -1,030* 0,459 0,145 0,357 0,878 

1X2 0,096 0,525 0,393 1,101 3,082 
 

2. 
 

1 0,891* 0,396 1,121 2,437 5,297  
0,042 

 
0,057 

 
479,420 3 -0,257 0,448 0,321 0,773 1,860 

1X3 -0,471 0,514 0,228 0,624 1,710 

 
3. 

1 -0,745 0,822 0,095 0,475 2,375  
0,033 

 
0,044 

 
479,295 4 -0,125* 0,059 0,786 0,883 0,991 

1X4 0,112 0,064 0,986 1,118 1,268 

 
4. 

1 0,868 0,449 0,988 2,382 5,745  
0,031 

 
0,042 

 
486,478 5 0,787 0,466 0,882 2,197 5,475 

1X5 -0,405 0,546 0,229 0,667 1,945 

 
5. 

1 0,681 0,402 0,899 1,976 4,347  
0,039 

 
0,053 

 
483,287 6 -0,460 0,455 0,259 0,631 1,540 
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1X6 -0,189 0,519 0,300 0,828 2,288 

 
6. 

1 0,613* 0,290 1,045 1,846 3,261  
0,021 

 
0,029 

 
490,013 7 -0,368 0,503 0,259 0,692 1,854 

1X7 0,134 0,581 0,366 1,144 3,569 

 
7. 
 

1 0,686 0,374 0,955 1,987 4,134  
0,029 

 
0,039 

 
487,274 8 -0,262 0,444 0,323 0,770 1,831 

1X8 -0,216 0,511 0,296 0,806 2,192 

 
8. 
 

1 0,689* 0,259 1,200 1,992 3,307  
0,019 

 
0,026 

 
490,857 9 0,532 0,940 0,270 1,703 10,753 

1X9 -0,584 1,080 0,067 0,558 4,633 

 
9. 
 

1 0,728* 0,277 1,202 2,070 3,566  
0,019 

 
0,026 

 
490,763 10 0,267 0,544 0,450 1,306 3,796 

1X10 -0,440 0,672 0,172 0,644 2,406 

 
10. 

 

1 1,224 0,699 0,864 3,400 13,387  
0,041 

 
0,056 

 
475,720 11 -0,071 0,161 0,679 0,931 1,276 

1X11 -0,176 0,182 0,587 0,839 1,198 

 
11. 

 

1 0,655* 0,251 1,178 1,925 3,146  
0,166 

 
0,225 

 
422,614 12 0,581 0,390 0,833 1,787 3,873 

1X12 0,502 0,438 0,700 1,652 3,900 

Poznámka: *p < 0.05,  kategorické premenné v interakcií, kódovanie: (0/nie 1/áno), ref. kat.0/nie/rodina        
1 = forma prvého ubytovania (0/rodina 1/mimo rodiny) interakcia s:  

2. návšteva špeciálnej školy 
3.  národnosť vnímaná ako rómska (subjektívne)                
4.  vek dieťaťa v čase umiestnenia v detskom domove   
5.  dôverný vzťah s vychovávateľom (subjektívne) 
6.  problémový priebeh umiestnenia (subjektívne) 
7.  poruchy správania (subjektívne) 
8.  záškoláctvo/zanedbávanie školskej dochádzky 
9.  problémy s drogami (aj alkoholom) v čase vyňatia                         
10.  úteky z domu 
11.  počet uvedených najrizikovejších kategórií 
12.  vek v čase odchodu z detského domova 

 
 
 
 

9. Čo by pracovníci/pracovníčky v súvislosti s prácou v detských domovoch  najviac potrebovali? 
 
Na záver sme sa odborných pracovníkov/pracovníčiek v detských domovoch pýtali , čo by pri svo-

jej práci  potrebovali, aby sa zlepšila situácia mladých ľudí, ktorí mali skúsenosť so starostlivosťou 
v detských domovoch a po ukončení odchádzali priamo  do samostatného života. Zaujímali nás názory, 
vyplývajúce z každodenných skúseností práce s deťmi.  Otázka znela:“ Čo by ste v súvislosti s prácou s deť-
mi v detskom domove potrebovali úplne najviac?“ Najčastejšie sa odpovede týkali posilnenia kompetencií 
sociálnych pracovníkov a zvýšenia času, potrebného na prácu s rodinami zo strany samotných 
detských domovov. Navrhované opatrenia vychádzali z nutnosti skvalitnenia terénnej  sociálnej práce, za 
účelom zlepšenia podmienok rodičov a zvýšenia pravdepodobnosti trvalého návratu detí do rodín. Aj keď 
úloha pôvodnej rodiny je pri ich pracovnom uplatnení skôr bariérou ako podporou, odpovede poukazujú 
na dôležitosť, ktorá je pripisovaná sociálnej práci a nutnosti, čo najskoršieho ukončenia ústavnej starostli-
vosti. Pracovníci/čky zdôrazňovali väčšiu ochotu samotných rodín k otvorenosti, spolupráci a slabú aktivi-
tu, ktorú rodiny vyvíjajú pri opätovnom návrate dieťaťa. Veľa krát bola rodina vnímaná ako hlavná barié-
ra, cez ktorú nemožno preniknúť.  

Druhá najčastejšie reflektovaná oblasť sa týkala zlepšenia príležitosti mladých dospelých pri 
nachádzaní si zamestnania a bývania. Návrhy sa týkali požiadaviek na zlepšenie podmienok po odcho-
de v súvislosti s malým počtom zariadení pre mladých dospelých, kde by sa po odchode mohli ubytovať 
(domovov na polceste), ako aj nedostatku pracovných príležitostí pre deti, vyrastajúce mimo vlastných 
rodín. Problematicky bol hodnotený aj čas na individuálnu prácu s dieťaťom alebo manuály 
k individuálnym plánom rozvoja osobnosti dieťaťa (IPROD), ktoré by presnejšie určovali ako postu-
povať pri starostlivosti a výchove. Odporúčania boli ďalej zamerané na zlepšenie koordinácie, spoluprá-
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ce aktérov, zaangažovaných do samotného odchodu mladých ľudí z detských domovov.  Tu bola 
zdôrazňovaná potreba lepšej spolupráce  s obcami, kuratelou alebo samotnými mladými dospelými. 
Niektorí sociálni pracovníci uvádzali, že  sú odkázaní na všetku činnosť osamostatňovania sa mladých ľudí 
sami a nemajú sa na koho obrátiť pri supervízií. Ďalšia oblasť zdôrazňovala zvýšenie počtov sociálnych 
pracovníkov, psychológov, umožňujúcich individuálnejšiu prácu s deťmi „Pri počte 15-25 detí to nie 
je možné robiť na takej úrovni  ako by som chcela“. Kritika sa sústreďovala na vykonávanie administratí-
vy, ktorá nadmerne zaťažuje, alebo „nezmyselné“ štatistické zisťovania bez výpovednej hodnoty na 
ktoré sa kladie dôraz na úkor samotnej práce s dieťaťom. Medzi odpoveďami sa vyskytovali aj požiadavky 
lepšieho finančného ohodnotenia. 

10. ZÁVERY A IMPLIKÁCIE  
 

Hlavným cieľom príspevku bolo zistiť, ako aktivity s deťmi, umiestnenými v detských domovoch, 
vplývajú na uplatnenie sa v zamestnaní v prvých rokoch po odchode. Vychádzali sme z predpokladu, že 
pracovné činnosti, ktoré sa deťmi v detskom domove realizujú, môžu mať vplyv na to, ako sa im bude po 
odchode v zamestnaní dariť (Stein, 2008, 2012, Jackson, Ajayi, Quigley, 2005). Očakávali sme, že aktivity a  
ciele, ktoré sa počas umiestnenia v spolupráci s dieťaťom zadefinujú, môžu neskôr ovplyvniť nájdenie si 
zamestnania. (Lukšík,2014, Knorth, 2002, MCGhee, 2016). Na analýzu tohto vzťahu bolo naviazaných 
desať rizikových faktorov. V rámci nich sme sledovali, ako budú diferencovať prácu na zámeroch 
v sebaobslužných činnostiach, v podpore rodinného rámca, s vnútornými psychickými problémami, vzde-
laním a osamostatňovaním sa,  a či tieto budú zohľadňovať špecifické problémy detí.  
  Nájdenie si zamestnania nie je po odchode z detského domova ľahkou záležitosťou. Je 
veľká pravdepodobnosť, že pôjde o dočasnú prácu, pri ktorej nie je podpísaná písomná zmluva. Mladí  
ľudia si ju nachádzajú najmä sami a v  krátkom čase ju aj menia. Sú na to rôzne dôvody, najčastejší je ten, 
že práca ich nebaví, nespĺňa ich očakávania alebo porušujú pracovnú disciplínu. Dlhodobejšie  udržanie 
zamestnania sa potom stáva problematickým. Problém udržateľnosti je úzko spojený s bývaním. Mladí 
ľudia sa po odchode nestávajú bezdomovcami, pretože majú zabezpečené rôzne formy samostatného 
bývania,  prípadne odchádzajú späť do svojich rodín. Najčastejší je však odchod do podnájmov, ktoré si 
nájdu v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi. Veľký podiel z nich z prvého bývania v krátkom čase od-
chádza. Odchod je typický  najmä u menej stabilných ubytovaní, pričom je otázne či ide o prechod do lep-
ších podmienok, alebo naopak tu hrozí prepad do stavu zjavného či skrytého bezdomovectva. Údaje 
z bratislavského sčítania naznačujú, že medzi ľuďmi bez domova sa nachádzali aj ľudia z detských domo-
vov, najmä v mladšom veku (Ondrušová ed.,2016).        
 Deti v detských domovoch poznajú širokú škálu aktivít, na ktorých v spolupráci s vychovávateľmi 
pracujú. Veľká časť z nich má skúsenosť s rôznymi činnosťami, zameranými na ich problémy a potreby. 
Najčastejšie sa ich skúsenosti týkali učenia sa a hospodárenia s peniazmi. Najmenej častou bola psycholo-
gická pomoc s psychickými problémami. Aktivity v detských domovoch v rôznej miere diferencovalo de-
sať rizikových faktorov. Jednalo sa najmä o problémový pobyt v detskom domove. Skupina detí, ktorých 
pobyt bol takto vnímaný, sa stretávala častejšie s aktivitami zameranými na  osamostatnenie, pomoc so 
školou alebo sebaobslužné činnosti. V ostatných rizikových kategóriách preferencie postupne klesajú 
a analyticky podstatné rozdiely sú ojedinelejšie.  Zvlášť zraniteľnou sa môže ukazovať skupina, u ktorej sa 
nepodarilo nadviazať „dôverný vzťah“. Je to jediná riziková kategória, ktorá v porovnaní s ostatnými deť-
mi mala menej časté skúsenosti s prácou zameranou na rodinný rámec, pri spolupráci na knihe života, či 
vedení denníka.  

S deťmi sa pomerne intenzívne pracuje. Častá je  preto nielen samotná skúsenosť s aktivitami. Na 
pomerne vysokej úrovni je aj pravidelnosť, s akou sa v rôznych druhoch činností spolupracuje. Podstatná 
časť  z práce s deťmi sa odohráva nepretržite každý deň. Aj tu ale možno nájsť  rozdiely. U detí, kde sa 
počas umiestnenia nepodarilo vytvoriť dôverný vzťah s vychovávateľmi, sa v menšej miere spolupracova-
lo v činnostiach zameraných na rodinný rámec. Menej časté boli aj niektoré aktivity v skupine detí, uteka-
júcich z domova, alebo u detí, ktoré u ktorých boli vnímané  „poruchy správania“.  Ojedinele sa vyskytli aj 
aktivity, pri ktorých rizikovosť asociovala naopak - s  intenzívnejšou prácou. Takéto súvislosti sa ukázali 
ako veľmi ojedinelé. Pravidelnosť väčšiny činností, s akou sa k deťom pristupuje, je od identifikovaných 
problémov  nezávislá - nemá s intenzitou prístupu väčšinou nič spoločné. V tejto súvislosti sme si  kládli 
viacero otázok – prečo v skupine detí, ktoré navštevovali špeciálnu školu sa intenzívnejšie nepracovalo pri 
pomoci so školskými úlohami, hoci by si to ich situácia vyžadovala? Alebo prečo k deťom vnímaným ako 
problémové, sa intenzívnejšie nepristupovalo s psychologickou pomocou? Taktiež deti s poruchami sprá-
vania nevykazovali intenzívnejšiu starostlivosť v žiadnej zo skúmaných aktivít. Do centra sa tak dostáva 
otázka nerozlišovania, alebo odsúvania „problémových“ detí na okraj, v dôsledku ich ťažkej zvládnuteľ-
nosti. U niektorých  detí s rôznymi závažnými konzekvenciami sa nemusí  vo voľbe aktivít rozlišovať 
a pristupuje sa k nim rovnako ako k ostatným, bez ohľadu na typ ich problému.  
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Plány sociálnej práce s rodinou sú praktickou súčasťou takmer každého IPRODU. Detské domovy 
sú rodinám otvorené a u väčšiny detí nie je problém mať s rodičmi, ak to situácia umožňuje,  nejaký typ 
kontaktu. Problémom sa ukazuje skôr skutočnosť, že sa nedarí  v rodinách odstrániť dôvody, prečo boli 
deti do detských domovov umiestnené a musia z nich odchádzať až v ich  plnoletosti. Platí, že čím je dieťa  
v detskom domove dlhšie, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že v ňom ostane až do svojej plnoletosti.  
Následné vzťahy s rodičmi sa rôzne vyvíjajú v čase a majú rôznu kvalitu. Otázkou ostáva, ako zlepšiť te-
rénnu sociálnu prácu, ktorá by zabránila dlhodobému zlyhávaniu rodiny, pomohla rodičom a umožnila 
dieťaťu trvalý návrat. Nebezpečím sa ukazuje rezignácia na prácu s pôvodnou alebo širšou rodinou, jej 
nahradenie formálnymi postupmi. 

  Súčasťou každého IPROdu sú aj plány osamostatnenia. Obsahujú rôzne činnosti, na ktorých deti 
v spolupráci so zamestnancami a ostatnými zástupcami sociálnoprávnej ochrany  pracujú.  Najčastejšie ide 
o praktické činnosti, potrebné pre nájdenie si práce, alebo o finančnú gramotnosť. Aj tu niektoré rizikové 
kategórie diferencovali preferenciu cieľov. Opäť nie vždy podľa predpokladov, ktorý by si problém dieťa-
ťa vyžadoval. Napríklad u rómskych detí to bolo v porovnaní s ostatnými deťmi menej častá skúsenosť 
s aktivitami, zameranými na pomoc so školskými úlohami, alebo finančnú gramotnosť. Vo väčšine riziko-
vých kategórií sa vzťah s preferenciou rôznych  druhov aktivít opäť nepreukázal. Prípadové konferencie 
sa organizujú ojedinelejšie. Ich benefit spočíva najmä v posilňovaní zaangažovanosti samotných rodičov a 
posilnení rodičovských kompetencií.         
 V zhrnutí možno konštatovať, že skúsenosť s rôznymi aktivitami je zo strany detí v detských do-
movoch veľmi častá  - či už sa to týka rozmanitosti prístupu alebo pravidelnosti vzájomnej spolupráce detí 
a vychovávateľov. Na jednej strane to môže znamenať, že deti v detských domovoch nie sú v objektívne 
dobrej situácií,  či už v základných životných zručnostiach ako ja ich psychického a rodinného stavu.  Na 
druhej strane údaje ukazujú, že aktivity, ktoré sa  s deťmi realizujú s cieľom kompenzovať ich zlú životnú 
situáciu, neskoršiu zamestnanosť takmer vôbec neovplyvňujú. Rozmanitosť práce s deťmi a nájdenie si 
pracovného uplatnenia nie sú na sebe  závislé. Jedinú výnimku tvorila skupina detí, u ktorej bola uvedená 
pomoc so školskými úlohami. Táto skupina bola na tom so zamestnaním o niečo lepšie - v porovnaní 
s ostatnými deťmi, bez skúsenosti takejto spolupráce. Platí tak predpoklad, že aj v detskom domove mož-
no nájsť aktivitu a ciele, ktoré nájdenie si zamestnania môžu ovplyvniť. Ak bola aktivita pomoci so škol-
skými úlohami zahrnutá aj v plánoch osamostatnenia, tak  potom ako jediná so zamestnanosťou pozitívne 
asociovala. Zaujímavé zistenia sa ukázali aj  v  aktivite prístupu -  to či sa vychovávatelia každodenne de-
ťom venovali alebo nie,  nemalo na  zamestnanosť po odchode  žiadny vplyv. Intenzita prístupu u dvoch 
činnosti poukazovala dokonca na záporný vzťah, čo možno čiastočne vysvetliť tým, že mohlo ísť 
o kompenzačné úsilie pre zvlášť znevýhodnené detí (platilo, že kumulácia rizík, ktorými disponovalo dieťa 
zamestnanosť štatisticky významne znižovala). Ak ale vyhodnotili vychovávatelia pokrok dieťaťa ako 
pozitívny, korelačný vzťah s nájdením si pracovného uplatnenia  sa u niektorých aktivít zvýšil (poraden-
stvo pri hľadaní bývania, zamestnania, hospodárenie s peniazmi).  Otvára sa tak otázka, či je prostredie 
detských domovov miestom,  v ktorom by bolo možné zlepšiť budúce vyhliadky na trhu práce, nakoľko 
aktivity rešpektujú skutočné detské potreby zanedbaných detí a kompenzujú rôzne znevýhodnenia alebo 
traumy.  Zo záverov nevyplýva, že benefit práce s deťmi sa nemôže prejaviť  v iných oblastiach. Pracovné 
uplatnenie to ale nie je.   

Aj v prostredí detských domovov možno nájsť faktory, ktoré zamestnanosť diferencujú. Ide skôr 
o okolnosti, ktoré súvisia s rozhodnutiami tesne pred odchodom a majú svoj pôvod v kontextuálnych 
podmienkach  pred ukončením ústavnej starostlivosti.  Zamestnanosť zvyšuje, ak mladý človek ostane na 
skupinách pre mladých dospelých, alebo si nevolí ako svoje prvé bývanie vlastnú rodinu. Z toho ale nevy-
plýva, že zamestnanie automaticky získa.  Aj v tomto prípade do pozitívneho vzťahu s nájdením si práce 
rôznym spôsobom zasahujú rizikové charakteristiky. U tých ktorí sa rozhodli ostať na skupinách pre mla-
dých dospelých aj vo vyššom veku zamestnanosť znižuje  absolvovanie špeciálnej školy. 

Neodchádzať späť do rodín je ďalšou stratégiou, ktorá má so zamestnaním pozitívnu súvislosť. Ak 
si mladý človek nájde akékoľvek stabilnejšie ubytovanie mimo domácnosť v ktorej vyrastal, alebo svoju 
širšiu rodinu, šanca zamestnať sa zvyšuje.  Rodina k pracovnému uplatneniu zohráva skôr negatívnu rolu. 
Deti majú často svojich rodičov, v segregovaných, sociálne vylúčených lokalitách, s nízkym socioekono-
mickým statusom a pre mladého človeka sa nemôžu stať výťahom k lepšiemu pracovnému uplatneniu, 
keďže sú často sami nezamestnaní. Zároveň platí, že do rodín ihneď ako je to možné,  odchádzajú tí,  ktorí 
z hľadiska zamestnanosti disponujú aj ďalšími znevýhodňujúcimi charakteristikami. Sú to mladí ľudia 
s vnímaným menšinovým statusom, so skúsenosťou špeciálnej školy alebo ďalšími znevýhodňujúcimi 
charakteristikami vplývajúcimi na zamestnanosť.      
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11. OBMEDZENIA  A DISKUSIA 
 

Z textu vyplývajú aj otázky zohľadňujúce prístup k téme. Prvou je absencia skúsenosti s menším 
počtom rôznych aktivít u menšej podskupiny detí. Ide o prejav vylúčenia z náhradnej starostlivosti  alebo 
o situácie, kedy bolo po konzultácií s dieťaťom vyhodnotené, že danú aktivitu nepotrebuje? Ďalšou otáz-
kou je vhodnosť skúmaných aktivít v kontexte uplatnenia sa na trhu práce. Boli tieto činnosti vybrané 
správne? Aktivity, na ktorých sa v spolupráci s deťmi počas umiestnenia pracovalo so zamestnanosťou 
nekorelovali. Mohlo sa stať, že sme opomenuli zásadnejšie činnosti, priamo cielené na zlepšenie uplatne-
nia. Ak by tieto boli v texte zahrnuté, výsledok by mohol byť iný. V predvýskume sa ale ukázalo, že rozsah 
skúmaných práce približne zodpovedal reálnemu rozloženiu každodennej praxe. 

Základnú os textu tvoria rizikové faktory. Otázky otvára zvolený rozsah a vhodnosť ich stanove-
nia. Tieto mohli byť definované aj inak, nielen cez vybrané individuálne a rodinné problémy, ale napr. aj 
cez priamu skúsenosť detí s potenciálnym násilím, zo strany zamestnancov, ostatných detí.  Takéto otázky 
by sme sa ale museli pýtať samotných detí, navyše vhodným spôsobom, pri zabezpečení anonymity, čo 
v elektronickom zisťovaní nebolo možné. 

Absolútna väčšina z detí spadala do niektorej z desiatich rizikových oblastí. Tento fakt mohol  
spôsobiť pri porovnaniach skreslenia. Pre ilustráciu, ak sme porovnávali výsledky pre skupinu detí na-
vštevujúcich špeciálne školy s ostatnými, išlo o deti, ktoré spadali do niektorej zo zvyšných deviatich rizi-
kových kategórií. Tento fakt môže problematizovať interpretáciu získaných výsledkov, pretože rizikové 
deti, aj keď definované inými kategóriami sa nachádzali aj v druhej skupine porovnania.  

Zisťovali sme tiež, ako sú jednotlivé aktivity distribuované v závislosti od identifikovaných prob-
lémov. Z rozloženia preferencií sme usudzovali na možné opomenutie starostlivosti alebo naopak, na in-
tenzívnejší prístup, lepšie zohľadňujúci špecifický problém dieťaťa. Predpokladali sme, že väčšia intenzita 
práce je prospešnejšia. Z údajov ale nemožno vyčítať, do akej hĺbky a akým spôsobom aktivita prebiehala, 
na základe akých kritérií bola deťom individuálna starostlivosť volená. Nevieme preto  uviesť, aká je kvali-
ta práce ako aj to, či zistenia do detailu korešpondujú s reálnou starostlivosťou, rešpektujúc to, čo by malo 
byť pre každú rizikovú kategóriu pri práci s deťmi najdôležitejšie. Častejšia skúsenosť s činnosťami môže 
znamenať väčšiu pozornosť, vyšší záujem, ale či ide o aktivity, ktoré deti naozaj potrebujú a do akej miery 
rešpektujú ich potreby  by vedeli povedať klinickí pracovníci, špeciálni pedagógovia, sociálni pracovníci, 
priamo pracujúci s deťmi v detských domovoch. Aj menšia preferencia niektorých aktivít spolu s menšou 
intenzitou ich vykonávania v skupine bez dôverného vzťahu nemusí znamenať „odsunutie na okraj“, ale 
môže byť výrazom špecifickej situácie v akej sa tieto deti nachádzajú – možno identifikované činnosti 
potrebujú objektívne v menšej miere.  

Obmedzením sa preto ukazuje kvantitatívne zameranie štúdie, ktoré neumožňuje do hĺbky pre-
skúmať kvalitu získaných odpovedí. Odpovede boli tiež zisťované sprostredkovane – vypĺňané pracov-
níkmi/čkami v detských domovoch. Výsledky odrážajú situáciu detí videnú očami dospelých, ktorí s deťmi 
pracujú. Samotných detí sme sa nepýtali, nevieme, ako by zistenia reflektovali - je možné, že by otázky 
a aktivity vyhodnotili inak.  

Posledné obmedzenie sa týka spôsobu získavania vzorky a používania štatistických testov. Vzorka 
nepochádza z pravdepodobnostného náhodného výberu. Nie je „zmenšeninou“ základného súboru (všetci 
mladí dospelí, ktorí opustili detské domovy z dôvodu plnoletosti v priebehu dvojročného časového obdo-
bia). Tento fakt limituje zovšeobecnenia. Predpokladáme, že údaje sú lepším výberom cieľovej populácie.  
Tam kde existuje kontakt je väčšia ochota kooperovať, čo môže odkazovať na lepšiu životnú situáciu mla-
dých ľudí. O tých, ktorí sú na tom horšie, pravdepodobne nič nevieme, pretože sa po odchode stratia.  
V texte sú použité neparametrické štatistické testy, ktoré majú v porovnaní s parametrickými nižšiu štatis-
tickú silu (tzn. existuje tu menšia pravdepodobnosť, identifikácie existujúcich rozdielov vo vzorke za 
predpokladu ich prítomnosti v cieľovej populácii). Otázkou ostáva, nakoľko presne možno replikovať 
empirické zistenia aj v budúcnosti.  
 
Milan Fico 
Inštitút pre výskum práce a rodiny 
Župné námestie 
812 41 Bratislava 
Tel: +421-2-20-441-412 
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13. PRÍLOHA: 
Obr. č.1. 

ADAPTOVANÍ 

• bezpečné upevnenie vo vzťahu 
• dosiahnutie dobrej úrovne vzdelania pred opustením zariadenia 
• plánované opustenie zariadenia 
• existencia partnera a založenie rodiny  
• dobrý vzťah s pôvodnou rodinou 
• existencia bývania 
• stabilná práca 
• pozitívne vnímanie vlastnej identity 
• podpora od bývalých vychovávateľov/-tiek 
• nezávislosť na dostupnosti služieb následnej starostlivosti 

PREŽÍVAJÚCI 

• zlyhávanie náhradnej rodinnej starostlivosti 
• odchod z detského domova v mladšom veku alebo náhly odchod po opustení detského 

domova  
• problémy v osobných a profesionálnych vzťahoch 
• častá nezamestnanosť alebo neuspokojivá práca 
• periódy bezdomovectva 
• nutnosť podpory zo strany služieb následnej starostlivosti 

OBETE, 
„PROBLÉMOVÍ“ 

• nezvládnuteľné extrémne patologické skúsenosti z pôvodnej rodiny, s ktorými nie sú 
schopní sa vyrovnať 

• viacnásobné skúsenosti s rôznymi zariadeniami ústavnej starostlivosti 
• viacnásobné problémy v priebehu ústavnej starostlivosti 
• poruchy v osobných vzťahoch a v správaní 
• problémy vo vzdelávaní 
• problémy v udržaní si bývania 
• izolácia, samotárstvo 
• mentálne postihnutie 
• nezamestnanosť, bezdomovectvo 
• nedostatočnosť pomoci služieb následnej starostlivosti 

Zdroj: STEIN M. – MUNRO, E. R.: Young People Transitions from Care to Adulthood, International Research and Practice, Child Welfa-
re Outcomes. Jessica Kingsley Publishers, 2008 
 
 
 
 
Tab.č.26 

 
Počet detí  v detských domovoch 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

4423 4622 4701 4798 4720 
 

4622 
 

4744 

Zdroj: ročné výkazy  o poskytovaní starostlivosti a výchovy detí v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprie-
vodu 
 
 
 
 
Graf. č. 5: Evidované prípady násilia páchanom na deťoch a návrhy na začatie trestného stíhania 
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Tab.č.27– vzťah medzi intenzitou práce s deťmi a vyhodnoteným pokrokom zo strany vychovávateľov/liek 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 13 

1. 0,281** - - - - - - - - - - - - 
2. - 0,262** - - - - - - - - - - - 
3. - - 0,392**  - - - - - - - - - 
4. - - - 0,409** - - - - - - - - - 
5. - - - - 0,445** - - - - - - - - 
6. - - - - - 0,391** - - - - - - - 
7. - - - - - - 0,446**  - - - - - 
8. - - - - - - - 0,458** - - - - - 
9. - - - - - - - - 0,324** - - - - 

10. - - - - - - - - - 0,385**  - - 
11. - - - - - - - - - - 0,443** - - 
12. - - - - - - - - - - - 0,406** - 
13. - - - - - - - - - - - - 0,444** 

Poznámka: intenzita práce: 1-v minimálnej miere, 9–každý deň/stále,  vyhodnotenie pokroku: 0 –žiadna zmena /10 – výrazné 
zlepšenie. 
 
1. učenie sa hygienickým návykom 
2. hospodárenie s peniazmi 
3. príprava jedla 
4. učenie sa nakupovanie potravín 
5. poradenstvo pri hľadaní bývania 
6. poradenstvo pri hľadania práce 
7. poradenstvo pri vybavovaní rôznych typov dávok 
8. príprava na manželstvo/materstvo 
9. pomoc so školskými úlohami 
10.  sexuálna výchova, používanie antikoncepcie 
11. psychologická pomoc dieťaťu s jeho psychickými problémami 
12. psychologická pomoc dieťaťu v zlepšovaní vzťahov s rodinou 
13. spolupráca na knihe života ohľadom plánov/informácie o rodine 
  
Tab.č.28  -  podiel detí, ktoré si v rovnakom kraji, kde sa nachádzal detský domov hľadali/našli zamestnanie 

kraje 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. 87,5% - - - - - - - 
2. - 79,2% - - - - - - 
3. - - 71,1% - - - - - 
4. - - - 88,1% - - - - 
5. - - - - 55,6% - - - 
6. - - - - - 65,4% - - 
7. - - - - - - 80,8% - 
8. - - - - - - - 76,3% 

1. bratislavský 
2. trnavský 
3. nitriansky 
4. banskobystrický 
5. trenčiansky 
6. žilinský 
7. košický 
8. prešovský 
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