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 ÚVOD 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu je na Slovensku pomerne mladou 

sociálnou službou, ktorá sa stále veľmi dynamicky rozvíja. Pôvodne vznikla skôr s cieľom 

ponúknuť deťom a mládeži priestor na zmysluplné napĺňanie voľného času a tým pádom 

vykonávanie preventívnych aktivít. My sme sa zamerali na nízkoprahovú sociálnu službu v 

súvislosti s riešením problematiky alkoholovej, drogových a nelátkových závislostí. Otázke 

prevencie závislostí a práce so závislými, ale aj ich rodinami, sa na Slovensku venuje mnoho 

odborníkov z oblasti zdravotníctva, psychológie, sociológie i sociálnej práce už viac ako 20 

rokov. Mnohé prístupy, ktoré sa za posledných 20 rokov v tejto súvislosti rozvíjali, však 

nereagujú úplne na potreby dnešnej doby. 

Na základe skúseností multidisciplinárneho tímu Centra poradensko-sociálnych 

služieb a prevencie Oáza pôsobiaceho v rámci neziskovej organizácie Spokojnosť – centra 

sociálnych služieb vznikla Metodika sociálnej práce so závislými a spoluzávislými, ktorá 

prepája empíriu, tvorivú spoluprácu a inovatívny prístup v predmetnej problematike. 

Metodika je určená pre profesionálnych pracovníkov s kvalifikáciou v rôznych 

pomáhajúcich odvetviach ako sú  sociálni pracovníci, psychológovia, psychiatri, špeciálni a 

sociálni pedagógovia, misijní a charitatívni pracovníci. Môže byť tiež zdrojom poznatkov 

a motiváciou k pozitívnej zmene pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii v 

dôsledku závislosti alebo spoluzávislosti.  

Hoci si uvedomujeme, že náš pohľad na problematiku závislosti a jej riešenia môže 

byť v určitom smere odlišný od pohľadov odborníkov, ktorí sa touto problematikou 

zaoberajú, veríme, že bude podnetom pre zamyslenie a možnosťou inovácie riešenia 

závislostí na Slovensku. 

Táto metodika je výstupom dopytovo orientovaného projektu „Nájsť prítomnosť, 

nestratiť budúcnosť“ realizovanom s cieľom zefektívnenia súčasných a zavedenia nových 

nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, 

vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
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1. SÚČASNÝ STAV PROBLEMATIKY NÁVYKOVÝCH LÁTOK 

 

Problematika návykových látok a s nimi spojeného fenoménu závislosti 

a spoluzávislosti je jednou z aktuálnych tém viacerých vedných disciplín. Úlohou sociálnej 

prevencie nie je tieto javy zmietnuť (pretože to nie je reálne), ale dostať ich pod kontrolu, 

regulovať, pokúsiť sa zamedziť ich vzniku alebo rozšíreniu do ďalších vrstiev spoločnosti. 

(Arnoldová, 2001). Služby ponúkané nízkoprahovými zariadeniami zahŕňajú množstvo 

metód, prístupov a stratégií, z ktorých medzi najznámejšie môžeme zaradiť terénne práce 

(streetwork) pracujúce s cieľovou skupinou v ich prostredí, kontaktné centrá zamerané na 

prácu s drogovo závislými alebo preventívne orientované nízkoprahové „voľnočasové“ 

zariadenia či komunitné centrá, ktoré pracujú s neorganizovanou mládežou. (Jandáková, 

2011).  

Jedným zo základných predpokladov profesionálneho prístupu v komunikácii o 

drogách je terminologické vymedzenie základných, s témou súvisiacich pojmov. V tejto 

kapitole postupne predstavíme stratégie protidrogovej politiky na medzinárodnej úrovni 

a v podmienkach Slovenskej republiky ako aj základný legislatívny rámec upravujúci 

kontrolu a reguláciu alkoholu, tabaku a iných drog s cieľom predchádzať užívaniu 

návykových látok a znižovať následky dopadov v sociálnej, zdravotnej a ekonomickej oblasti.   

 

1.1 VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV  

 

Slovo „droga“ má z pohľadu lingvistiky jednoznačný pôvod v angličtine (drug). 

Zodpovedá starému výrazu z grécka „pharmakon“, ktorým označovali okrem liečivých 

prostriedkov aj jedy. (Hupková, Liberčanová, 2012) 

Droga je akákoľvek látka, upravená surovina nerastného, rastlinného alebo 

živočíšneho pôvodu, ktorá je po vstupe do živého organizmu schopná zmeniť jednu alebo 

viac jeho funkcií. Podľa takejto definície je možné za drogy považovať všetky prírodné, 

polosyntetické aj syntetické látky, ktoré akýmkoľvek spôsobom dodané do organizmov môžu 

za daných okolností vyvolávať závislosti. Na to, aby závislosti vznikali má veľký význam 

dostupnosť drog. (Niklová, 2009) 

Hartl a Hartlová (2000, s. 122 – 123) v psychologickom slovníku uviedli, že droga je 

látkou, „ktorá je požívaná a zneužívaná pre zmenu nálady, vedomia, povzbudenia či tlmenia 

http://www.ia.gov.sk/
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somatopsychických funkcií, ovplyvňuje biochemické pochody v mozgu, príp. v centrálnej 

i periférnej nervovej sústave, pri opakovanom užívaní vzniká možnosť závislosti“.  

Návykovou látkou je alkohol, omamné a psychotropné látky a ostatné látky, ktoré 

dokážu nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka, jeho schopnosti ovládania, prípadne 

rozpoznávania alebo sociálne správanie. Omamná látka vyvoláva návyk a psychickú či 

fyzickú závislosť človeka, ktorá je charakterizovaná zmenami v správaní s vážnymi 

zdravotnými a psychosociálnymi zmenami. Psychotropná látka ovplyvňuje stav psychiky 

človeka, ktorá pôsobí na centrálny nervový systém s nie až tak závažnými zdravotnými či 

psychosociálnymi následkami. (Šemegdová, 2011) 

Závislé správanie je špecifikované ako nezrelá forma riešenia psychických, ale aj 

sociálnych problémov. Negatívne emócie a udalosti sú eliminované prenášaním pozornosti na 

iný objekt (drogu, proces). Takýto únik z reality pôsobí v preafilačnom období vzniku 

závislostí na stabilizovanie negatívnych emocionálnych alebo aj somatických stavov. 

Dlhodobé samodeštruktívne tendencie v podobe závislého správania pôsobia veľmi zle na 

vývoj ľudskej osobnosti a taktiež na prirodzenú integráciu človeka v sociálnom prostredí. 

Procesy vzniku závislostí sú determinované interakciou niekoľkých faktorov, ktoré vplývajú 

na osobnosť a poruchu človeka. Na vznik závislosti majú podiel aj environmentálne, 

interpersonálne a kultúrne faktory. Vznik závislosti je následkom nenaplnených vnútorných 

pohnútok, potrieb a cieľov. Dôležitým faktorom je popísanie endogénnych (biologických, 

psychologických) a exogénnych (sociálnych, environmentálnych) patologických činiteľov, 

ktoré priamo aj nepriamo vplývajú na vznikanie a rozvíjanie závislosti. (Fedorová, Hardy, 

2014) 

Závislosť môžeme ďalej rozlišovať na fyzickú a psychickú. V prípade fyzickej 

závislosti sa jedná o stav, kedy sa droga stáva súčasťou metabolizmu v dôsledku dlhodobého 

a častého užívania. Po prerušení konzumu sa objavujú abstinenčné príznaky od tých 

zanedbateľných príznakov (potenie, triaška, nechutenstvo, zlý spánok, zvýšená teplota) až po 

životu nebezpečné (kŕče, depresie, epileptický záchvat, samovražedné jednanie). V prípade 

psychickej závislosti sa jedná o psychickú potrebu užívať drogu v závislosti na dosahovaní 

určitých prežitkov a po prerušení konzumu sa objavujú psychické poruchy.  (Dočkal, 2000) 

Drogová závislosť sa definuje ako štádium periodickej alebo chronickej otravy, 

škodlivej pre jednotlivca aj pre spoločnosť, vyvolaná používaním prirodzenej alebo 

syntetickej látky. Syndróm závislosti je tvorený skupinou fenoménov fyziologických, 

behaviorálnych (týkajúcich sa chovania) a kognitívnych (týkajúcich sa rozpoznávania), v nich 

http://www.ia.gov.sk/
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má užívanie nejakej látky u pacienta prednosť než iné jednanie, ktorého si predtým cenil viac. 

(Svršek, 1998) 

Podľa Vondrka (2004) je závislosť  momentom v ľudskom živote, kedy sa zastaví svet 

a všetko zrazu zošedivie a tak zvláštne sa zastaví. Aby sa to potom rozbehlo v nekonečnom 

kolotoči rovnakých dní, kedy jediné prianie je vystúpiť. Všetko je rovnaké a monotónne, 

všetky snahy prestať a vystúpiť vedú späť k droge. Je to obrovské nekonečné bludisko, na 

konci ktorého čaká svetlo, aby pohltilo všetko, čo zostalo a došlo na koniec. A na konci čaká 

lúka plná zelene, kde prestanú hranice fungovať a nastane naplnenie a vyslobodenie, ktoré 

zahalí ticho a zvláštny kľud, z ktorého nie je úniku a z ktorého nechce utekať. 

S rastúcou mierou závislosti sa ako následok spolupôsobenia niekoľkých faktorov 

zväčšuje u takýchto ľudí náchylnosť na sociálne zlyhávanie a spoločensky nežiaduce 

správanie. Mimo toho u väčšiny z týchto klientov chýba motivácia spolupracovať na premene 

štýlu ich životov. Preto prejavy ľudí, ktorí užívajú drogy – ako špecifickej skupiny klientov – 

kladú veľké nároky na výkony pracovníkov pomáhajúcich profesií a to nie iba po 

vedomostnej a praktickej stránke, ale aj z hľadiska profesijnej etiky. (Kaliba, 2009) 

Definícia závislosti podľa 10. revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb, v ktorej 

experti WHO uvádzajú, že „definitívna diagnóza závislosti by sa mala stanoviť iba vtedy, ak 

v priebehu roka dochádza k výskytu troch alebo viacerých z nasledovných znakov:  

 silná túžba alebo pocit nutkania užiť látku – craving, 

 problémy v sebaovládaní pri užívaní látky, a to ak ide o začiatok a ukončenie užívania 

alebo množstvo látky, 

 telesný odvykací stav, pri ktorom je látka užívaná s úmyslom zmenšiť príznaky 

vyvolané predchádzajúcim užívaním tejto látky, prípadne dochádza k odvykaciemu 

stavu, ktorý je typický pre konkrétnu látku, 

 vzrast tolerancie k účinku látky, zvyšovanie dávok látky, aby sa dosiahol účinok 

pôvodne vyvolaný nižšími dávkami (markantné príklady možno nájsť medzi 

jednotlivcami závislými od alkoholu alebo opiátov, ktorí môžu brať denne také 

množstvo látky, ktoré by zneschopnilo alebo aj usmrtilo užívateľov bez tolerancie), 

 postupné zanedbávanie iných záľub alebo záujmov v prospech užívanej 

psychoaktívnej látky a zvýšené množstvo času k získaniu a užívaniu látky, alebo 

zotavovanie sa z jej účinku, 

 pokračovanie v jej užívaní napriek jasným dôkazom o zjavne škodlivých následkoch, 

poškodenie pečene nadmerným pitím alkoholu (depresívne stavy vyplývajúce 

http://www.ia.gov.sk/
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z nadmerného užívania látok alebo toxické poškodenie mozgu)“. (Hupková, 

Liberčanová, 2012) 

Podľa Kolibáša a Novotného (1996) možno z hľadiska príčin vedúcich k vzniku 

závislosti vyčleniť:  

 primárny typ závislosti, pri ktorom je droga od začiatku užívaná pre príjemné 

euforizačné účinky. Najviac sa tento typ vyskytuje u mladších ľudí a býva spájaný 

s takzvanými nelegálnymi drogami, 

 sekundárny typ závislosti, pri ktorom je droga najskôr užívaná ako liek, ktorý 

zmierňuje ťažkosti (napríklad bolesť hlavy, nespavosť, napätie, úzkosť, bolesť a iné). 

Pri tomto type závislosti obvykle ide o ľudí, ktorí sú v strednom a vyššom veku a ktorí 

sú často dobre spoločensky integrovaní.  

Hupková a Liberčanová (2012) vymenúvajú nasledovné cesty, ktoré často vedú 

k vzniku závislostí:  

 užívanie drogy ako náhrady, 

 užívanie drogy ako úmyselné porušovanie noriem, 

 užívanie drog s funkciou vyrovnávania záťažových alebo krízových situácií, 

 užívanie drog ako cesta k rovesníkom, 

 užívanie drogy ako výraz vlastného štýlu, 

 užívanie drogy ako demonštrácia vlastnej dospelosti alebo nezávislosti. 

Všeobecne môžeme podľa Kolibáša a Novotného (1996) rozdeliť užívanie drog na: 

 experimentálne – vedené snahou získavať nové zážitky. Ide často o ľudí, ktorí nie sú 

spokojní so svojou životnou situáciou, so životom a majú tendenciu experimentovať 

s drogami. Subjektívne príjemný zážitok môže viesť k ďalšiemu a ďalšiemu užívaniu 

drogy, 

 rekreačné – epizodické užívanie drog, väčšinou pri spoločenských udalostiach. 

Rekreačným spôsobom sa užíva napríklad marihuana, alkohol, kokaín, halucinogény 

a iné drogy, 

 symptomatické – cieľom užívania psychoaktívnych látok je zmierňovanie telesných 

alebo psychických ťažkostí alebo príznakov choroby (napríklad užívanie analgetík pri 

bolestiach svalov alebo alkoholu pri stavoch úzkosti), 

http://www.ia.gov.sk/
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 kompulzívne – užívanie drogy je dôsledkom silnej túžby po droge a je vlastne jedným 

z príznakov závislosti. Označuje sa anglicky ako „craving“ – baženie. 

Tolerancia organizmu sa vplyvom drogy postupne mení, ako sa prispôsobuje 

metabolizmus organizmu voči novej látke. Postupne môže organizmus tolerovať také 

množstvá drogy, ktoré by preňho na začiatku znamenalo ohrozenie života. V terminálnom 

(konečnom) štádiu užívania drogy sa tolerancia znižuje, ale nevracia sa na pôvodnú úroveň. 

(Svršek, 1998) 

Kritérium miery rizika, ktoré je spojené s užívaním, je komplikovanou otázkou. Je 

potrebné pri nej zohľadniť viacero faktorov naraz. Do procesu vzniku závislostí vstupujú 

najmenej tri faktory: droga (konkrétna substancia – pestovanie, spracovanie, rýdzosť), 

prostredie (kultúrne, sociálne, ekonomické, ekologické a ďalšie faktory) a obzvlášť dôležitý 

faktor je samotný konzument (dedičné predispozície, momentálne psychické nastavenie, 

fyzické predpoklady a podobne). Preto údaje z nasledujúcej tabuľky možno vnímať len ako 

vstupný predpoklad, keď droga predstavuje iba jeden z rizikových faktorov. (Hupková, 

Liberčanová, 2012) 

Typy závislostí 

 kofeínový typ: káva, čaj. Kofeínová závislosť je najrozšírenejšia. Má krátkodobý 

povzbudivý účinok, vo vyšších dávkach potencuje úzkosť. Abstinenčnými príznakmi 

sú únavnosť, nervozita, tráviace ťažkosti. 

 alkohol-barbiturátový typ: alkohol, sedatíva, anxiolytiká. Lieková závislosť je 

podobná alkoholovej závislosti. Hrozí veľké riziko prechodu od alkoholu k liekom 

alebo kombinovanej závislosti. Zástupcovia liekovej závislosti sú napr. sedatíva, 

anxiolytiká, hypnotiká. Ich účinok je útlm, prechodné zníženie úzkosti, možná 

ospalosť, spomalená reč i motorika, kolísanie nálad, bolesti hlavy, spomalenie 

dýchania, záťaž na obličky a pečeň. Lieková závislosť má aj svoje riziká - hrozí 

predávkovanie, zníženie alebo zvýšenie účinku iných ordinovaných liekov, 

poškodenie obličiek a pečene, nechutenstvo, demencia. V takýchto prípadoch je veľmi 

dôležité vedieť, že tlmivé lieky a hypnotiká sa môžu užívať vždy len pod dohľadom 

lekára a to max. 14 dní. Taktiež je dôležité udržiavať spánkovú hygienu, zvládať 

nervozitu a úzkosť zdravými spôsobmi (šport, záľuby, psychoterapia atď.) 

http://www.ia.gov.sk/
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 „Alkohol je známy ľudstvu zrejme od samotného úsvitu dejín a v starých bájkach a 

povestiach sa označuje za dar bohov. Ani následky požívania alkoholu a alkoholických 

nápojov nie sú neznáme. V Biblii sa napríklad stretávame s opisom Noemovej opitosti, 

ktorú využili jeho dcéry“. (Janík –Dušek, 1990, s. 26.) 

 canabisový typ: marihuana, hašiš. Kanabisová závislosť – marihuana (konope 

indické, konope siate), hašiš. Ich účinok je: 

 krátkodobý - uvoľnenie, eufória, niekedy ospalosť, zmena chuti do jedla, 

začervenané oči, pocit sucha v krku, kašeľ, tras rúk, pokles krvného tlaku 

a teploty; 

 dlhodobý – poruchy pamäte, komunikácie, zhoršená orientácia v čase a priestore, 

strata záujmu o čokoľvek, bludy prenasledovania, chronický kašeľ. 

Kanabisová závislosť má aj svoje riziká a to: poruchy pamäte, oslabenie imunitného   

systému, chronická bronchitída, zvýšené riziko zápalu pľúc, rozvoj psychotického 

ochorenia.  

 halucinogénový typ: LSD, psylocybín, meskalín, exstasy, PCP. Halucinogénne 

drogy – LSD, mezkalin, halucinogénne huby, kaktusy a i. Ich účinok je rozvoj ilúzií a 

halucinácií, najmä zrakových, explózie smiechu alebo depresívne stavy. Rizikové 

faktory – miesto eufórie veľmi nepríjemný, úzkostný zážitok (bad trip), možná 

dezorientácia, strata kontaktu s realitou s možným vyústením do sebapoškodenia alebo 

agresie voči okoliu už po jednorazovom užití, taktiež možný rozvoj schizofrénneho 

ochorenia. Hrozí návrat príznakov intoxikácie bez požitia drogy i po niekoľkých 

rokoch (flashback); neurologické ťažkosti. 

 amfetamínový typ: fermetrazín, dexfermetrazín, pervitín. 

 kokaínový typ: kokaín, crack. Amfetamínová a kokaínová závislosť – fermetrazin, 

metamfetamín (pervitín), koka, kokaín, crack. Ich účinok je eufória, rozšírenie zreníc, 

zrýchlená motorika, pocit vyššej výkonnosti (ale aj vyššia chybovosť, nepozornosť), 

komunikatívnosť. Dlhodobo úbytok váhy, zmena rytmu spánku a aktivity, 

vzťahovačnosť, rozvoj bludov a  prenasledovania. Ich riziká sú: rozvoj psychotického 

ochorenia, smrť následkom predávkovania, epileptický záchvat, zápaly žíl, svalov, 

úrazy pod vplyvom drogy, prenos žltačky typu C alebo vírusu HIV. ,,Dnešní kokainisti 

však väčšinou používajú umelý kokaín v podobe bieleho prášku.“ (Ondruš,1983). 

 morfínový typ: ópium, morfium, heroín. 

http://www.ia.gov.sk/
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 solvenciový typ: toluén. U opiátovej závislosti a solvenciového typu závislosti ide o 

organické rozpúšťadlá, lepidlá, čistiace prostriedky - toluén, chemoprén, acetón a pod. 

Ich účinkom je eufória, závrat, svalová ochabnutosť, spomalenie reakcií, priestorová 

dezorientácia, halucinácie, bolesti hlavy, agresivita, sťažená komunikácia. Majú aj 

svoje riziká a to: možnosť udusenia, ťažké poškodenie pečene, obličiek, poškodenie 

sliznice dýchacích ciest, možnosť otravy, delirium tremens, rozvoj nevratného 

poškodenia mozgu. 

 khatový typ: listy  khaty jedlej. 

 nelátkové závislosti – WIFI, 4G, video chat, selfie, lajky, mobil s dotykovým 

displejom, tablet, online hry, anonymita, internetové  obchody,  gambling a iné. Ľudia  

závislí  na  internete  uprednostňujú virtuálny svet pred svetom reálnym, čím 

zanedbávajú rodinu, partnera, kamarátov. Sociálny kontakt si nahrádzajú cez 

vytváranie priateľstiev na sociálnych sieťach.  Narúša  sa  im  spánkový  cyklus,  

nakoľko  za  počítačom  trávia  stále viacej  a viacej času  a nedokážu  sa  jednoducho  

odhlásiť a povedať si  „a stačilo!“. ( Lokšová Piatrovová, 2020)  

Nelátková  závislosť je činnosť,  ktorej  jedinec  venuje  príliš  veľa času. Ide o činnosť, ktorá:  

 je pre neho dominantná, 

 obmedzuje  jeho normálne,  každodenné  fungovanie, 

 prináša  problémy, 

 spôsobuje  poruchy  telesného  a duševného  zdravia.  

 

Nábělek (2008, s. 11) konštatuje, že v poslednom období sme svedkami skutočnosti, 

že sa do psychiatrického slovníka dostávajú nové pojmy, ako sú gambling, craving, cybersex 

a iné. „Látkové  a nelátkové  podnety  pôsobiace  v určitých  dávkach,  intervaloch  či určitý  

čas  spôsobujú  dlhodobé  a možno  aj  trvalé  zmeny  v neuronálnych  okruhoch 

zodpovedných za prežívanie odmeňujúcich pocitov.“ Tak ako pri prerušení  užívania  

návykovej  látky,  tak aj  pri  nelátkovej  závislosti  sa  môže objaviť abstinenčný  syndróm,  

tzv.  „absťák“. Odvykacie  príznaky  môžu byť telesné a psychické. Medzi telesné príznaky 

patrí - zvýšený tep, motorický nekľud, žalúdočné kŕče, potenie. Medzi psychické - 

podráždenosť, úzkosť, nespavosť, agresivita. Nešpor (2009, s. 3) uvádza, že „ľudia často 

hovoria o závislosti od práce, hazardu, počítačov, jedla alebo vzťahov. Medzinárodná 

klasifikácia zaraďuje tieto poruchy vrátane patologického hráčstva do iných skupín ako 

http://www.ia.gov.sk/
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závislosť. Ani v jednom prípade nejde o závislosť v užšom zmysle slova. Na druhej strane 

nelátkové návykové choroby majú so závislosťou od chemických látok veľa spoločného.“ 

Následky užívania drog 

  Rozvrat osobnosti, egocentrizmus, problémy vo vzťahoch, náladovosť, 

vzťahovačnosť, strata záujmov, strata zmyslu pre povinnosť, strata zamestnania, zmena 

hodnôt, poškodenie zdravia, finančné straty a v neposlednom rade kriminalita (krádeže, 

lúpeže, prostitúcia). 

Aké sú varovné príznaky? 

 Osoba priznáva užívanie drog, ktoré sa preukážu aj laboratórne. 

 Nájdenie pomôcok na užívanie drog (lyžička, ihly, striekačky, kyselka, dlhé 

papieriky...), jazvy po vpichoch. 

 Ubúdanie alkoholu a liekov v domácnosti, strata peňazí, cenných vecí. 

 Zmena partie, záľub, neochota predstaviť kamarátov. 

 Úteky z domu, časté neskoré návraty domov. 

 Zmena správania, hyperaktivita alebo neprimeraná ospalosť, pocity prenasledovania, 

poruchy pamäte a sústredenia, precitlivenosť, kolísanie nálad, podráždenosť, 

agresivita. 

 Zmena vzhľadu, zanedbávanie starostlivosti o seba. 

 Zhoršenie prospechu v škole, alebo v robote, problémy s dochádzkou. 

 Klamstvá, rozporné tvrdenia, manipulácie. 

 Zmena spánku, stravovania. 

 Problémy so zákonom. 

 Z osoby sa stáva „odborník na drogy“. 

 

Práci s drogovo závislými ľuďmi sa venujú profesionáli s kvalifikáciou v rôznych 

pomáhajúcich odvetviach (okrem  sociálnych pracovníkov napr. psychológovia, psychiatri, 

špeciálni a sociálni pedagógovia). Závislosť človeka na droge sa dá rozdeliť do 5 stupňov : 

1. Experimentálne užívanie drogy - droga je užívaná občas a nepravidelne, nemusí 

zanechať žiadne následky. 
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2. Príležitostné užívanie drogy – pravidelné užívanie drogy, nie častejšie ako raz 

týždenne, užívatelia nemusia mať problémy v psychickej rovnováhe a sociálnom 

fungovaní, drogu považujú za súčasť životného štýlu. 

3. Pravidelné užívanie drogy – časté a pravidelné užívanie drogy, viac ako raz 

týždenne, prejavujú sa škodlivé následky. 

4. Problémové užívanie drogy – pravidelné užívanie drogy, ktoré ovplyvňuje súkromný 

i pracovný život človeka, objavujú sa zdravotné problémy, spojené s užívaním drogy. 

5. Závislosť na droge – prejavuje sa vyššia tolerancia k droge, zvyšovanie dávky drogy, 

užívateľ podriaďuje svoj život túžbe po droge, má zdravotné, psychické a sociálne 

problémy, spôsobené užívaním drogy. 

 

1.2 DROGOVÁ POLITIKA A PROTIDROGOVÁ STRATÉGIA NA 

MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI A V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

 

Drogová politika je najčastejšie chápaná ako súčasť širšej sociálnej politiky, ako jedna 

z foriem sociálnej kontroly, ktorej cieľom je regulovať konanie jednotlivcov alebo skupín. 

Cieľom drogovej politiky je obvykle realizácia takých opatrení, ktoré prispejú k zníženiu 

užívania drog, alebo minimalizujú celkovú ujmu spôsobenú užívaním, výrobou a distribúciou 

drog. (Klobucký, 2016) 

 Babor definuje drogovú politiku ako súbor administratívnych činností, ktoré zahŕňajú: 

programy zamerané na prevenciu – predchádzanie užívaniu drog u osôb, ktoré drogy 

neužívajú; programy zdravotníckych a sociálnych služieb zamerané na pomoc užívateľom 

drog, aby zmenili svoje správanie alebo znížili (zredukovali) následky spôsobené užívaním 

drog; v neposlednom rade zákony, právne predpisy a návrhy zamerané na kontrolu 

poskytovania nelegálnych drog, ako aj poskytovania predpísaných drog neužívaných na 

medicínske účely. (Vráblová, Klátik, Rísová, 2018) 

Radimecký (2008, s. 94) definuje drogovú politiku ako „komplexný, v ideálnom 

prípade koordinovaný súbor preventívnych, vzdelávacích, liečebných, sociálnych, 

regulačných, kontrolných a ďalších opatrení vrátane vymáhania práva na štrukturálnej 

(makro), komunitnej(mezzo) a individuálnej (mikro) úrovni. Ich konečnými cieľmi môžu byť: 

znížiť užívanie drog a/alebo škody, ktoré môžu jednotlivcom a spoločnosti v dôsledku užívania 

drog nastať“. Štrukturálna (makro) úroveň sa zameriava na štrukturálny kontext určitého 
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javu. Účelom je ovplyvňovanie a kontrola správania obyvateľstva prostredníctvom širšej 

„politiky“, napr. prijímaním zákonov. Komunitná (mezzo) úroveň je definovaná správaním, 

ktoré je ovplyvnené názormi a správaním sociálnej skupiny, do ktorej jednotlivec patrí a 

sociálnym kontextom, v ktorom cieľové skupiny žijú a užívajú drogy. Preto sa intervencia 

zameriava na sociálny kontext, v ktorom sú drogy užívané, teda na sociálne normy 

ovplyvňujúce správanie určitej skupiny ľudí. Na individuálnej (mikro) úrovni je správanie 

ovplyvňované povedomím a názormi jednotlivcov týkajúcich sa zdravotných rizík, tiež ich 

plánmi, motiváciou a schopnosťami vo vzťahu k určitej forme správania. Z tohto dôvodu sa 

intervencia zameriava na jednotlivých užívateľov drog alebo na potenciálnych užívateľov 

drog s cieľom zmeniť ich správanie. (Radimecký, Rendlová, Sklenář, 2004) 

Drogová politika sa vyvíjala od úzkej chápanej snahy ovplyvniť samotné užívanie 

drog, cez koncept verejného zdravia, ktorý presadzuje zlepšovanie zdravotnej situácie v celej 

spoločnosti až ku konceptu verejného dobra, ktorý obsahuje i ďalšie spoločenské, etické či 

ekonomické aspekty problémov spájaných s drogami. (Klobucký, 2016) 

Drogovú politiku tvoria v súčasnosti tri základné stratégie: znižovanie ponuky drog 

(kontrola a vymáhanie dodržovania zákona), znižovanie dopytu po drogách (prevencia 

užívania drog a liečba) a znižovanie rizík tzv. harm-reduction (výmena injekčného materiálu a 

osveta). Spoločným konečným cieľom všetkých troch stratégií je čo najviac minimalizovať 

potenciálne riziká a nepriaznivé dopady, ktoré súvisia s užívaním drog alebo z nich môžu pre 

jednotlivca alebo spoločnosť vyplývať. ( Radimecký, 2008) 

Drogovú politiku budeme ďalej v texte analyzovať prostredníctvom jednotlivých 

dimenzií politiky - kľúčové inštitúcie - oblasť polity, legislatívny rámec upravujúci túto 

problematiku -  oblasť politics na medzinárodnej a národnej úrovni a tiež oblasť policy – ciele 

a nástroje drogovej politiky. 

 

1.2.1 Drogová politika na medzinárodnej úrovni  

 

Organizácie s celosvetovou pôsobnosťou v oblasti drogovej politiky reprezentujú 

Organizácia spojených národov (OSN), Interpol a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). 

Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (United Nations Office on Drugs and Crime - 

UNODC) implementuje opatrenia, ktoré odrážajú tri medzinárodné dohovory o kontrole drog 

a dohovory proti nadnárodnému organizovanému zločinu a korupcii. Činnosť UNODC sa 

zakladá na troch hlavných oblastiach: zdravie, spravodlivosť a verejná bezpečnosť. V týchto 

hlavných oblastiach sa práca zameriava na také témy, ako sú drogy, organizovaný zločin, 
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obchodovanie s ľuďmi, korupcia, pranie špinavých peňazí a terorizmus, ako aj na alternatívny 

vývoj a prevenciu HIV medzi užívateľmi drog a ľuďmi vo väzenských zariadeniach. UNODC 

navyše podporuje preventívne úsilie zamerané na všeobecnú populáciu s cieľom zvýšiť 

informovanosť o rizikách zneužívania drog. Zároveň je UNODC agentúra OSN s mandátom 

na podporu krajín pri vykonávaní Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961, 

zmeneného a doplneného protokolom z roku 1972, Dohovoru o psychotropných látkach z 

roku 1971 a Dohovoru proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými 

látkami z roku 1988. Na základe týchto dohovorov UNODC pomáha členským štátom pri 

vypracúvaní ich vnútroštátnych právnych predpisov o drogách s cieľom vytvoriť referenčný 

právny rámec pre danú tému na vnútroštátnej, regionálnej a globálnej úrovni. UNODC okrem 

toho podporuje krajiny pri vypracovávaní odpovedí v oblasti problematického užívania drog a 

ich nepriaznivých následkov na zdravie. UNODC každoročne vydáva Svetovú správu o 

drogách, ktorá zhromažďuje hlavné údaje a analýzy trendov týkajúce sa výroby, prepravy a 

spotreby nelegálnych drog na celom svete. (Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a 

monitorovania drog, 2021) 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zohrávala od svojho vzniku v systéme 

OSN dôležitú úlohu pri riešení svetového problému s drogami. Aktivity WHO zamerané na 

boj proti globálnemu problému drog možno charakterizovať prostredníctvom hlavných 

dimenzií: 

  prevencia užívania drog a znižovanie zraniteľnosti a rizík, 

  liečba a starostlivosť o ľudí s poruchami užívania drog, 

  prevencia a manažovanie škodlivých následkov spojených s užívaním drog, 

  prístup ku kontrolovaným liekom,  

  monitorovanie a hodnotenie.  (Svetová zdravotnícka organizácia, 2021) 

Interpol poskytuje operačnú podporu, analýzy a školenia za účelom poskytnutia 

pomoci národným políciám pri riešení rozsiahleho obchodovania s drogami. Spolupracuje s 

národnými, regionálnymi a medzinárodnými orgánmi činnými v trestnom konaní v boji proti 

nedovolenej výrobe, obchodovaniu a zneužívaniu drog nasledujúcimi spôsobmi: 

  globálne operácie proti obchodovaniu s drogami a pomoc pri prebiehajúcich 

vyšetrovaniach, 
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  kriminálna analýza spravodajských informácií o trasách obchodovania s drogami, 

zločineckých sieťach a modus operandi, 

  komplexné vzdelávanie pre policajné zložky na celosvetovej úrovni zamerané na 

lepšie riešenie problému obchodovania s drogami. (Interpol, 2021) 

Na medzinárodnej úrovni v oblasti kontroly drog pôsobia tiež Komisia pre narkotické 

látky (CND) a Medzinárodná rada pre kontrolu narkotík (INCB). (United Nations 

Development Programme, 2015) 

  

Najdôležitejším medzinárodným aktérom slovenskej protidrogovej politiky je 

Európska únia (ďalej len EÚ). Postoj EÚ k drogovej problematike je komplexný, 

multidisciplinárny a premieta sa do protidrogových stratégií EÚ a súvisiacich akčných plánov. 

Základným dokumentom v boji proti drogám pre členské štáty je v súčasnosti platná 

Protidrogová stratégia EÚ na obdobie 2021 – 2025, ktorou sa stanovuje politický rámec a 

priority pre protidrogovú politiku Európskej únie. Cieľom stratégie je zabezpečiť vysokú 

úroveň podpory zdravia, sociálnej stability a bezpečnosti a prispieť k zvyšovaniu 

informovanosti. Za účelom dosiahnutia stanovených cieľov je stratégia rozdelená do troch 

oblastí politiky: znižovanie ponuky drog/zvyšovanie bezpečnosti; znižovanie dopytu po 

drogách: prevencia, včasné odhaľovanie a intervencia, poradenstvo, liečba, rehabilitácia, 

sociálna reintegrácia a doliečenie; riešenie škôd súvisiacich s drogami. V tejto stratégii sa tiež 

identifikujú tri prierezové témy na podporu politických oblastí: medzinárodná spolupráca; 

výskum, inovácia a prognóza; koordinácia, riadenie a vykonávanie. (Európska protidrogová 

stratégia na obdobie rokov 2021 – 2025, 2020) Nástrojom na uplatňovanie  Protidrogovej 

stratégie EÚ sú Akčné plány. Obsahujú špecifické ciele aktivity a indikátory pre každú 

relevantnú oblasť politiky. Sú nástrojom koordinácie, poskytujú rámec pre kooperáciu a 

spoločné aktivity v otázke nelegálnych drog v Európe. 

 Kľúčoví aktéri protidrogovej politiky na úrovni EÚ sú Rada Európskej únie (členské 

štáty), Európska komisia a Európsky parlament. Významnú úlohu zohrávajú tiež európske 

agentúry ako Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti (EMCDDA), 

Europol, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európska agentúra pre 

lieky (EMA) a Eurojust. (Európska únia a fenomén drog, 2010) 

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA - 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) je centrom informácií o drogách 

v Európe. Poslaním tejto európskej agentúry je poskytovať EÚ a jej členským štátom 
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objektívne a spoľahlivé informácie o drogách, drogovej závislosti a jej dôsledkoch. Je 

zdrojom vedeckých poznatkov pre politických činiteľov zodpovedných za tvorbu drogovej 

politiky, opatrení a stratégií, ako i pre odborníkov a výskumníkov tým, že ich upozorňuje na 

nové oblasti analýzy a výskumu. (Kiššová, 2008) Za účelom poskytnutia uceleného obrazu o 

európskej drogovej scéne, každoročne vydáva Európsku správu o drogách dostupnú v 24 

jazykoch obsahujúcu trendy, vývojové zmeny, analýzy a štatistické informácie. EMCDDA sa 

opiera o sieť národných observatórií – kontaktných, referenčných centier – známu pod 

názvom REITOX (Réseau Européen d´Information Sur les Drogues et les Toxicomanies). 

REITOX je európska informačná sieť o drogách a drogovej závislosti. Sieť tvoria národné 

monitorovacie centrá v členských štátoch EÚ, kandidátskej krajine Turecku, Nórsku a v 

Európskej komisii. Monitorovacie centrá, za ktoré zodpovedajú príslušné vlády, sú národnými 

orgánmi, ktoré poskytujú EMCDDA informácie o drogách. (Európska správa o drogách, 

2020). Národné referenčné centrá – na Slovensku Národné monitorovacie centrum pre drogy 

– zodpovedajú za zber údajov na národnej úrovni. V súčasnosti, sieť REITOX poskytuje 

každý rok konzistentný, harmonizovaný a štandardizovaný súbor národných správ a údajov. 

Sieť REITOX má zásadný význam aj pri etablovaní Systému včasného varovania pri zasielaní 

podrobných informácií o výrobe, obchodovaní a používaní nových psychoaktívnych látok 

(Early Warning System – EWS). (Európska únia a fenomén drog, 2010) 

 Na príprave a vykonávaní európskej protidrogovej politiky sa významnou mierou 

podieľa Horizontálna pracovná skupina pre drogy (Horizontal Working Party on Drugs – 

HDG). Zriadená bola v roku 1997 a zodpovedá za vedenie a riadenie činnosti Rady EÚ v 

oblasti drog. Vykonáva legislatívnu činnosť aj činnosť v rámci všeobecnej politiky v oblasti 

znižovania ponuky drog a znižovania dopytu po drogách. Jej činnosť sa zameriava na tri 

prierezové témy: koordináciu, medzinárodnú spoluprácu a výskum, monitorovanie a 

hodnotenie. Hlavnými cieľmi pracovnej skupiny sú: vypracovanie stratégií a akčných plánov 

EÚ, výmena informácií o národných politikách a otázkach týkajúcich sa drog a koordinácia 

opatrení prijímaných členskými štátmi v EÚ a v zahraničí. (Rada Európskej únie, 2021)  

Drogovou problematikou na medzivládnej úrovni sa zaoberá tiež Rada Európy, na 

pôde ktorej vznikla Pompidou Group - Skupina pre spoluprácu v boji proti zneužívaniu drog 

a nedovolenému obchodovaniu s drogami ako platforma pre spoluprácu v oblasti drogovej 

politiky. Je to medzivládny orgán založený v roku 1971 z iniciatívy vtedajšieho francúzskeho 

prezidenta Georgesa Pompidoua. Pompidou Group pôsobí ako fórum pre otvorenú diskusiu, 

výmenu skúseností a ako platforma pre vedu a inovácie založené na dôkazoch, pričom spája  
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politiku, výskum a prax. V súčasnosti je skupina zložená zo 41 členských štátov a spolupráca 

zahŕňa aj ďalšie krajiny na celom svete, najmä okolo Stredozemného mora. Hlavným 

poslaním Pompidou Group je prispievať k rozvoju multidisciplinárnych, inovatívnych, 

účinných a na dôkazoch založených protidrogových politík vo svojich členských štátoch. 

Snaží sa prepojiť politiku, prax a vedu a zameriava sa najmä na realitu miestnej 

implementácie protidrogových programov. (Rada Európy, 2021) 

V oblasti presadzovania práva spolupracujú agentúry Europol – Agentúra Európskej 

únie pre presadzovanie práva a Eurojust – Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu 

v trestných veciach. Cieľom je boj proti závažnej cezhraničnej trestnej činnosti poskytovaním 

doplnkovej podpory vnútroštátnym orgánom počas nadnárodných vyšetrovaní v trestných 

veciach a tiež riešením základných príčin a výziev závažnej cezhraničnej trestnej činnosti. 

(Eurojust, 2021) 

Na medzinárodnej úrovni, Európska únia úzko spolupracuje s medzinárodnými 

partnermi ako je UNODC, INCB, UNAIDS, Svetová zdravotnícka organizácia, Rada Európy 

a Svetová colná organizácia. Európska únia sa tiež aktívne zúčastňuje na práci Komisie OSN 

pre narkotiká vo Viedni. (Európska únia a fenomén drog, 2010) 

 

1.2.2 Protidrogová stratégia Slovenskej republiky 
  

V rámci Európskej únie sa v oblasti drogovej politiky čoraz viac presadzuje úzka 

medzinárodná spolupráca, ktorá sa ako jedna zo strategických priorít premietla aj do 

v súčasnosti platnej Protidrogovej stratégie EÚ na obdobie 2021 – 2025. Definovanie 

národných drogových politík je však stále predovšetkým v kompetencii jednotlivých štátov. 

Drogová politika by mala byť odpoveďou na konkrétny stav v drogovej oblasti. Drogová 

politika jednotlivých štátov sa odlišuje vo viacerých smeroch, v legislatívnej oblasti v prístupe 

štátov k užívaniu drog, držbe drog, obchodovaniu s drogami, v rozdielnom rozsahu a intenzite 

uplatňovanej represie voči neoprávnenému nakladaniu s drogami, aj v rozdielnom prístupe 

k užívateľom drog a uplatňovaniu liečebných programov drogovej závislosti. (Vráblová, 

Klátik, Rísová, 2018) 

Pri komparácii drogových politík je podstatné zohľadniť jednotlivé dimenzie drogovej 

politiky - filozoficko-etická, právna, ekonomická, zdravotná, sociálna a dimenzia prevencie 

ako aj vzťahy inštitúcií drogovej politiky a kultúrny kontext. (Klobucký, 2008)  

Protidrogová politika Slovenskej republiky akceptuje a vychádza z princípov  

protidrogovej politiky Európskej únie.  
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Základným dokumentom Slovenskej republiky v oblasti protidrogovej politiky bola 

Národná protidrogová stratégia na obdobie rokov 2013 – 2020, prijatá uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 380 dňa 10. júla 2013. Stanovila priority v boji proti drogám v rámci 

Slovenskej republiky, zohľadňovala nové prístupy a reflektovala nové problémy a potreby, 

ktoré sa v ostatných rokoch identifikovali v Slovenskej republike.  

Priority národnej protidrogovej politiky boli zadefinované v dvoch oblastiach: 

zníženie dopytu po drogách a zníženie ponuky drog a troch prierezových témach: 

koordinácia; medzinárodná spolupráca; výskum, informácie, monitorovanie a hodnotenie. 

Súčasťou stratégie bolo vypracovanie dvoch po sebe nasledujúcich Akčných plánov realizácie 

Národnej protidrogovej stratégie na obdobie rokov 2013 - 2016 a 2017 - 2020,  ktoré 

poskytujú zoznam konkrétnych opatrení spolu s časovým harmonogramom, zodpovednými 

aktérmi, ukazovateľmi a nástrojmi hodnotenia. Akčné plány sú výsledkom činnosti Pracovnej 

skupiny pre tvorbu, implementáciu a vyhodnocovanie Národnej protidrogovej stratégie 

Slovenskej republiky, ktorú vedie Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania 

drog Ministerstva zdravotníctva SR. Členmi uvedenej pracovnej skupiny sú zástupcovia 

dotknutých rezortov ako aj zástupcovia občianskej spoločnosti. (Národná protidrogová 

stratégia Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 2020). 

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2012 z 31. októbra 2012 

o prenose pôsobností v oblasti protidrogovej problematiky a monitoringu drogovej situácie na 

Slovensku sa gestorom drogovej problematiky stalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky. Dňa 30. apríla 2013 vláda Slovenskej republiky schválila štatút nového poradného 

orgánu vlády – Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku. Je nástupcom 

bývalého Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog. Predsedom Rady vlády 

Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku sa stal minister zdravotníctva Slovenskej 

republiky a členmi ministri rezortov vnútra, financií, zahraničných vecí a európskych 

záležitostí, práce, sociálnych vecí a rodiny, hospodárstva, spravodlivosti, školstva, vedy, 

výskumu a športu ako aj generálny prokurátor Slovenskej republiky a splnomocnenec vlády 

Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti. V roku 2016 bol uvedený štatút 

novelizovaný a ministri rezortov spravodlivosti a školstva, vedy, výskumu a športu boli 

vymenovaní do funkcie podpredsedov uvedenej rady. Výkonným orgánom Rady vlády 

Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku je Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a 

monitorovania drog Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý sa člení na 

Oddelenie koordinácie protidrogovej stratégie a Oddelenie monitorovania drog (Národné 
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monitorovacie centrum pre drogy). (Akčný plán realizácie Národnej protidrogovej stratégie 

Slovenskej republiky na obdobie rokov 2017 - 2020) 

Národné monitorovacie centrum pre drogy (ďalej len NMCD) je národným 

zastúpením decentralizovanej európskej agentúry - Európskeho monitorovacieho centra pre 

drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) so sídlom v Lisabone. NMCD je členom siete 

REITOX (Európska informačná sieť o drogách a drogových závislostiach), zriadenej s cieľom 

monitorovať situáciu v oblasti nelegálnych látok, pripravovať podklady pre kvalifikované 

politické rozhodnutia na národnej a európskej úrovni. Povinnosti SR ako členského štátu 

Európskej únie zabezpečiť činnosť národného monitorovacieho centra vyplýva z nariadenia 

Rady Európskeho spoločenstva č. 302/93 z 8. februára 1993, ako aj z jeho prepracovanej a 

aktualizovanej verzie – v nariadení Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1920/2006 z 12. 

decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť. NMCD z 

poverenia vlády koná ako zástupca Slovenskej republiky a je oprávnené poskytovať priamu a 

pravidelnú výmenu oficiálnych informácií o drogách vyžadovaných EMCDDA. Hlavnou 

úlohou NMCD je monitorovanie situácie v oblasti nelegálnych látok na Slovensku a jeho 

pôsobenie ako koordinátora drogového informačného systému. NMCD získava relevantné, 

spoľahlivé a porovnateľné informácie, ktoré sa týkajú všetkých stránok drogového fenoménu 

z národných zdrojov. (Európska únia a fenomén drog, 2010) Ide najmä o zber údajov zo 

šiestich kľúčových indikátorov:  

  prevalencia užívania drog v populácii, 

  vysokorizikové užívanie drog, 

  dopyt po liečbe v súvislosti s užívaním drog, 

  infekčné ochorenia súvisiace s drogami (HIV, hepatitídy), 

  úmrtia spojené s užívaním drog a úmrtnosť užívateľov drog, 

  redukcia ponuky drog. 

(Akčný plán realizácie Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie 

rokov 2017 - 2020) 

NMCD zabezpečuje, aby sa údaje, informácie a produkty dostali na národnej úrovni k 

tvorcom drogovej politiky v rovnakej kvalite a dohodnutom štandardnom a medzinárodne 

porovnateľnom formáte, ako sa predkladajú EMCDDA, kde sa stávajú integrálnou súčasťou 

tvorby európskej protidrogovej politiky. 
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1.3 ZÁKLADNÝ PRÁVNY RÁMEC PRE KONTROLU DROG A DROGOVÝCH 

ZÁVISLOSTÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

 

Problematika kontroly drog je v Slovenskej republike z legislatívneho hľadiska 

upravená v právnych normách, národných programoch ako aj akčných plánoch. 

V nasledujúcich podkapitolách sa vzhľadom na komplexnosť a rozsiahlosť problematiky 

sukcesívne zameriame na vybrané právne normy v oblasti kontroly a regulácie tabaku, 

alkoholu a iných drog v podmienkach Slovenskej republiky. 

 

1.3.1 Vybrané právne normy na kontrolu tabaku v Slovenskej republike 

 

Problematiku ochrany nefajčiarov upravuje v Slovenskej republike niekoľko právnych 

noriem, ktorých cieľom je vytvorenie podmienok na ochranu nefajčiarov a podporu nefajčenia 

na verejných miestach, pracoviskách, v ústavoch na výkon väzby, v zariadeniach spoločného 

stravovania, v bytoch a na ďalších miestach, kde vplyvom pasívneho fajčenia môžu byť v 

pravdepodobnej miere vystavení nefajčiari. 

Ústava Slovenskej republiky zakotvuje v článku 40 právo na ochranu zdravia. Na 

základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na 

zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon. „Medzi predpoklady na ochranu 

zdravia vo všeobecnosti patrí aj podmienka ochrany nefajčiarov pred účinkami pasívneho 

fajčenia, ktoré má preukázateľne negatívny vplyv na zdravie. Ochrana zdravia nefajčiarov 

patrí preto medzi práva občana Slovenskej republiky a úlohou štátu je vytvárať podmienky na 

dôslednejšiu ochranu nefajčiarov na miestach, kde by mohli byť nedobrovoľne a vo zvýšenej 

miere vystavení účinkom tabakového dymu.“ (Ochaba, Rovný, Bielik, 2009, s. 54) 

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje podmienky ochrany ľudí pred vznikom 

závislosti od nikotínu ako návykovej a škodlivej zložky nachádzajúcej sa v tabaku a v 

tabakových výrobkoch, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi používania 

tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostredne 

vystavených účinkom fajčenia. Upravuje aj podmienky ochrany ľudí pred výrobkami, ktoré 

sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak. Ustanovenia zákona definujú kontrolné orgány 

a sankčný mechanizmus v prípade porušenia zákona. Predmetný zákon bol niekoľkokrát 

novelizovaný za účelom zvýšenia ochrany nefajčiarov pred účinkami pasívneho fajčenia, 

ktorému sú nefajčiari vystavení na základe transpozície právnych aktov Európskej únie. 

http://www.ia.gov.sk/
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Ochrana nefajčiarov pritom pozostáva z jasného definovania miest, kde je fajčenie zakázané 

alebo obmedzené. Novely zákona tiež odrážali dve základné stratégie stanovené v Národnom 

programe kontroly tabaku schváleného vládou Slovenskej republiky v roku 2007, ktorých 

cieľom bolo zníženie výskytu fajčenia a znižovanie spotreby tabakových výrobkov. Prvou 

stratégiou bolo znižovanie dopytu po tabakových výrobkoch a druhou stratégiou znižovanie 

ponuky tabakových výrobkov. (Dôvodová správa k zákonu č. 142/2013 Z. z. , ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej 

kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa) 

 S cieľom implementácie Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o 

kontrole tabaku z mája 2003 bol prijatý zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a 

predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje podmienky týkajúce sa 

zložiek, emisií tabakových výrobkov, nahlasovacích povinností, podmienok na označovanie 

balení vrátane uvádzania zdravotných varovaní tabakových výrobkov, podmienok 

cezhraničného predaja, podmienok uvádzania nových kategórií tabakových výrobkov ako aj 

podmienky uvádzania výrobkov súvisiacich s tabakovými výrobkami na trh. (Dôvodová 

správa k zákonu č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov 

a súvisiacich výrobkov) 

 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje všeobecné zásady 

prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na 

vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a 

iných poškodení zdravia z práce. Z pohľadu drogovej problematiky je dôležitá úprava 

povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov v oblasti drog, alkoholu a tabaku. V oblasti 

úpravy fajčenia na pracoviskách možno uviesť povinnosť zamestnávateľa vydať zákaz 

fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari, a zabezpečiť dodržiavanie tohto 

zákazu, ako aj zákazu fajčenia na pracoviskách; kontrolovať či zamestnanec dodržiava určený 

zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa. Rovnako v zmysle citovaného zákona je 

zamestnanec povinný dodržiavať určený zákaz fajčenia na pracoviskách. 

 Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov ustanovuje všeobecné požiadavky na reklamu, požiadavky na 

reklamu niektorých produktov, ochranu spotrebiteľov a podnikateľov pred účinkami 

neprípustnej porovnávacej reklamy a pôsobnosť orgánov verejnej správy pri výkone dozoru 
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alebo dohľadu  nad dodržiavaním tohto zákona. Uvedený zákon zakazuje reklamu tabakového 

výrobku na všetkých druhoch informačných nosičov, rozdávaním tabakového výrobku 

verejnosti, na reklamných veciach, ktoré nesúvisia s fajčením a ktoré sa rozdávajú verejnosti, 

okrem reklamných vecí, ktoré sa rozdávajú na miestach predaja výrobkov, prostredníctvom 

sponzorstva tabakového výrobku ako aj uvádzaním ochrannej známky, emblému, názvu alebo 

iného výrazného znaku tabakového výrobku okrem ich uvádzania na miestach predaja 

tabakových výrobkov. 

 Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. 

z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov upravuje postavenie a pôsobnosť 

Rady pre vysielanie a retransmisiu a práva a povinnosti vysielateľa, prevádzkovateľa 

retransmisie, poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a právnických 

osôb alebo fyzických osôb. V príslušnom ustanovení predmetného zákona je v záujme 

ochrany ľudskej dôstojnosti a ľudskosti stanovený zákaz týkajúci sa audiovizuálnej mediálnej 

služby na požiadanie, programovej služby a ich zložiek otvorene alebo skrytou formou 

propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo 

zľahčovať následky užívania uvedených látok.   

 Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 

verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje rozsah zdravotnej 

starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia za podmienok 

ustanovených osobitnými predpismi a úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti. V prílohe zákona v zozname prioritných chorôb sa diagnóza F 17 – poruchy 

psychiky a správania zapríčinené užívaním tabaku neuvádza. Z tohto dôvodu sa zdravotné 

výkony poskytnuté pri liečbe neuhrádzajú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. V 

Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť uvedenom v prílohe zákona sa v rámci 

všeobecných kontraindikácií kúpeľnej starostlivosti uvádza, že kúpeľnú starostlivosť 

nemožno navrhnúť, ak ide o fajčenie pri vyznačených diagnózach, navrhujúci lekár je 

povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť. 

Právny rámec na úseku kontroly a regulácie tabaku tvoria ďalšie právne normy – 

zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 

službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách a iné. 
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1.3.2 Vybrané právne normy na kontrolu alkoholu v Slovenskej republike 

 

Problematika právnych aspektov kontroly alkoholu je obsiahnutá v mnohých právnych 

normách, ktoré súvisia s predajom a konzumáciou alkoholických nápojov na verejných 

miestach. Právnu reguláciu je v tomto smere potrebné vnímať s cieľom ochrany a podpory 

zdravia detí a mládeže ako aj ochrany verejného poriadku. Práve tieto dva aspekty sú 

východiskom na plánovanie a výkon intervencií v oblasti kontroly alkoholu na verejných 

miestach. (Ochaba, Rovný, Bielik, 2009) 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 

záchytných izieb v znení neskorších predpisov ustanovuje vymedzenie alkoholických 

nápojov, vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok a ďalšie podmienky 

prevádzky protialkoholických záchytných izieb, ktoré zriaďuje a jej spádové územie určuje 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s obcou, pre ktorej územie je 

určená. Z pohľadu verejného zdravotníctva je významná právna úprava týkajúca sa 

obmedzujúcich opatrení súvisiacich so zákazom predaja alebo podávania alkoholických 

nápojov na verejných miestach. Zákon tiež ustanovuje zákaz predávať alebo podávať 

alkoholické nápoje osobám mladším ako 18 rokov ako aj zákaz požívať alkoholické nápoje 

alebo iné návykové látky pre osoby maloleté do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov.  

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov ustanovuje „oprávnenie súdu rozhodnúť o uložení výchovného 

opatrenia, prípadne vo výnimočnom prípade rozhodnúť o dočasnom odňatí maloletého 

dieťaťa zo starostlivosti rodičov (alebo iných osôb, ktorým bolo maloleté dieťa zverené alebo 

o ktoré sa starajú), a to aj proti ich vôli a nariadiť takémuto maloletému dieťaťu pobyt v 

diagnostických alebo špecializovaných zariadeniach.“ (Čentéš, 2019) V závažných prípadoch 

môže súd nariadiť maloletému dieťaťu na účely zabezpečenia resocializácie drogových a 

iných závislostí pobyt v zariadení, ktoré vykonáva resocializačné programy pre drogovo a 

inak závislých.  

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje 

sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania vzniku 

krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzania 

prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho 
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vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálno-patologických 

javov.  

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje povinnosť pre 

zamestnávateľa sústavne kontrolovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom 

alkoholu. Rovnako v zmysle citovaného zákona je zamestnanec povinný nepožívať 

alkoholické nápoje na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj 

mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce a tiež podrobiť 

sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, 

či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu. 

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov upravuje požiadavky na reklamu alkoholických nápojov v §5. 

V zmysle uvedeného ustanovenia nesmie reklama alkoholických nápojov dávať do súvislosti 

spotrebu alkoholu s priaznivým účinkom na telesnú výkonnosť alebo na duševnú výkonnosť 

ako aj tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečivé vlastnosti, povzbudzujúci alebo upokojujúci 

účinok alebo že pomáhajú riešiť osobné problémy. Reklama tiež nesmie nabádať na 

nestriedme požívanie alkoholických nápojov alebo prezentovať abstinenciu alebo triezvosť 

ako nedostatok, rovnako nesmie zdôrazňovať obsah alkoholu v nápojoch ako znak ich kvality. 

V zmysle citovaného ustanovenia sa reklama alkoholických nápojov nesmie zameriavať na 

maloleté osoby, pritom žiadna osoba, ktorú možno považovať za maloletú, sa nesmie v 

reklame dávať do súvislosti so spotrebou alkoholických nápojov. 

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 

Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov v §19 v záujme ochrany ľudskej 

dôstojnosti a ľudskosti stanovuje zákaz týkajúci sa audiovizuálnej mediálnej služby na 

požiadanie, programovej služby a ich zložiek otvorene alebo skrytou formou propagovať 

alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať 

následky užívania uvedených látok. Uvedené ustanovenie predmetného zákona tiež upravuje 

upútavku na program v rámci televíznej programovej služby, ktorá nesmie obsahovať výňatky 

z diel, ktoré znázorňujú scény násilia a pohlavného styku, devastácie životného prostredia a 

zábery, ktoré by mohli navodiť dojem skrytej formy propagácie alkoholizmu, fajčenia a 

používania omamných látok, jedov a prekurzorov. 

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov upravuje pravidlá cestnej premávky, práva a 

povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou, pôsobnosť orgánov verejnej správy na 
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úseku organizácie riadenia cestnej premávky, vedenie vozidiel, evidenciu vozidiel a správne 

delikty za porušenie tohto zákona. V príslušnom ustanovení zákona sa uvádza, že vodič 

nesmie požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku ako aj viesť vozidlo v 

takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková 

látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme. 

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov upravuje 

základy trestnej zodpovednosti, druhy trestov, druhy ochranných opatrení, ich ukladanie a 

skutkové podstaty trestných činov. Skutková podstata trestného činu podávania alkoholických 

nápojov mládeži podľa §175 umožňuje vyvodiť trestnú zodpovednosť voči tomu, kto 

sústavne podáva alebo vo väčšom množstve podá osobe mladšej ako osemnásť rokov 

alkoholické nápoje. 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov v konkrétnom ustanovení §30 upravuje priestupky na úseku ochrany 

pred alkoholizmom a inými toxikomániami. 

 

1.3.3  Vybrané právne normy na kontrolu drog v Slovenskej republike 

  

Kontrola drog sa týka všetkých omamných látok a prekurzorov, ktorých voľný predaj 

a distribúcia sú obmedzené alebo zakázané. S cieľom prevencie zneužívania vo forme 

nadužívania s potenciálnym vyústením do rozvoja závislosti, štát prostredníctvom systému 

právnych noriem reguluje ich držanie, predaj, distribúciu a užívanie. (Ochaba, Rovný, Bielik, 

2009) 

 V ďalšom texte uvádzame vybrané platné právne normy, ktoré sú súčasťou právneho 

poriadku Slovenskej republiky.  

 Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a 

prípravkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje podmienky na pestovanie, 

spracovanie, výrobu, kontrolu, veľkodistribúciu, výdaj, používanie na vedecké, výskumné, 

výučbové a expertízne činnosti, na dovoz, vývoz, tranzit a prepravu omamných látok, 

psychotropných látok a prípravkov a na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a 

psychotropných látok. 

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje podmienky na 

zaobchádzanie s humánnymi liekmi a veterinárnymi liekmi, podmienky na zaobchádzanie so 

zdravotníckymi pomôckami, požiadavky na skúšanie liekov, požiadavky na uvádzanie liekov 
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na trh, požiadavky na uvádzanie zdravotníckych pomôcok na trh alebo do prevádzky, 

požiadavky na zabezpečovanie kvality, účinnosti a bezpečnosti liekov a zdravotníckych 

pomôcok, požiadavky na kontrolu kvality, účinnosti a bezpečnosti liekov a zdravotníckych 

pomôcok, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb na úseku farmácie a úlohy 

orgánov štátnej správy a samosprávy na úseku farmácie.  

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v §8 zakazuje reklamu liekov, ktoré obsahujú omamné látky, 

psychotropné látky a prípravky s odkazom na zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, 

psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje povinnosť pre 

zamestnávateľa sústavne kontrolovať či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom 

omamných látok alebo psychotropných látok. Zákon zároveň stanovuje povinnosť vzťahujúcu 

sa na zamestnanca nepožívať omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v 

priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, 

nenastupovať pod ich vplyvom do práce a podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva 

zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod ich 

vplyvom. 

Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových 

prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov, opatrenia na 

kontrolu a monitorovanie pohybu a zaobchádzania s drogovými prekurzormi a ukladanie 

správnych sankcií a pokút za porušenie povinností prevádzkovateľa. 

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov upravuje 

trestný postih neoprávneného prechovávania, ako aj nedovoleného nakladania s drogami. 

Zásadné ustanovenia sa týkajú právnej úpravy skutkovej podstaty trestného činu nedovolenej 

výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a 

obchodovania s nimi uvedené v § 171 až 173 Trestného zákona. Skutková podstata trestného 

činu podľa §171 umožňuje vyvodiť trestnú zodpovednosť voči tomu, kto neoprávnene 

prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor. 

Skutková podstata trestného činu podľa §172 umožňuje vyvodiť trestnú zodpovednosť voči 

tomu, kto neoprávnene vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť, kúpi, predá, 

vymení, zadováži, alebo prechováva po akúkoľvek dobu, omamnú látku, psychotropnú látku, 

jed alebo prekurzor alebo kto takú činnosť sprostredkuje. Skutková podstata trestného činu 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/


   

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

www.ia.gov.sk     www.esf.gov.sk     www.minedu.gov.sk 

33 
 

podľa §173 umožňuje vyvodiť trestnú zodpovednosť voči tomu, kto vyrobí, sebe alebo inému 

zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej látky, 

psychotropnej látky, jedu a prekurzora. V §174 je upravená skutková podstata šírenia 

toxikománie, pričom postihuje osobu, ktorá zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky 

než alkoholu alebo ho v tom podporuje alebo inak podnecuje alebo šíri zneužívanie takej 

látky. Uvedená právna úprava tak prispieva k znižovaniu ponuky drog. (Čentéš, 2009) 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov v konkrétnom ustanovení §30 upravuje priestupky na úseku ochrany 

pred alkoholizmom a inými toxikomániami. Uvedený zákon ďalej v §22 upravuje priestupky 

proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v súvislosti s požitím alkoholu alebo inej 

návykovej látky. 

Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje 

organizáciu a pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti prevencie kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti a upravuje poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu na 

financovanie projektov v uvedenej oblasti. Zákon predstavuje podstatný pilier v oblasti 

znižovania dopytu po drogách komplexnou právnou úpravou prevencie kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti vrátane jej personálneho a finančného zabezpečenia tak, aby sa 

stala celospoločenskou záležitosťou. „Zámerom tohto zákona je zabezpečovať prevenciu 

kriminality a inej protispoločenskej činnosti na báze zákonnej povinnosti orgánov verejnej 

moci a iných zodpovedných subjektov, a tak dosiahnuť kvalitatívnu zmenu v chápaní a 

praktickej aplikácii prevencie.“ (Čentéš, 2009, s. 7) 

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predstavuje 

významný zákon v oblasti znižovania dopytu po drogách stanovením opatrení sociálno-

právnej ochrany a sociálnej prevencie vo vzťahu k sociálnym udalostiam spojenými s 

poruchami správania, drogovými závislosťami a inými sociálno-patologickými javmi 

vymedzujúc výchovné a preventívne opatrenia sociálnej kurately pre maloleté deti i plnoleté 

fyzické osoby, ktoré zneužívajú drogy, resp. sú závislé od drog. „Právna úprava umožňuje 

voľbu a uplatňovanie rôznych opatrení v závislosti od situácie, v ktorej sa dieťa alebo 

plnoletá fyzická osoba nachádza, pričom tieto opatrenia podporujú konštrukciu rodinného 

práva, že umiestnenie dieťaťa v zariadení na výkon rozhodnutia súdu predstavuje krajné a 

dočasné riešenie, pričom náhradné rodinné prostredie ako aj zariadenie v zásade utvára 
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podmienky (pokiaľ je to možné) na udržiavanie vzťahov dieťaťa s jeho rodičmi a 

rodinou.“(Čentéš, 2009, s. 8)  

Zákon č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komplexne upravuje 

problematiku škôl pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

školských zariadení ako sú výchovno-vzdelávacie zariadenia, špeciálne výchovné zariadenia a 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V zákone sú definované zákonné postupy 

pre deti s poruchami správania – kde diagnosticky patrí väčšina mladistvých užívateľov drog 

– a zariadenia, ktorým je starostlivosť o tieto deti uložená. V ustanoveniach zákona je 

špecifikované postavenie a kompetencie centier pedagogicko–psychologického poradenstva a 

prevencie a centier špeciálno–pedagogického poradenstva, ktoré pôsobia v oblasti prevencie. 

Ustanovuje sa tiež inštitút koordinátora prevencie, ktorý pôsobí na školách. (Čentéš, 2009) 
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2. MANAŽMENT 

„Východiskom k identifikácii manažmentu v sociálnej práci je poznatok v kontexte, že 

každá organizácia je zložená z dvoch navzájom prepojených systémov: riadiaceho a 

riadeného.“ (Mydlíková, 2004, s. 12). Hlavné ciele manažmentu sa dajú odvodiť prepojením 

na tie dva objekty záujmu. Na strane jednej je vždy niekto, kto riadi, za predpokladu, že na 

strane druhej je koho riadiť. K tomu, aby niekto mohol kompetentne riadiť, treba sledovať 

základné ciele manažmentu, ktoré Sedlák stanovuje nasledovne: 

 zdokonaliť prax manažmentu – aby manažéri využívali elementárne poznatky 

predchádzajúc tak chybám v riadení, 

 výchova manažérov a adeptov na manažérske posty – naučiť ich porozumieť 

princípom, metódam a postupom riadenia a tomu, aby ich vedeli používať, 

 identifikovanie oblastí a problémov manažmentu, ktoré si vyžadujú osobitný výskum a 

ďalšie rozpracovanie z hľadiska riadených subjektov. (Sedlák, 1998, s. 110-113) 

Z uvedených prístupov je zrejmé, že hlavným cieľom manažmentu zo všeobecného 

hľadiska je dosiahnuť, aby manažér dokázal čo najefektívnejšie riadiť riadeného za 

predpokladu zvládnutia všetkých poznatkov, zručností, princípov a metodík a to aj v kontexte 

spoznávania problematík riadených subjektov. Manažment je komplexnou a obsiahlou 

vednou disciplínou, a preto nie je možné aplikovať ho v plnom rozsahu do vedeckého 

systému sociálnej práce. Ak chceme priblížiť manažment a jeho využitie v sociálnej práci, 

treba sa zamerať najmä na hlavný cieľ sociálnej práce, ktorým je zvyšovanie kvality života 

ľudí eliminovaním, riešením a zmierňovaním ich životných problémov. Z pohľadu sociálnej 

práce by teda malo ísť prednostne o manažovanie tých aktivít a činností, ktoré smerujú k 

zvýšeniu kvality života ľudí, ktorí sa ocitli v problémoch. Podľa českej autorky Svobodovej, v 

súvislosti so sociálnou prácou, treba zamerať pozornosť najmä na dve oblasti manažmentu: na 

manažment ako proces tvorby a udržovania prostredia, v ktorom jednotlivci pracujú a účinne 

dosahujú vybrané ciele a na manažment ako proces optimalizácie využitia ľudských, 

materiálnych a finančných zdrojov k dosiahnutiu cieľov. (Matoušek, 2003, s. 327) 
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2.1 VYTVORENIE PRACOVNEJ SKUPINY 

 

Pracovný tím  sme vytvorili výberovým konaním 25.5. 2019, t.j. ešte pred  

implementáciou projektu, ktorý pozostáva  z erudovaných odborných pracovníkov z oblasti 

sociálnej práce. Multidisciplinárny tím odborníkov, ktorí poskytujú odborné poradenstvo 

v n.o. Spokojnosť je zložený z erudovaných sociálnych pracovníkov z rôznych oblastí - 

sociálnej práce, psychológie, práva, misijnej a charitatívnej sociálnej práce, ktorí prešli 

riadnym výberovým konaním. 

Na základe ďalšieho vzdelávania majú pracovníci odborné znalosti, osvedčenia 

a certifikáty z oblastí - lektor, inštruktor sociálnej rehabilitácie, vysvedčenie o pedagogickej 

spôsobilosti, DPŠ – učiteľstvo, vychovávateľstvo, socioterapia, animačné techniky. 

 

2.2 ZRIADENIE NÍZKOPRAHOVEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY PRE DETI A RODINU  

 

Spokojnosť, n.o. vidí potrebu riešiť problémy v sociálnej oblasti jednotlivcov alebo 

skupiny ohrozených diskrimináciou, chudobou a sociálnym vylúčením, hľadať riešenia, tvoriť 

nápady, realizovať ich za účelom zníženia sociálno-patologických javov. Zabezpečiť tak 

integráciu dotknutých osôb. Efektívne využiť ich potenciál na trhu práce, ako i v osobnom 

živote. Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (ďalej len NSSDR) je poskytovaná 

prostredníctvom kontaktného Centra poradensko–sociálnych služieb a prevencie a terénneho 

programu  Oáza. Je určená užívateľom omamných a psychotropných látok a ich blízkym 

osobám. Terénny program pôsobí v regióne Hornej Nitry, kontaktné centrum poradensko-

sociálnych služieb a prevencie sídli v meste Prievidza na adrese Bakalárska 2, 971 01 

Prievidza. 

Služby sú poskytované bezplatne a anonymne s ohľadom na individuálne potreby 

klientov, bez ohľadu na vek, pohlavie, náboženstvo a etnickú príslušnosť. 

 

Služby n.o. Spokojnosť sú určené pre uvedenú cieľovú skupinu: 

 užívateľov nelegálnych drog, 

 ľuďom zneužívajúcim lieky, 

 experimentátorom drog, 

 sociálnemu okoliu užívateľom drog ako sú rodinní príslušníci, sexuálni partneri a ich 

blízkym osobám. 
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V zariadení sa poskytujú služby pre deti, mládež a ich rodinných príslušníkov podľa 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

Zákon č. 448/2008 Z. z.): 

 § 28 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe 

v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. b) a jej rodine, 

 § 24a Terénna sociálna služba krízovej intervencie, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe 

v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i), 

 § 53 Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií, 

ktorá sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je v krízovej sociálnej situácii, alebo v inej 

obtiažnej životnej situácii, ktorú nemôže riešiť vlastnými silami a zabezpečuje sa 

najmä poskytnutím sociálneho poradenstva. 

 

2.3 PUBLICITA, PROPAGÁCIA NOVOVYTVORENEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

V MÉDIÁCH A SOCIÁLNE SIETE   

 

Prvý mesiac - júl 2019 sme podľa pokynov Manuálu pre informovanie a medializáciu  

označili priestor vytvorením plagátov, ktoré sme následne umiestnili na každé vonkajšie dvere 

našich priestorov. Následne sme zverejnili Informáciu o začatí implementácie projektu na 

web stránke našej n.o. www.ispokojnost.sk a vytvorili sme email: poradca@ispokojnost.sk. 

V auguste 2019 prebiehalo zverejnenie na webovom sídle, vytvorenie záložky pre 

novú sociálnu službu - prevencia sociálno-patologických javov, grafické a dizajnové práce 

podľa Manuálnu pre informovanie a komunikáciu ( ďalej len MpIaK).  

Vytvorili sme: 

 Prevádzkový poriadok NSSDR, 

 Výkonné štandardy pre NSSDR a Plnenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej 

služby podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. 

Propagácia NSSDR na Bakalárskej 2, Prievidza: 

 27.9. 2019 na podujatí Deň s mládežou na námestí Slobody v Prievidzi sa oslovila 

široká verejnosť prostredníctvom letákovej formy a informatívneho stánku,  

 zriadenie e-mailu poradca@ispokojnost.sk,  

 zriadenie online služby prostredníctvom profilu na sociálnej sieti, 

http://www.ia.gov.sk/
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 vytvorenie audiovizuálnej nahrávky pre potreby prezentácie, 

 informatívny oznam v regionálnom periodiku Prievidzsko. 

 1.10. 2019 sa konalo slávnostné otvorenie NSSDR Oáza a Deň otvorených dverí 

v priestoroch VŠ Žilinskej univerzity na Bakalárskej ulici za účasti regionálnych 

a celoslovenských médií ako aj 60-tich hostí. V rámci programu sa uskutočnila 

diskusia s hosťami a odborníkmi o dôležitosti prevencie zameranej na rôzne formy 

látkových a nelátkových závislosti, drogy a drogovú závislosť. Odvysielaná bola 

autorská audiovizuálna nahrávka „... nič som nepovedala, lebo som sa hanbila...“ s 

cieľom poukázania na fenomén závislostí a kodependencie v rodinách. Tento 

dokumentárny film bol následne uverejnený na sociálnych sieťach. Mediálne výstupy 

a reportáže boli prezentované v televíziách JOJ, RTV Prievidza, v regionálnych 

novinách MY Horná Nitra a v rádiu Regina. 

 prezentácia novej služby v rádiu Regina online formou spolu s hovorcom mesta 

Prievidze PhDr. Michalom Ďureje, PhD. a riaditeľom resocializačného zariadenia  

Poloma MUDr. Ľubošom Gábrišom. 

 

Všetky mediálne výstupy sú zdieľané na našom FB profile „Oáza Nssdr“ a natočený 

dokument sme následne zverejnili na kanáli YouTube. Linky na jednotlivé mediálne výstupy 

sú uvedené nižšie. 

YouTube - dokument „... nič som nepovedala, lebo som sa hanbila...“ 

https://youtu.be/Qfu-ixzQx0Y  

Facebook Oáza:  

https://www.facebook.com/oaza.nssdr.5 

web stránka - sekcia prevencia sociálno-patologických javov 

www.ispokojnost.sk 

TV JOJ - reportáž zo dňa 1.10. 2019, 22. minúta,  

https://videoportal.joj.sk/krimi/epizoda/67321-krimi 

Rádio Regina - relácia zo dňa 9.10. 2019, 14:00 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11447/1226562 

http://www.ia.gov.sk/
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My Horná Nitra - článok 

https://myhornanitra.sme.sk/c/22225921/socialne-v-prievidzi-otvorili-nizkoprahove-denne-

centrum-pre-spoluzavislych.html?ref=njctse  

RTV Prievidza - reportáž zo dňa 2.10. 2019 

http://rtvprievidza.sk/home/prievidza/6613-pomoc-zavislym-i-

spoluzavislym?fbclid=IwAR3Pp_1n52N7zAYmRt5vt3dkkrEbPMjiVo5lnBT6TLcl2NIEfWig

TD9jZg0 

 

2.4 SIEŤOVANIE  

 

Naša nezisková organizácia spolupracuje s rôznymi inštitúciami ako sú Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVaR), Mestským úradom (ďalej len MÚ), Obecným 

úradom, psychologickými, psychiatrickými ambulanciami, taktiež s psychiatrickým 

oddelením v NsP Bojnice. Dôležité sú návštevy základných a stredných škôl našimi 

pracovníkmi, ktorí spolupracujú s pedagógmi, výchovnými poradcami, sociálnymi 

pedagógmi, vychovávateľmi a pedagogickými pracovníkmi v školách.  

 

Spolupráca s inštitúciami a nadväznosť na zariadenie NSSDR 

Zahájili sme spoluprácu s inštitúciami a odborníkmi v predmetnej oblasti v rámci 

okresu Prievidza. Prostredníctvom e-mailu poradca@ispokojnost.sk sme oslovili odborníkov, 

ktorí tiež pracujú v podobných oblastiach. Uskutočnili sme osobné stretnutia s odborníkmi 

poradenských centier z Prievidze. Následne sme nadviazali spoluprácu s týmito subjektami:    

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie PD, MÚ HA a MÚ PD, 

s lekármi z oblasti psychiatrie, s riaditeľom ÚPSVaR v Prievidzi a s Centrom špeciálno-

pedagogického poradenstva s ich psychologičkou  a špeciálnym  pedagógom. Zúčastnili sme 

sa koordinačných stretnutí s preventistami ZŠ a SŠ z okresu Prievidza a školenia s 

poradkyňami pre obete trestných činov. Nadviazali sme spoluprácu s mestskou políciou 

v Prievidzi a s Policajným zborom v Nitrianskom Rudne. Naši zamestnanci sa zúčastnili 

stretnutia, ktoré sa zameralo na prípravu Stratégie SR pre mládež na roky 2021-2028 a 

stretnutia na MÚ v PD s vedúcou odboru školstva  a referentkou sociálnej kurately. 

Predmetom osobných stretnutí bolo nastavenie spolupráce medzi inštitúciami a následné 

sieťovanie. Uvedenými stretnutiami sme prostredníctvom zamestnancov NSSDR Oáza 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
https://myhornanitra.sme.sk/c/22225921/socialne-v-prievidzi-otvorili-nizkoprahove-denne-centrum-pre-spoluzavislych.html?ref=njctse
https://myhornanitra.sme.sk/c/22225921/socialne-v-prievidzi-otvorili-nizkoprahove-denne-centrum-pre-spoluzavislych.html?ref=njctse
http://rtvprievidza.sk/home/prievidza/6613-pomoc-zavislym-i-spoluzavislym?fbclid=IwAR3Pp_1n52N7zAYmRt5vt3dkkrEbPMjiVo5lnBT6TLcl2NIEfWigTD9jZg0
http://rtvprievidza.sk/home/prievidza/6613-pomoc-zavislym-i-spoluzavislym?fbclid=IwAR3Pp_1n52N7zAYmRt5vt3dkkrEbPMjiVo5lnBT6TLcl2NIEfWigTD9jZg0
http://rtvprievidza.sk/home/prievidza/6613-pomoc-zavislym-i-spoluzavislym?fbclid=IwAR3Pp_1n52N7zAYmRt5vt3dkkrEbPMjiVo5lnBT6TLcl2NIEfWigTD9jZg0
mailto:poradca@ispokojnost.sk
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predstavili novovzniknutú sociálnu službu, ktorá je zameraná aj na predchádzanie závislostí 

od návykových látok a návykových škodlivých činností s komplexným prístupom pre závislé 

osoby a pre ich rodinných príslušníkov. 

Spoluprácu sme nadviazali aj s mestom Handlová s cieľom  rozšírenia poskytovania 

sociálnych služieb aj v tomto meste. Našu prácu sme prepojili s Psychiatrickým oddelením 

a so stacionárom pre závislých v nemocnici v Bojniciach a s ďalšími odborníkmi - 

psychiatrami, psychológmi v okrese Prievidza.  

Ďalšou spoluprácou sú psychológovia a socialni pracovníci v resocializačných 

zariadeniach, detenčných pracoviskách a sociálni pracovníci v oblasti penitenciárnej 

a postpenitenciárnej starostlivosti.  

Spolupracujúcimi inštitúciami pôsobiacimi na území mesta Prievidza -  ICM, Charita 

sv. Vincenta, kluby abstinentov v Prievidzi a klub abstinentov Fénix v Handlovej, občianske 

združenia integrované v Sociálno – integračnom centre na Hollého ul. 2 - OZ ŠŤASTIE SI 

TY, OZ AURA, Okresná rada občanov so zdravotným postihnutím OR SZZP, Jazmín, n.o. 

v Handlovej. Presahujúca spolupráca na území Slovenskej republiky sa nadviazala s OZ 

ODOS Bratislava a Liga za duševné zdravie Bratislava. 

 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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3. PRIESKUM 

 

Poradcovia neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n. o. 

vykonali Terénny prieskum dotazníkovou metódou v mesiacoch od 12. augusta 2019 do 31. 

decembra 2019 v regióne Hornej Nitry. Cieľom prieskumu bolo zistiť pohľad a názor na 

novovzniknutú sociálnu službu, skúsenosti s návykovými a psychoaktívnymi látkami a 

identifikovanie ohrození. 

 

3.1 ZBER ÚDAJOV 

 

Terénny prieskum bol realizovaný v meste Prievidza, v meste Handlová, v meste 

Nováky a v Bojniciach. Výskumnú vzorku tvorilo 1064 respondentov. Z toho bolo 562 žien 

a 502 mužov s vekovou hranicou od 10-55 rokov a viac. Prieskum sme zamerali aj na žiakov 

ZŠ, SŠ, na rodičov a rodinných príslušníkov, ktorí majú v rodine osobu závislú na 

návykových látkach a pre klientov resocializačného zariadenia vo Vyšehradnom. Dotazníky 

sme realizovali aj cez online priestor formou Survio.com. Terénnym prieskumom sme takto 

oslovili potencionálnych klientov.  

Tabuľka 1  Zber dát z celkového prieskumu 

 ženy muži spolu 

TSP - Prievidza, 

Handlová, Nováky, 

Bojnice 

225 246 471 

SŠ - Gymnázium a  

OA 
121 110 231 

ZŠ Rastislavova 92 71 163 

ZŠ Nitrianske Rudno 75 58 133 

Anketa - dospelí 22 3 25 

Survio dotazník -

online cez FB 
19 2 21 

Resocializačné 

zariadenia 
8 12 20 

Spolu 562 502 1064 

 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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Prieskum formou dotazníkov z lokality - Prievidza, Handlová, Nováky, Bojnice 

Od  augusta 2019 sme začali mapovať a monitorovať okres Prievidza a začali sme 

terénnou formou oslovovať ohrozenú skupinu detí, mladých dospelých a dospelých. Stretli 

sme sa aj s  ohrozenou skupinou na periférii mesta Prievidza. Stretnutia boli zamerané na  

motivovanie klienta, s cieľom predchádzať požívaniu návykových látok s informáciami 

o možných rizikách závislostí či už s dopadom  na zdravotnú alebo sociálnu stránku. 

Prostredníctvom vypĺňania dotazníkov sme získali prvotné údaje a dáta, ktoré nám pomohli 

nasmerovať našu prácu správnym smerom a následne sme sprostredkovali informácie 

o novovzniknutej službe. 

 

Dotazníky boli zamerané na čo najväčšie množstvo respondentov v rámci okresu 

Prievidza, avšak nesmieme zabudnúť, že dotazníkom sa nezískavajú objektívne dáta, ale len 

postoje a názory sledovaných jednotlivcov a rodinných príslušníkov v predvolenej 

problematike. Pred vyplnením dotazníka sme s respondentmi uskutočňovali krátky vstupný 

rozhovor a vysvetlili dôvod skúmania danej problematiky. Počas rozhovoru sme sa snažili od 

respondentov zistiť čo najviac informácií, okrem tých, ktoré sme zisťovali pomocou 

anonymného dotazníka.  

 

Pre zisťovanie relevantných odpovedí, dotazníky obsahovali 22 a 11 vopred 

pripravených zatvorených otázok s možnosťou viacerých variantov odpovedí. Použité typy 

otázok boli identifikačné i zisťovacie. Identifikačné 4 otázky sú zamerané na pohlavie, vek, 

sociálny status a lokalitu a ostatné použité otázky sú zamerané na pohľad a názor na 

novovzniknutú sociálnu službu a na skúsenosti s návykovými a psychoaktívnymi látkami. 

Dotazník vypĺňali náhodní oslovení respondenti z okresu Prievidza. Oslovili sme 582 

respondentov. Z celkového počtu oslovených respondentov v mesiacoch od 12. augusta 2019 

do 31. decembra 2019 vyplnilo oba dotazníky 471  osôb, ktoré považujeme za relevantné. 

Dotazník 1 tvorilo celkovo 266 respondentov a dotazník 2 tvorilo 205 respondentov.  

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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Tabuľka 2  Zber dát z prieskumu lokalít 

Mesiac - lokalita muži ženy spolu respondentov 

August - Prievidza 49 46 95 

September-Prievidza 104 73 177 

Október - Handlová 49 75 124 

November - Nováky 27 19 46 

December - Bojnice 17 12 29 

Spolu 246 225 471 

 

 

Výskumnú vzorku z dotazníka č. 2 tvorilo celkovo 205 respondentov. V zastúpení 

49%, t,j, 100 žien a 51%, t.j. 105 mužov vo veku od 10 do 36 a viac rokov. Výskumnú vzorku 

tvorilo vo veku menej ako 18 rokov 16%, t.j 33 respondentov a mladí dospelí nad 18 rokov 

84%, t.j. 172 respondentov 

Výskumnú vzorku z dotazníka č. 1 tvorilo celkovo 266 respondentov. V zastúpení 

47%, t,j, 125 žien a 53%, t.j. 141 mužov vo veku od 10 do 36 a viac rokov. Výskumnú vzorku 

tvorilo vo veku menej ako 18 rokov 12%, t.j 31 respondentov a nad 18 rokov 88%, t.j. 235 

respondentov. 

Pomocou otázok v dotazníku sme sa snažili zistiť, či respondenti majú záujem o 

sociálne poradenstvo, ktoré vykonávame v NSSDR. Najväčšie zastúpenie respondentov 46%,  

by malo záujem o kombinované sociálne poradenstvo. 42% respondentov by malo záujem o 

individuálne sociálne poradenstvo. Najmenšie zastúpenie respondentov, 12%  respondentov, 

by malo záujem o skupinové sociálne poradenstvo.  47%  z celkového počtu respondentov by 

malo záujem navštevovať n.o. Spokojnosť v centre Oáza.  

V súvislosti s návykovými  látkami bolo zistené, že 84%  respondentov má vedomosť, 

čo sú návykové látky. Prekvapivo bolo zistené, že 16%  respondentov nemalo vedomosť 

o tom, čo sú návykové látky. Ďalej bolo zistené, že 72%  respondentov má osobnú skúsenosť 

s návykovými látkami. Iba 28%  respondentov nevyskúšalo žiadnu návykovú či omamnú 

látku.  

69% opýtaných respondentov pozná vo svojom okolí závislú osobu. 18%  

respondentov nepozná vo svojom okolí osobu, ktorá by mala problémy s látkovými či 

nelátkovými drogami. Verifikovaním bolo taktiež zistené, že osoba, ktorú poznajú a je závislá 

od návykových či psychotropných látok je v 69% iným členom rodiny, 10%  respondentov 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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pozná závislú osobu, sú to jeho známi/ priatelia; 2% respondentov uviedlo, že sú to spolužiaci 

a 1% respondentov uviedlo, že sú to jeho súrodenci.  

Na otázku, či by mali záujem pomôcť osobe, ktorá užíva návykové, či psychotropné  

látky, respondenti uvádzali, že 74% z nich by malo záujem tejto osobe pomôcť a 26%  

respondentov nemá záujem pomôcť osobe, ktorá má problémy s drogami. 

Ďalej sme zistili skutočnosť, že 33% respondentov má osobnú skúsenosť 

s alkoholickými nápojmi, 31%  respondentov je užívateľmi tabakových výrobkov, 12%  

respondentov má osobnú skúsenosť s kanabisom, 6%  respondentov má skúsenosť s ľahkými 

opiátmi, 5%  respondentov má skúsenosť s pervitínom, 4%  respondentov s amfetamínom, 

3%  respondentov s extázou a 2%  respondentov má osobnú skúsenosť so sedatívami.  

Verifikovaním bolo zistené, že väčšina respondentov z okresu Prievidza má osobnú 

skúsenosť s látkovou, či nelátkovou formou závislosti bez rozdielu pohlavia. Môžeme 

skonštatovať, že mužské pohlavie tvorí zraniteľnejšiu skupinu, ktorá  má sklon k závislosti. 

Ďalej môžeme uviesť, že maloleté deti do 18 rokov majú už skúsenosti s ľahkou návykovou 

látkou (alkoholické nápoje a tabakové výrobky, kanabis). Táto skúsenosť je prvotným 

spúšťačom okrem  experimentácie v ďalšom pokračovaní v užívaní postupne ťažších drog. 

Práve v tomto období sa stávajú rovesnícke skupiny dôležitým výchovným činiteľom. Taktiež 

môže u maloletých dôjsť k narušeniu zdravotného stavu a narušeniu spánku. Súvisí to 

s viacerými faktormi ako je snaha prispôsobiť sa rovesníkom, partii, potreba úniku 

z rodinného prostredia, nuda a pod.  

Pri identifikácii ohrození a sociálneho prostredia sme prostredníctvom terénneho 

prieskumu zistili, že ľudia v segregovanej komunite pijú častejšie lacný a nekvalitný alkohol 

a rôzne ľahko dostupné návykové látky, čo má zlé dôsledky  na rôzne  oblasti  ich života. Títo 

ľudia sú ekonomicky nestabilní, majú zlý zdravotný a duševný stav, rodinné problémy, zlé 

vzťahy, vyskytuje sa zvýšená nezamestnanosť, strata bývania a je zaznamenaná vyššia 

úmrtnosť, u detí sa prejavuje fetálny alkoholový syndróm, záškoláctvo. Naprávať tieto 

dôsledky stojí  štát nemalé finančné prostriedky.   

Čo sa týka mladých dospelých, vo vzťahu k návykovým a omamným látkam môžeme 

konštatovať, že majú už skúsenosť s ťažkými drogami ako napríklad pervitín, amfetamín, 

extáza a iné. Užívanie  ťažkých drog u mladých  dospelých je jeden zo spôsobov úniku pred 

svojimi problémami, ktoré nedokážu sami zvládať a neobrátili sa na rodinu, ani na odbornú 

pomoc. Má to spojitosť už so skúsenosťami z minulosti s ľahkými drogami. Tu prichádzame 

do kontaktu s psychickou ale aj fyzickou závislosťou. Stavy zapríčinené požívaním ľahkých 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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a ťažkých drog vedú aj k páchaniu trestnej činnosti. Bohužiaľ, vyriešením týchto sociálno- 

patologických javov je neraz odsúdenie na výkon trestu odňatia slobody.   

Pokiaľ ide o sociálne faktory, ktoré nútia a provokujú užívateľov, aby ich 

východiskom  zo životnej situácie bolo užívanie návykových látok, alebo iné formy závislosti  

konštatujeme, že môže ísť o snahu zapadnúť do kolektívu  rovesníckej skupiny.  

Zo zozbieraných dát môžeme uviesť, že príčinou začatia užívania drog je  neriešenie 

osobných problémov, rodinných problémov, túžba vyniknúť, odlíšiť sa a iné. Na záver 

môžeme skonštatovať, že vzniknutá sociálna služba v Prievidzi má potenciál byť úspešná a 

prospešná pre obyvateľov okresu Prievidza, i napriek tomu, že niektorí obyvatelia mesta 

Prievidze a okolitých miest doposiaľ nemali vedomosť o vzniknutej sociálnej službe, ktorá sa 

orientuje na problematiku riešenia syndrómu závislosti jednotlivcov a spoluzávislostí 

i napriek propagáciám v médiách, v rozhlase, či v regionálnych novinách. Väčšina opýtaných 

respondentov sa pri mapovaní potrieb cieľovej skupiny a identifikácii ohrození dozvedela o 

implementácii projektu neziskovej organizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o. 

práve z realizovaného terénnemu prieskumu. 

 

 

3.2 VYHĽADÁVACIA ČINNOSŤ 

 

Pri vyhľadávacej činnosti je podstatný zber informácií, ktoré sú obligátne pri vytvorení 

správne nastaveného terénneho programu. Terénny prieskum sa realizuje formou streetworku 

a terénnou sociálnou službou NSSDR zariadenia „OÁZA“. Predmetom je vyhľadanie ľudí v 

rôznych situáciách, kde sa práve nachádzajú ako napr. podniky, diskotéky, bary, parky atď. 

Ide o zariadenia a prirodzené prostredie, kde sa väčšinou zdržujú  a majú možnosť sa dostať k 

návykovej látke. Takýmto spôsobom sa získajú údaje o ľuďoch, ktorí potrebujú pomoc a 

podporu.    

Mapovanie a monitorovanie okresu Prievidza sme začali terénnou formou 

prostredníctvom oslovovania ohrozenej skupiny detí, mladých dospelých a dospelých. 

Zamerali sme sa na zber dát prostredníctvom dvoch typov dotazníkov, ankiet formou 

pološtrukturovaných otázok pre ľudí z okresu Prievidza. V prieskume sme sa zamerali na 

žiakov ZŠ, SŠ, rodičov a rodinných príslušníkov, ktorí môžu mať/majú v rodine osobu závislú 

na návykových látkach a na klientov centra pre deti a rodinu s resocializačným programom 

Provital, o.z.  

Dotazníky sme realizovali aj prostredníctvom online priestoru formou Survio.com.  

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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Terénnym prieskumom sme takto oslovili potencionálnych klientov. Stretli sme sa aj s 

ohrozenou skupinou na periférii mesta Prievidza a Handlová. Stretnutia boli zamerané na  

motivovanie klienta, ktorého cieľom bolo predchádzať požívaniu návykových látok. Ďalej 

boli respondenti  oboznámení o možných rizikách závislostí či už s dopadom na zdravotnú 

alebo sociálnu stránku.  

Prostredníctvom zberu dát a typovo rozsiahleho prieskumu, sme získali údaje, dáta, 

ktoré nám pomôžu nasmerovať sociálnu službu tak, aby v plnom rozsahu spĺňala kvality pre 

klientov. 

http://www.ia.gov.sk/
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4. MIESTO POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

 

Sociálna práca sa ako profesia zameriava na pomoc, podporu, sprevádzanie, 

posilňovanie a zmocnenie sociálnych klientov, ktorými môžu byť jednotlivec, rodina, 

skupina, komunita a inštitúcia, a to prostredníctvom profesionálnej činnosti kvalifikovaných 

sociálnych pracovníkov.  

NSSDR je poskytovaná prostredníctvom kontaktného Centra poradensko-sociálnych 

služieb a prevencie a terénneho programu Oáza. Kontaktné Centrum poradensko-sociálnych 

služieb a prevencie sídli v meste Prievidza, Bakalárska 2, 971 01 Prievidza.  

Centrum poradensko-sociálnych služieb a prevencie plní poslanie sociálnej práce s 

integrovanou skupinou odborníkov, v interakcii so stále sa vyvíjajúcimi teoretickými 

a praktickými poznatkami, s inováciou metodík a techník zameranými na jednotlivca, 

skupinu, rodinu, komunitu, inštitúcie alebo organizácie s jednoznačne vytýčeným zámerom, 

predmetom a cieľom pomôcť klientovi, poskytnúť mu čo najkvalitnejšiu podporu, služby, 

poradenstvá, dostatočné informácie za účelom lepšieho zvládania jeho nepriaznivej situácie, 

ktorú nie je schopný sám vyriešiť a to prostredníctvom sociálneho pracovníka, ktorý sa musí 

neustále vzdelávať a zdokonaľovať.  

Program nízkoprahových zariadení prispôsobujú zamestnanci hlavne potrebám 

cieľovej skupiny, či už s cieľom rozvoja sociálnych zručností, predchádzania sociálno-

patologickým javom, poskytovaním poradenstva pri zvládaní ťažkých životných situácií, pri 

riešení problémov, vytváraním programov na aktívne trávenie voľného času, sprevádzanie 

a podobne. Všetky tieto spomínané aktivity sa dajú označiť ako smerujúce k zlepšeniu 

životnej situácie cieľovej skupiny. (Antolová, Rusnák, 2011) 

 

 4.1  TERÉNNA FORMA 

 

Terénna sociálna práca je jednou z metód sociálnej práce zameranej na pomoc ľuďom 

nachádzajúcim sa v nepriaznivej sociálnej situácii alebo ľuďom žijúcim v sociálne 

vylúčených lokalitách. Terénna sociálna práca (ďalej len „TSP“) je práca s klientom v jeho 

prirodzenom prostredí, ktorá vie účinne pracovať s ľuďmi žijúcimi v podmienkach sociálneho 

vylúčenia. Súčasťou TSP je depistáž, nadväzovanie kontaktov, poskytovanie sociálnej 

pomoci, mapovanie lokality z hľadiska výskytu sociálno-patologických javov, vrátane zberu, 

analýzy a sumarizácie poznaných informácií o príčinách, charaktere a intenzite nepriaznivej 

situácie. Sociálny pracovník našej neziskovej organizácie Spokojnosť - centrum sociálnych 

http://www.ia.gov.sk/
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služieb je profesionál, ktorý sa riadi etickým kódexom sociálnych pracovníkov. Disponuje 

svojimi osobnostnými vedomosťami, vlastnosťami, schopnosťami a snaží sa prispievať 

k zlepšovaniu klientovej situácie. Motivuje jednotlivca, skupinu, komunitu alebo celú 

spoločnosť k nájdeniu správneho postoja a riešenia, pretože občania nie sú schopní si sami 

nájsť vhodné riešenie. 

TSP je špecifická forma sociálnej práce odlíšená okrem iného pôsobením terénneho 

sociálneho pracovníka priamo v prirodzenom prostredí klientov. Je založená na dlhodobom a 

intenzívnom pôsobení, ktoré v porovnaní s klasickou sociálnu prácou umožňuje dosahovať 

znateľne vyššiu efektivitu pri riešení niektorých typov problémov. Základným predpokladom 

je dobrá znalosť prostredia a nájdenie dôvery medzi pracovníkom a jeho klientmi. Filozofia 

TSP je individuálny prístup ku všetkým klientom, prípadne klientským rodinám.  

 

Vyhľadávacia činnosť ohrozenej skupiny 

Pri vyhľadávacej činnosti je podstatný zber informácií, ktoré sú obligátne pri vytvorení 

správne nastaveného terénneho programu. Terénny prieskum sa realizuje formou streetworku 

a terénnou sociálnou službou NSSDR zariadenia „OÁZA“. Predmetom je vyhľadanie ľudí v 

rôznych situáciách, kde sa práve nachádzajú ako napr. podniky, diskotéky, bary, parky atď. 

Ide o zariadenia a prirodzené prostredie, kde sa väčšinou zdržujú  a majú možnosť sa dostať k 

návykovej látke. Takýmto spôsobom sa získajú údaje o ľuďoch, ktorí potrebujú pomoc a 

podporu.    

Streetwork je metóda zaradená do terénnej sociálnej práce, ktorá sa zaoberá 

rizikovými skupinami klientov, ktorých životný štýl je priamo spojený s pouličným životom. 

Cieľom vyhľadávacej činnosti metódou streetworku je sledovanie a následne nadviazanie 

komunikácie s ľuďmi, ktorí odmietajú kontakt s akoukoľvek spoločenskou inštitúciou. 

Nemožno očakávať od klientov dostatočne dynamický a teda „nerizikový“ odklon, ale 

sociálni pracovníci musia byť schopní klientom v ich sebaohrozujúcom období ponúknuť 

služby, ktoré sú ochotní prijímať. Streetwork sa orientuje na podporu jednotlivcov a skupín. 

Čo sa týka podpory v zmysle uľahčenia ich životnej situácie v interakcii znižovania rizika 

a akceptácie, t.j. pochopenia zo strany spoločnosti. (Jandáková, 2011). Ľudia sa často 

pozerajú na takúto skupinu klientov ako na škodlivých, okrajových, odpad spoločnosti, resp. 

potrebných izolovať ich od ostatných.  

Sociálnu službu terénnou formou možno poskytovať aj prostredníctvom terénnych 

programov, ktorých cieľom je predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzickej osoby, rodiny a 

komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii. Pracovník vie zorientovať klienta 

http://www.ia.gov.sk/
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v probléme, navrhnúť mu možnosti na riešenie, vysvetliť mu tieto riešenia aj s ich 

pravdepodobnými dôsledkami a pomáhať mu s realizáciou ďalšieho postupu riešenia daného 

problému. (Bartoňová et al., 2005).  

Terénne programy sa vykonávajú odbornými činnosťami alebo ďalšími činnosťami 

podľa tohto zákona. Sociálnu službu možno poskytovať aj inou formou, najmä telefonicky 

alebo s použitím telekomunikačných technológií, ak je to účelné. Terénna sociálna práca pre 

užívateľov drog je špecifická forma sociálnej služby, poskytovaná v prirodzenom prostredí 

cieľovej skupiny, teda priamo na ulici a všade, kde sa užívatelia drog pohybujú. Terénny 

program Centrum poradensko-sociálnych služieb a prevencie Oáza chápe ako službu, ktorá 

aktívne vyhľadáva užívateľov drog s cieľom zabrániť ich zdravotnému aj psychickému 

poškodeniu v maximálnej miere s minimálnymi nákladmi. Ak chceme bližšie charakterizovať 

terénu prácu s užívateľmi drog, potom hovoríme o aktívnej vyhľadávacej a mobilnej sociálnej 

práci, ktorá zahŕňa nízkoprahovú ponuku sociálnej pomoci, určenú užívateľom drog, pri 

ktorých je predpoklad, že túto pomoc potrebujú, ale sami ju nevedia alebo nemôžu 

vyhľadávať. 

 

Metódy poskytovania terénnej sociálnej práce: 

 rozhovor s klientom, 

 pomoc s listinami, 

 vyjednávanie, 

 sprevádzanie, 

 koordinačné činnosti, 

 konzultácie s odborníkmi, 

 kontakt s ďalšími inštitúciami a organizáciami. 

Formy terénnej sociálnej práce: 

1. priama práca 

 terénna sociálna práca / streetwork (monitoring, depistáž, kontaktovanie, 

sprevádzanie, aktuálna krízová intervencia, znižovanie rizík), 

 individuálna  práca  s klientom / casework  (sociálna  intervencia,  sociálne  

poradenstvo, socioterapia), 

http://www.ia.gov.sk/
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 skupinová / komunitná práca (sociálna intervencia, sociálne poradenstvo, 

socioterapia, psychosociálny výcvik, prednášková činnosť, zážitková pedagogika, 

techniky psychoterapie). 

2. nepriama práca 

 koncepty, projekty, 

 administratíva, dokumentácia, 

 rokovanie s inštitúciami, spolupráca s inštitúciami, 

 prezentácia, medializácia. 

3. presahujúca práca  

 supervízia, 

 intervízia, individuálne a tímové porady, 

 metodické vedenie, 

 profesijné vzdelávanie, 

 mediácia, sprostredkovanie, advokácia. 

 

Situačná intervencia 

Situačná intervencia je intervencia, ktorá si vyžaduje priamy zásah, t.j. riešenie 

vzniknutého problému priamo v teréne. Môže ísť o konflikt v skupine alebo porušenie 

pravidiel. Jedným z dôsledkov „zníženia prahov“ je to, že klienti sa správajú prirodzenejšie 

a menej korigujú svoje správanie.  Pracovníkom sa tak ponúka veľké množstvo prirodzených 

aktivít, do ktorých môžu vstúpiť.  Svojou intervenciou možno tak ochrániť obeť šikany. Môžu 

sa tak meniť aj rôzne postoje klientov. 

Základné poradenstvo 

V terénnej sociálnej službe ponúkame klientovi základné poradenstvo, kde mu 

pomôžeme po oboznámení sa s jeho problematikou a situáciu, v ktorej sa nachádza hľadať pre 

neho najlepšie riešenie. Ponúkneme mu viac možností ako problém riešiť, vysvetlíme mu 

výsledky - výhody a nevýhody riešenia problému. Pomôžeme mu taktiež prijať a zvládať 

dôsledky svojich činov a rozhodnutí. Pracovníci ponuku tejto služby transparentne zverejňujú. 

Prevenčné aktivity 

Medzi aktivity terénnych sociálnych pracovníkov patrí tvorba prevenčných programov 

v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie. Ide o osvetové programy, prednášky, 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/


   

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

www.ia.gov.sk     www.esf.gov.sk     www.minedu.gov.sk 

51 
 

besedy na rôzne témy v spolupráci s akreditovanými lektormi. Následné zážitkové učenie 

klientov prostredníctvom osobných príbehov na skupinovej aktivite, návštevy klientov 

v resocializačných a reedukačných zariadeniach a na súdnych pojednávaniach. 

Tabuľka 3 Terénna sociálna práca (TSP) 

 TSP 

Cieľová skupina Klienti / jednotlivci, rodiny. 

Ciele 
Prekonanie životnej situácie a rozvoj kompetencií jednotlivca, rodiny, 

skupiny. 

Nástroje  
Depistáž – aktívny postup pri vyhľadávaní zdrojov, sociálne 

poradenstvo v teréne,  empowerment, sprevádzanie. 

Pôsobenie v čase 

Od jednorazovo podanej informácie, cez krátkodobú intervenciu (2-3 

mesiace) po dlhodobú starostlivosť a podporu rodiny pri prekonávaní 

sociálnej situácie (1 rok). 

Záujmy, ktoré 

sleduje 

Udržanie sociálneho zmieru. Prekonanie sociálnej situácie jednotlivca 

a rodiny. 

Náplň práce 
Nadväzovanie kontaktov, depistáž, sprostredkovanie kontaktov 

a informácií, sociálne poradenstvo, distribúcia, sprevádzanie. 

 

Služby n.o. Spokojnosť sú určené pre uvedenú cieľovú skupinu: 

 užívateľov nelegálnych drog, 

 ľuďom zneužívajúcim lieky, 

 experimentátorom drog, 

 sociálnemu okoliu užívateľov drog ako sú rodinní príslušníci, sexuálni partneri a ich 

blízkym osobám. 

Cieľ terénneho programu: 

 užívateľom služby je osoba, ktorá svojím spôsobom života čo najmenej ohrozuje seba 

a svoje okolie, 

 zaistiť dostupnosť poskytujúcich služieb terénneho programu v miestach, kde sa 

vyskytuje cieľová skupina, 

 sociálne okolie užívateľov drog má dostatok informácií a podpory pre riešenie 

drogového problému. 
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Zásady terénneho programu - Centra poradensko–sociálnych služieb a prevencie Oáza: 

 bezplatnosť – klient za poskytnuté služby nič neplatí, 

 mlčanlivosť a diskrétnosť – klienti majú právo zdieľať informácie o sebe, svojom 

živote, ťažkých životných situáciách či už súkromných alebo pracovných a pracovníci 

sa zaväzujú tieto informácie bez ich písomného súhlasu nikde nezdieľať, 

 individuálny prístup ku klientom – pri práci s klientmi sa vždy prihliada k jeho 

potrebám a schopnostiam, 

 dôstojnosť - klienti sú pracovníkmi n.o. Spokojnosť braní ako rovnocenní partneri pre 

spoluprácu aj komunikáciu. Klienti sú osoby, ktorí majú vlastné zdroje a silu riešiť 

svoju ťažkú situáciu a pracovníci n.o. Spokojnosť im ponúkajú pomoc iba do takej 

miery, kedy to sami nie sú schopní zvládnuť. Pracovníci n.o. Spokojnosť poskytujú 

klientom pomoc bez akejkoľvek formy diskriminácie a s rešpektom k rozhodnutiu 

klientov, 

 dobrovoľnosť – do využívania služieb n.o. Spokojnosť klientov nikto nenúti. Klienti 

na báze dobrovoľnosti prijímajú poskytovanú službu a dobrovoľne odchádzajú,  

 anonymita – nepotrebujeme poznať klientove celé meno, adresu bydliska a iné údaje. 

S klientami sa pracuje napr.: podľa prezývky, pod ktorou budú evidovaní. 

 

4.2  AMBULANTNÁ FORMA 

 

Zmyslom kontaktnej práce je v danom okamihu a na danom mieste vytvoriť priestor 

na zrealizovanie sociálnej služby. K tomu, aby mohli sociálni pracovníci klientovi poskytnúť i 

ďalšie služby, je nevyhnutné: 

 nadviazať s klientom prvý kontakt, 

 zistiť potreby klienta, 

 ponúknuť služby nášho centra, 

 určiť a upevňovať vzájomné hranice a vybudovať obojstrannú dôveru. 

 

Sociálna služba sa môže začať poskytovať až po ujasnení očakávaní a potrieb klienta 

a podľa ponuky pracovníka, na základe vzniknutej dohody (kontraktu). Na základe typu 

služby sa môžu niektoré dohody vykonávať aj písomnou formou. 

 

 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/


   

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

www.ia.gov.sk     www.esf.gov.sk     www.minedu.gov.sk 

53 
 

Sociálne poradenstvo môže byť poskytované ako: 

 Základné sociálne poradenstvo  je posúdenie povahy problému jednotlivca, rodiny 

alebo komunity. Obsahom je poskytnutie základných informácií o možnostiach 

riešenia problému v súlade s jeho potrebami. Taktiež odporúčanie a sprostredkovanie 

nasledujúcej odbornej pomoci.  

 Špecializované sociálne poradenstvo sa upriamuje na zistenie príčin vzniku, 

charakteru a rozsahu problémov a je orientované na  jednotlivca, rodiny i komunity. 

Ide o poskytnutie konkrétnej odbornej pomoci klientom. V zmysle platnej legislatívy 

Zákona o sociálnych službách, môže špecializované sociálne poradenstvo poskytovať 

iba ten subjekt, ktorý má na poskytovanie tejto služby platnú akreditáciu. 

 

Sociálna rehabilitácia – je zameraná na komunikačné zručnosti a na osobný rozvoj za 

účelom dosiahnutia zmeny. 

 

Integračné aktivity pre rizikovú skupinu závislých detí, mládeže a dospelých a 

rodinných príslušníkov ohrozených sociálnym vylúčením  - ide o organizačné stretnutia v 

súčinnosti s prizvanými odborníkmi, zážitkové učenie. 

 

Sprostredkovanie dopĺňania potrebnej kvalifikácie klientov a ich rodinných 

príslušníkov a finančná gramotnosť - finančné plány rodinného rozpočtu klientov, 

opätovné zaradenie do spoločnosti. Kariérne poradenstvo pre klientov a ich rodinných 

príslušníkov - učenie klientov ako sa správne píše životopis, motivačný list pre potenciálneho 

zamestnávateľa, pomoc s vytvorením profilov na portáloch www.istp.sk alebo iných profilov 

za účelom pracovného zaradenia a vyhľadávanie pracovných ponúk, minimalizácia dlhov 

klientov na odvodoch do sociálnej a zdravotnej poisťovne. 

 

Prevenčné aktivity – primárna prevencia (osvety, prednášky, besedy) na rôzne témy v 

súčinnosti s akreditovaným lektorom. 

 

Online služby n.o. Spokojnosť – Centrum Oáza - poskytujeme online poradenstvo cez 

sociálne siete, e-mailovou komunikáciou, telefonickou linkou v zariadení NSSDR Oáza. 
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Individuálne sociálne poradenstvo pre závislých poskytované v Centre Oáza 

Individuálnym sociálnym poradenstvom Centra poradensko-sociálnych služieb 

a prevencie Oáza, ktoré je nízkoprahového charakteru rozumieme poradenské sedenie s 

klientom (závislou osobou). Poradenské sedenie môže byť iba jednorazové alebo sa môže 

opakovať. Frekvenciu určuje poradca s ohľadom na individuálne potreby a možnosti klienta. 

Poradenstvo trvá 30 až 50 minút. Na poradenské sedenie sa klienti v Centre poradensko-

sociálnych služieb a prevencie Oáza vždy vopred objednávajú, a to väčšinou telefonicky. 

Počas rozhovoru poradca od klienta zistí, čoho sa zhruba jeho problém týka a potom ho 

objedná k sebe alebo kolegovi. Od klienta je potrebné tiež zistiť telefónne číslo pre prípadné 

zmeny termínu objednania a pod. Keď klient príde na sedenie, poradca ho usadí buď v 

kancelárii alebo v poradenskej miestnosti. V dosahu sú vždy pripravené papierové vreckovky, 

džbán s vodou a poháre. Na začiatku poradenského stretnutia sa poradca pomocou otvorených 

otázok snaží zorientovať v klientovej situácii. Mapuje hĺbku problémov v sociálnej, právnej, 

drogovej i rodinnej oblasti a pomáha klientovi formulovať jeho dohodu. Tá sa spravidla týka 

pomoci so zvládnutím závislosti ambulantnou alebo terénnou formou, alebo pomoci s 

nástupom do rezidenčného typu zariadenia. Úvodné sedenie končí pomenovaním problému 

klienta a kontraktom o možnostiach spolupráce a časovom rámci. Sedenia bývajú spravidla 1x 

týždenne.  

Poradcovia Centra poradensko-sociálnych služieb a prevencie Oáza môžu závislému 

klientovi odovzdávať informácie napr. o užívaných návykových látkach a možných rizikách 

spojených s ich užívaním. Klienti s poradcami Centra poradensko-sociálnych služieb a 

prevencie Oáza taktiež spolupracujú na obnovení vzťahu a komunikácii s rodinami či 

partnermi. Rodinné vzťahy bývajú u závislých klientov čiastočne narušené alebo úplne 

pretrhnuté. Taktiež sa u závislých vytráca dôvera medzi rodinnými príslušníkmi, partnermi a 

dochádza k pocitom krivdy na oboch stranách. Poradcovia môžu poskytnúť podporu, pomôcť 

s nácvikom komunikácie aj so sprostredkovaním kontaktu s ich blízkymi osobami. Ťažkosti z 

jednotlivých oblastí (sociálne, právne, drogové, zdravotné) sa spravidla prelínajú a vzájomne 

spolu súvisia. Ťažiskovou úlohou poradcov Centra poradensko-sociálnych služieb a prevencie 

Oáza je teda pomôcť klientom sa v ich situácii orientovať, jednotlivé ťažkosti od seba odlíšiť 

a rozčleniť podľa obtiažnosti riešenia, naliehavosti či dôležitosti, tak ako to vnímajú sami 

klienti. Pomáhajú im hľadať zdroje na riešenie ich ťažkých situácií. Na základe toho spoločne 

formulujú cieľ a vytvárajú individuálny plán, na ktorom ďalej spoločne pracujú. Na tomto 

stretnutí klient a poradca Centra poradensko-sociálnych služieb a prevencie Oáza preberajú, 

kam sa spoločne posunuli za uplynulý čas, či plní pôvodnú potrebu, prípadne formulujú nové 
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možnosti a dohovárajú sa, aký zvoliť ďalší postup. Dĺžka spolupráce môže byť krátkodobá (1-

5 sedení) - tak je tomu vo väčšine prípadov, alebo dlhodobá (niekoľko mesiacov), podľa 

želania a individuálnych potrieb klienta. 

 

Telefonické, písomné a internetové sociálne poradenstvo 

Výkonom tohto typu poradenstva je telefonický rozhovor alebo písomná komunikácia 

uskutočnená prostredníctvom mobilnej aplikácie, pošty či internetu so samotným závislým, 

napr. užívateľom drog alebo jeho blízkou osobou (rodinným príslušníkom, partnerom, 

priateľom a pod.). Pri telefonickom či internetovom poradenstve sa jedná o komunikáciu, 

ktorej cieľom je riešenie situácie volajúceho či píšuceho. Pomôžeme mu sa v situácii lepšie 

zorientovať a vidieť možné spôsoby riešenia. Tieto typy poradenstva môžu byť ukončené 

odovzdaním kontaktu na inú inštitúciu alebo objednaním na konzultáciu do Centra Oáza. 

Písomné poradenstvo je najčastejšie realizované s klientmi, ktorí sú vo väzbe, výkone trestu 

odňatia slobody, či sa momentálne liečia zo závislosti. Tí spravidla požadujú informácie, 

ktoré im môžu pomôcť zlepšiť ich sociálnu situáciu, resp. sa v tej existujúcej lepšie orientovať 

(vybavovanie dokladov, sociálnych dávok a pod.). 

 

Individuálne poradenstvo pre rodičov a blízke osoby 

Jedná sa o poradenstvo zamerané na sociálne okolie užívateľov drog. Týmto 

sociálnym okolím sú konkrétne rodičia a iné blízke osoby ako partneri, súrodenci, priatelia, 

kamaráti a pod. Objednávanie a úvodné stretnutie prebieha rovnako ako u poradenstva pre 

užívateľov drog. Poradenstvo pre rodičov a blízke osoby je určené tým, ktorí zistili drogový 

problém vo vlastnej rodine alebo v blízkom okolí. Títo ľudia buď využívajú telefonický 

rozhovor alebo osobný kontakt, aby získali základné informácie o možnej pomoci ich dieťaťu. 

Sociálny pracovník sa spolu s rodičmi snaží o to, aby dopad drogových problémov v rodine 

nespôsobil neuváženú emotívnu reakciu s následným vyhrotením situácie. Prvým krokom je 

teda prijatie drogového problému v rodine a jej okolí bez paniky. Ak panická reakcia už 

nastala, je vhodné ju čo najrýchlejšie utíšiť a poskytnúť niekoľko odporúčaní a rád, ktoré 

môžu prispieť k riešeniu problému: 

 hovoriť s deťmi o všetkých drogách (legálnych aj nelegálnych) spôsobom primeraným 

veku dieťaťa, 

 nepodceňovať znalosti dieťaťa a získavať pre seba čo najviac informácií o drogách, 
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 učiť sa načúvať svojim deťom. Existuje rad nevhodných reakcií, ktoré spôsobujú, že 

dieťa ochotné komunikovať sa uzavrie. Ponúkať dieťaťu skôr porozumenie a podporu 

ako rady, pokarhanie, zosmiešňovanie a autoritatívne príkazy, 

 pomáhať svojmu dieťaťu nájsť a udržať sebadôveru. Nedostatočná sebadôvera, pocity 

menejcennosti, vnútorné napätie patria medzi vysoko rizikové faktory vzniku 

drogového problému, 

 dávať pozitívny príklad v postojoch voči drogám (vrátane alkoholu a tabaku), 

 v postoji, ktorý dieťaťu odovzdávame, musí byť jednoznačne cítiť sebakontrolu, 

 pomôcť zvládať negatívne tlaky zo strany rovesníkov, 

 podporiť pozitívne záujmy dieťaťa, 

 hľadať vhodný systém pochvál i sankcií a nastavovať pevné hranice, 

 nebáť sa priznať svoju nevedomosť, 

 nebáť sa v rámci riešenia drogového problému vyhľadať pomoc u odborných inštitúcií 

a spojiť sa s ostatnými rodičmi v podobnej situácii.  

Neoddeliteľnou súčasťou sociálneho poradenstva s rodičmi a blízkymi osobami je 

poskytovanie emočnej podpory z dôvodu, že užívanie drog členov domácnosti je vždy veľkou 

emočnou záťažou pre všetkých jej členov. V prípade záujmu si rodičia dohovárajú ďalšie 

stretnutie so sociálnym pracovníkom. Spoločne plánujú čiastkové kroky pre riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie v rodine, zároveň preberajú možné ťažkosti brániace naplneniu 

týchto krokov. Naplnenie jednotlivých krokov potom analyzujú, hodnotia, upravujú alebo 

v prípade potreby plánujú ďalšie.  
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5. PRÁCA S KLIENTMI  

 

Sociálne poradenstvo je orientované na sociálnu podporu rizikovej skupiny detí, 

mládeže a dospelých závislých od návykovej látky alebo návykových škodlivých činností a 

ich rodinných príslušníkov. Cieľom sociálneho poradenstva je zmiernenie rizík vyplývajúcich 

zo sociálneho vylúčenia, z napätých spoločenských situácií, spôsobu života a rizikového 

správania, zintenzívnenie sociálnych kompetencií a sociálnej mobility klientov, podpora 

sociálneho začlenenia klientov, rodín, komunít, zamedzovanie vzniku krízových situácií v 

rodinách, obmedzovanie a odbúravanie negatívnych vplyvov, poskytnutie alebo 

sprostredkovanie skutočnej pomoci. Segmentom sociálneho poradenstva je taktiež 

sprostredkovanie kontaktu so spoločenským prostredím (rodinami klientov, mediácia vzťahov 

medzi klientmi, klientom a inštitúciami – ÚPSVaR, školami, lekármi....), krízová intervencia, 

opatrenia zamerané na predchádzanie krízovým situáciám a obmedzovanie nepriaznivých 

vplyvov v rodine.  

 

Sociálny klient je osoba, s ktorou sociálny pracovník priamo pracuje. Konečná fáza 

sociálnej práce s klientom môže mať rôznu intenzitu: 

 úplné vyrovnanie a včlenenie sa do nových podmienok a ich zvládnutie,  

 čiastočné vyrovnanie alebo trvalé neprijatie nových podmienok,  

 nevčlenenie sa do existujúcich podmienok.  

 

Medzi ďalšie charakteristiky sociálneho klienta patrí jeho osobná spoluúčasť, t.j. 

participácia na riešení sociálne nepriaznivej situácie, v ktorej sa aktuálne nachádza.  

Pre sociálneho klienta je typické:  

 nachádza sa v problémovej situácii, 

 nie je schopný ju riešiť vlastnými silami, 

 aktívne spolupracuje so sociálnym pracovníkom. 

 

Sociálnym klientom môže byť:  

 občan SR, emigrant, žiadateľ o sociálne dávky a služby, na ktoré má zo zákona nárok, 

 občania SR a emigranti, ktorí sa dostali do situácie sociálnej odkázanosti, 

 bezdomovci, 
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 všetci tí, ktorí sa ocitli v sociálnych kolíznych situáciách. Ide o skupinu ľudí, ktorí sú 

napr.: nezamestnaní, ľudia pred a po rozvode, občania vo výkone trestu, po výkone 

trestu, asociáli, osamelí, starí ľudia, 

 príslušníci minorít, sociálne narušení jednotlivci. 

 

5.1 TYPY KLIENTOV 

 

Rozdelenie klientov: podľa určitých znakov do skupín, kde členovia majú určité spoločné 

znaky: 

1. typológia klientov na základe aktivity klienta 

 

 dobrovoľný klient – prichádza za sociálnym  pracovníkom n.o. Spokojnosť – 

Centrum Oáza dobrovoľne, 

  tzv. klient – odberateľ – využíva všetko vo svoj prospech. Nejde mu o riešenie 

problému, prichádza za sociálnym  pracovníkom n.o. Spokojnosť – Centrum Oáza 

s cieľom, aby prostredníctvom neho získal niektorú službu, dávku alebo inú formu 

pomoci. Jeho konečným cieľom v podstate nie je riešenie vlastnej situácie, ale naopak. 

Mohli by sme vo vzťahu k takémuto typu klientov uvažovať o možnom zneužívaní 

sociálnemu systému, 

 nedobrovoľný klient – je odoslaný treťou osobou (súdom), je s ním ťažká 

komunikácia, 

 nenáročný klient – chýba mu vedomie, že má problém. 

 

2. typológia na základe veku klienta 

 

 detský klient (do 15r.) – záškoláctvo, poruchy správania, 

 mládež (15 – 20 r.) – najrizikovejšia skupina; alkohol, drogy, gamblerstvo, 

 dospelý klient  – najlepší klient, 

 klient v staršom veku (80 r. a viac) – práca s nimi je náročná, majú zdravotné 

problémy. Tu je potrebná ohľaduplnosť a trpezlivosť.  

 

3. typológia na základe správania sa klienta 

 spolupracujúci klient, 

 nespolupracujúci klient, 
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 rizikový – vyžaduje špecifické spôsoby práce - delikventi, suicidálne sklony, 

 mlčanlivý – obtiažne sa nadväzuje kontakt, potrebuje podporu, nádej, 

 klient v odpore – svojím správaním neguje a popiera, že mu chce sociálny  pracovník 

n.o. Spokojnosť – Centrum Oáza pomôcť, 

 manipulatívny – usiluje sa o získanie určitých výhod. Od sociálneho pracovníka si 

práca s manipulatívnym klientom vyžaduje dobrú prípravu z hľadiska orientácie 

v probléme (legislatívne normy), kedy sociálny pracovník musí byť dostatočne zručný, 

 agresívny – potreba veľkej odbornosti, zachovania pokoja. Môže byť prítomná 

fyzická aj verbálna agresivita. Má tendenciu dosiahnuť riešenie svojho problému 

vo svoj prospech prostredníctvom agresívnych prejavov správania ako je - vyhrážanie, 

verbálne aj fyzické napádanie. Klienti môžu byť v hmotnej a sociálnej núdzi, častokrát 

so zníženým intelektovým potenciálom, bez schopnosti spracovať určité súvislosti 

a procedúry administratívneho riešenia sociálnych problémov. Neprimerane reagujú a 

prezentujú svoje vnútorné prežívanie navonok, 

 apatický  - rezignoval na riešenie a pomoc, 

 osoby závislé na alkohole a iných látkach – majú množstvo problémov, 

zdravotných, sociálnych, právnych. Ide o osoby, ktoré sú nespoľahlivé a nedôverčivé. 

  

4. typológia na základe problémovej situácie 

 bezdomovci, 

 nezamestnaní, 

 psychiatrickí pacienti, 

 so zdravotným postihnutím, 

 páchajúci tresnú činnosť, 

 osvietení – sú sčítaní, vzdelaní, ale majú problémy.  

 

Z hľadiska ich príčin a prejavov: 

 sociálna patológia – ide o klientov, u ktorých sa prejavovali sociálno-patologické javy 

(delikvencia, kriminalita, násilie, prostitúcia, poruchy správania, závislosti, suicidálne 

prejavy a pod.), 

 problémy veku – ide o rizikových klientov z hľadiska vývinových aspektov (obdobie 

detstva, puberty a staroby),  
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 sociálne skupiny - ľudia, ktorí sa stotožňujú s normami a ideológiou rôznych 

kultúrnych, sociálnych a extrémistických skupín. Charakteristický je pre nich iný 

životný štýl, 

 zdravotné problémy – prejavujú sa u nich somatické a psychické ochorenia, 

dlhodobá hospitalizácia, príznaky porúch, chronicky chorí pacienti, nesamostatnosť, 

 sociálno-ekonomické aspekty – sú to klienti, ktorí sú napr.: nezamestnaní, 

bezdomovci a ľudia žijúci na hranici chudoby, 

 zdravotné postihnutie - mentálne, zmyslové a telesné postihnutie. 

 

5.2 SOCIÁLNE PORADENSTVO 

 

Sociálne poradenstvo je orientované na sociálnu podporu rizikovej skupiny detí, 

mládež a dospelých závislých od návykovej látky alebo návykových škodlivých činností a ich 

rodinných príslušníkov. Cieľom sociálneho poradenstva je zmiernenie rizík vyplývajúcich zo 

sociálneho vylúčenia, z napätých spoločenských situácií, spôsobu života a rizikového 

správania, zintenzívnenie sociálnych kompetencií a sociálnej mobility klientov, podpora 

sociálneho začlenenia klientov, rodín, komunít, zamedzovanie vzniku krízových situácií v 

rodinách, obmedzovanie a odbúravanie negatívnych vplyvov, poskytnutie alebo 

sprostredkovanie skutočnej pomoci. Segmentom sociálneho poradenstva je taktiež 

sprostredkovanie kontaktu so spoločenským prostredím (rodinami klientov, mediácia vzťahov 

medzi klientmi, klientom a inštitúciami – ÚPSVaR, školami, lekármi....), krízová intervencia, 

opatrenia zamerané na predchádzanie krízovým situáciám a obmedzovanie nepriaznivých 

vplyvov v rodine.  

Sociálne poradenstvo môže byť poskytované ako: 

 Základné sociálne poradenstvo - je posúdenie povahy problému jednotlivca, rodiny 

alebo komunity. Jeho obsahom je poskytnutie základných informácií o možnostiach 

riešenia problému v súlade s potrebami klienta. Taktiež odporúčanie a 

sprostredkovanie nasledujúcej odbornej pomoci.  

 

 Špecializované sociálne poradenstvo sa upriamuje na zistenie príčin vzniku, 

charakteru a rozsahu problémov, ktoré je orientované na  jednotlivca, rodiny 

i komunity. V zmysle platnej legislatívy Zákona o sociálnych službách môže 

špecializované sociálne poradenstvo poskytovať iba ten subjekt, ktorý má na 

poskytovanie tejto služby platnú akreditáciu. 
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Sociálne poradenstvo so závislými 

Poradenstvo je založené na vzťahu pomoci, pričom poradca teda sociálny pracovník 

Centra poradensko-sociálnych služieb Oáza, má snahu podporiť rast, rozvoj, zrelosť a lepšie 

uplatnenie klienta, aby sa efektívnejšie orientoval vo svete a vyrovnal sa so životom.  

Pokiaľ rodičia pijú alebo berú drogy, môže sa veľmi ľahko stať, že si nevšimnú, čo ich 

dieťa potrebuje. Pod vplyvom alkoholu a drog uvažujú rodičia inak než obvykle. Niekedy 

zabúdajú. Nie sú pre svoje deti „emocionálne dostupní“. Emocionálna dostupnosť je stav, 

kedy venujeme svoju plnú pozornosť druhému človeku. Prerušíme svoju aktuálnu činnosť 

a sme k dispozícií druhému. (Černý, 2005) Pracovníci sú schopní sprostredkovať klientom 

nadväzujúcu pomoc a zabezpečiť, aby mali prístup k verejne prístupným informáciám 

a umožnia im, aby ich pochopili a vedeli ich použiť. (Rosenbaum, 2002) 

 

Faktory ovplyvňujúce mechanizmy vzniku závislosti: 

Sociálne faktory 

 dostupnosť alkoholu v spoločnosti,  

 postoje spoločnosti k pitiu alkoholických nápojov, 

 rodina a výchova, 

 tlak rovesníckej skupiny, 

 rizikové povolania 

 

Rodičia a ich rizikové spôsoby výchovy 

 hyperprotektívna, rozmaznávanie, 

 nedodržuje sa dané slovo alebo dohoda, 

 zlý príklad v súvislosti s drogami, 

 neschopnosť otvorenej komunikácie, 

 chýba možnosť sebapresadenia sa, 

 nezáujem o voľný čas dieťaťa, 

 nízka miera empatie, 

 nesystematické trestanie. 

 

Faktory v rodine, ktoré znižujú riziko vzniku závislosti u dieťaťa 

 jasné stanovené pravidlá, 

 primeraná starostlivosť, dostatok času, 
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 správne hodnoty, 

 rodičia na výchove spolupracujú, 

 štýl výchovy je vrelý a stredne obmedzujúci, 

 primerané a jasné očakávania od dieťaťa, rešpekt voči nemu, 

 dobré spôsoby, ako v rodine zvládať stres, 

 rozdelenie zodpovednosti v rodine, 

  rodičia vytvárajú priestor pre kvalitné záujmy a záľuby. 

 

Závislosti majú teda veľký vplyv na celý rodinný cyklus. Často je prítomné 

zanedbávanie rodičovských povinností, problémy sú aj v harmónii vzťahov členov rodiny. 

Mení sa postavenie členov rodiny a ich funkcie v rámci rodiny. (Bernardová, 2011). 

Faktory, ktoré podnecujú a sú spájané s progresiou závislosti sú aj nie veľmi jasné 

pravidlá v rodine, málo rešpektu, kontroly, nedostatočná disciplína, chronické konflikty v 

rodine, neorganizovaná rodina, problémy so správaním (výchovné problémy zakorenené v 

rannom detstve, ktoré trvali až do adolescencie), rodina bez podpory, v ktorej je ľahký prístup 

k drogám, nedostatočné vzdelanie, problémy sa učiť, problémy v škole, deviačný vplyv 

kolektívu a nedostatočné sociálne schopnosti, ktoré sú dôležité pri ovládaní negatívnych 

nálad. (Janigová, Bednárová, 2011). 

Deti sa naučia viac z toho, čo rodičia robili, než z toho, čo hovoria. Preto by sa rodičia 

mali chovať tak, ako si prajú, aby sa k nim chovali ich deti. Nemali by sa báť hovoriť so 

svojimi deťmi o návykových látkach a ďalších formách rizikového chovania, deti často vedia 

viac, než si myslíme. Rodičia by sa mali snažiť o to, aby dieťa malo kvalitne vyplnený voľný 

čas.  (Kastnerová et al., 2006) 

 

5.3 SOCIÁLNA REHABILITÁCIA 

 

V kontexte sociálnych služieb v Slovenskej republike sa stretávame predovšetkým s 

pojmom sociálna rehabilitácia. Tento pojem v praxi často pokrýva komplexné a holistické 

chápanie habilitácie a rehabilitácie v sociálnej oblasti. V legislatíve je opisovaná ako odborná 

činnosť, ktorá má široký záber metód a spôsobov práce s prijímateľom sociálnych služieb. 

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov definuje 

sociálnu rehabilitáciu v § 21 ako „odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, 

sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a 
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posilňovaním návykov pri samoobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri 

základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a 

komunite“.  

 Sociálna rehabilitácia je zameraná na komunikačné zručnosti a na osobný rozvoj za 

účelom dosiahnutia zmeny. Je súbor rôznych činností, ktoré sú potrebné pre nácvik zručností 

nevyhnutných na bežné fungovanie jedinca v spoločnosti. Jedná sa o rozvoj a nácvik 

zručností a schopností s cieľom sebestačnosti, nezávislosti a samostatnosti klienta. Cieľom 

teda je najvyššia možná  miera sebestačnosti a integrácie klienta do spoločnosti. Sociálna 

rehabilitácia začína identifikáciou potrieb a problémov klienta, pokračuje definovaním cieľov 

a výberom vhodných opatrení, ďalej plánovaním, implementáciou a koordináciou, 

intervenciou prechádza do posudzovania a hodnotenia efektov a účinkov rehabilitácie. 

  

5.4 PREVENČNÉ AKTIVITY 

 

V legislatívnom poňatí je preventívna aktivita činnosťou, ktorú zákon č. 448/2008 Z.z. 

v § 23a definuje ako „odbornú činnosť zameranú na predchádzanie rizikovému správaniu 

fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a na predchádzanie rizikovým situáciám a na ich 

prekonanie alebo riešenie.“  

Realizovaná je v sociálnych službách: komunitné centrum, nízkoprahová sociálna 

služba pre deti a rodinu, služba včasnej intervencie a podpora samostatného bývania. 

Špecifické ciele vychádzajú z odborného pohľadu na prevenciu, ktorá je štandardne 

aplikovaná na troch úrovniach: 

 primárna prevencia - sa zameriava predovšetkým na zdravé fungovanie spoločnosti. 

Orientuje sa na populáciu ešte nezasiahnutú sociálnym problémom (patologickým 

javom). Hlavným cieľom je zamedziť prvému kontaktu s patologickým javom, 

prípadne ho aspoň maximálne oddialiť. 

 sekundárna prevencia - jej cieľom je zamedziť rozvoju patologických javov, ktoré sa 

už vyskytli. Najčastejšie sa zameriava na prácu s ohrozenými cieľovými skupinami v 

ich prostredí. Orientuje sa na pomoc jedincom a skupinám (mládež s problémovým 

správaním, mladí ľudia experimentujúci s drogami, ľudia bez prístrešia a pod.), ktorí 

sú ohrození sociálno-patologickými javmi. 

 terciárna prevencia - sa aplikuje v takom prípade, keď už určitý patologický jav 

nastal. Jej cieľom je predchádzať zhoršovaniu, prehlbovaniu a opakovaniu 

patologických foriem správania sa jednotlivcov a skupín (drogovo závislí, páchatelia 
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trestnej činnosti, osobitne recidivisti, suicidálni klienti a pod.). Snaží sa znižovať 

riziká, ktoré plynú zo sociálno-patologických javov a zlepšovať kvalitu života klientov 

(znížiť sociálne, zdravotné a osobnostné dôsledky pôsobenia sociálno-patologických 

javov). 

 

V problematike prevencie sa nedá nespomenúť, že už v bežnom kontakte s klientom 

prebieha samotná preventívna práca a otvárajú sa témy preventívneho charakteru, ako je 

napríklad fajčenie, sex, drogy, prevencia záškoláctva a podobne. Aktivity patria do dennej 

ponuky sociálneho pracovníka nízkoprahového zariadenia. (Řehounková, 2005).  
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6.  APLIKOVANIE V PRAXI 

 

Sociálne poradenstvo so závislými v sebe inkorporuje snahu o motiváciu ľudského 

správania s cieľom zlepšiť život, riešiť problémy a vedieť preventívne predchádzať 

ťažkostiam. V centre záujmu je klient, ktorý rieši problémy prvého radu, t.j. akútne, situačné 

a dočasné. 

Základné etapy v sociálnej práci so závislými: 

1. etapa sociálnej evidencie – oboznámenie sa s klientom a s jeho sociálno- 

patologickým problémom, 

2. etapa diagnostická – zisťovanie príčin, ktoré viedli k závislosti,  

3. etapa navrhovania riešení – plán konkrétnej pomoci, vychádzajúc z možností klienta, 

4. etapa sociálnej terapie – proces cieľavedomého snaženia o formovanie názorov, 

postojov a jednania klienta, 

5.  ukončenie terapeutickej práce – dohoda o ďalšej spolupráci.  

 

Povinnosťou terénneho pracovníka je akceptovať názory a spôsob života cieľovej 

skupiny a pôsobiť ako akýsi medzičlánok pre komunikáciu medzi svetom väčšinovej 

spoločnosti a svetom rizikovej drogovej subkultúry. Terénni pracovníci sa pohybujú 

predovšetkým na otvorenej drogovej scéne (ulica, ihrisko, parky, sídliská, stanice, podchody, 

pasáže a pod.).  

Práca s rodinou  

Jedná sa o typ poradenstva, kedy je prítomný ako užívateľ drog, tak jeho rodina, či 

partner, ktorý chce problém s užívaním drog riešiť. Základnou úlohou sociálnych pracovníkov 

pri práci s rodinou je dbať na potreby a pocity všetkých zúčastnených, na kontrakt  

jednotlivých členov. Je nutné dávať všetkým rovnaký priestor, zapojiť všetkých členov do 

riešenia problému. Pracovníci im tiež môžu pomôcť sa vzájomne počúvať a porozumieť 

tomu, čo rozprávajú ostatní, vyjasňovať nedorozumenia a často aspoň trochu priblížiť dva 

veľmi vzdialené pohľady na celý problém. Sociálny pracovník tak slúži ako poradca medzi 

jednotlivými členmi rodiny. Dobrým výsledkom je potom nájdenie spoločného smeru 

spolupráce, hoci sa kontrakt jednotlivých členov môže líšiť a uvedomenie si, že sa problém 
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týka všetkých. Zároveň rodiny dostávajú potrebné informácie, aby sa všetci v danej situácii čo 

najlepšie orientovali a rozhodovali v ďalších postupných krokoch.  

Pre rodiny so závislým členom sú často typické prekážky v zdieľaní myšlienok 

a pocitov. Medzi členmi rodiny obvykle viazne komunikácia o pocitoch, obávajú sa vyjadriť 

hnev či sklamanie, bežne sú prítomné klamstvá. Závislá osoba pritom zväčša závislosť skrýva 

alebo prezentuje, že všetko má pod kontrolou. (Pavelová, 2011) 

 

S akými problémami sa stretávame v praxi? 

V praxi sa často stretávame v centre Oáza s rodičmi, ktorí majú strach alebo aj tušenie 

o tom, že ich dieťa začalo experimentovať s drogami. V tej chvíli je to pre rodičov veľká rana, 

sklamanie, beznádej. S rodičmi je potrebné o jeho dieťati (ide o dieťa vo veku od 15 rokov 

a vyššie) hovoriť a aj im je možné následne sprostredkovať starostlivosť psychiatra, 

psychológa, či iného odborníka. Rodičia často v danej situácii riešia iba dieťa a na seba 

samého zabúdajú, čo nie je v poriadku. I napriek tomu, že je situácia s ich dieťaťom veľmi 

vážna, je potrebné, aby sa rodič zameral taktiež sám na seba, nakoľko z nekončiaceho stresu 

môžu vyplynúť rôzne zdravotné problémy. Rodičom poskytujeme základné informácie, ako 

majú so svojim dieťaťom komunikovať, ako si stanoviť pravidlá a pod. Zároveň ich 

informujeme o možnostiach, ktoré aktuálne majú. Stretávame sa i s takými rodičmi, ktorí 

chcú svoje dieťa okamžite "zavrieť", umiestniť do resocializačného centra, či na psychiatriu, 

čo nie je vždy možné a rodičom to musíme veľmi opatrne vysvetliť. Takíto rodičia sú 

častokrát v stave, kedy vôbec nevedia, čo majú robiť a toto je pre nich jediným riešením. 

V takomto prípade poradca centra poradensko-sociálnych služieb a prevencie Oáza ponúkne 

kontakt rodičom spolu s dieťaťom, ak je to možné a následne s ním pracujeme, ale i napriek 

tomu musia byť rodičom odovzdané základné informácie o drogách a ich užívaní. Zároveň 

poskytneme kontakt na psychiatra, lekára či odkaz na webové stránky, na ktorých sa dozvedia 

ďalšie potrebné informácie. Ďalší problém môže nastať v prípade veľkej dôvery dieťaťu, 

ktoré experimentuje s návykovými látkami a inými škodlivými činnosťami. Opakovane mu 

rodičia dávajú  šancu, stále veria dieťaťu, ktoré im sľubuje nápravu. Takéto sľuby rodičov na 

chvíľu utešia, avšak následne zistia, že to bolo ďalšie klamstvo a experimentovanie 

s návykovými látkami trvá alebo sa jeho závislosť prehlbuje. Z uvedených dôvodov u rodičov 

môžu vzniknúť zdravotné problémy ako depresie, stres, úzkosť, nevoľnosť, vracanie atď.  

Rodičia majú tendenciu zobrať vinu na seba, vinia sa, že pochybili vo výchove a veľmi ťažko 

sa im o tom hovorí. Chyba nemusí byť v rodičoch, či vo výchove, daná situácia mohla nastať 
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vplyvom kamarátov, partie, avšak častokrát je zlom pravdy ukotvený niekde v detstve 

a vychádza z rodiny a z rodinných vzťahov.  

 

6.1 FORMY A TECHNIKY V INDIVIDUÁLNOM PORADENSTVE 

 

Individuálna sociálna práca (ďalej len ISP) je najstaršou metódou sociálnej práce, 

ktorá rieši individuálnu životnú situáciu človeka. Predmetom metódy je psychosociálny 

prístup ku klientovi, ktorý vychádza zo skutočnosti, že vo vývine osobnosti klienta nastalo 

isté narušenie buď vplyvom vnútorných alebo vonkajších okolností. Úspešnosť sociálnej 

práce spočíva vo vybudovaní dobrého vzťahu medzi klientom a poradcom Centra 

poradensko-sociálnych služieb a prevencie Oáza. Už prvý kontakt s klientom, ktorý môže byť 

i v jeho prostredí znamená pre sociálneho pracovníka získanie súboru dôležitých informácií, 

ktoré zohrajú podstatnú úlohu pri rozhodovaní o voľbe adekvátnej formy pomoci. Poradca 

Centra poradensko-sociálnych služieb a prevencie Oáza sa zameriava na zisťovanie sociálnej 

situácie klienta, ekonomických pomerov, podmienok bývania, zdravotných pomerov a 

oboznamuje sa aj so širším sociálnym prostredím klienta. Analyzuje aj životné postoje 

klienta. Najvhodnejšou metódou individuálnej sociálnej práce, ktorú využíva NSSDR Oáza je 

psychogenetický rozhovor, ktorý má diagnostický aj terapeutický charakter. ISP zahŕňa 

konkrétnu sociálnu prácu s jednotlivcom, klientom a je to najpoužívanejšia metóda 

aplikovaná v praxi sociálneho pracovníka, u nás vychádza zo psychosociálneho prístupu. 

Cieľom je určiť u klienta sociálnu diagnózu, t.j. vymedzenie problému a jeho následné 

riešenie formou terapie. Psychosociálny prístup vychádza z teórie, že sociálny problém u 

väčšiny klientov pramení z narušených vzťahov a postojov klienta k jeho najbližšiemu okoliu. 

K narušeniu došlo v priebehu života klienta, preto treba zistiť tieto skutočnosti, ktoré mali 

vplyv na utváranie jeho osobnosti. 

Metódy ISP, ktoré využívajú poradcovia Centra poradensko-sociálnych služieb 

a prevencie  Oáza 

Počas psychogenetického rozhovoru sociálny pracovník Centra poradensko-

sociálnych služieb a prevencie Oáza získa predstavu o vplyvoch, ktoré formovali súčasné 

chybné postoje z užšieho životného prostredia, uspokojovanie základných životných potrieb, 

vzťah k povinnostiam, postoj k fyzickým zmenám, ktoré zanechali následky, zhrnutie 

základných znakov vykoľajenia.  
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Pri využívaní Behaviorálnej výchovnej metódy sa klient učí, čo nevie zvládnuť a to 

viacerými spôsobmi: 

 učenie odmenou – motiváciou je odmena, pozorovanie iniciatívneho učenia, hranie 

rolí, 

 poznávací spôsob zameriava pozornosť na zmeny postojov klienta k svojej situácii, 

hlavne k budúcnosti, 

 realitná metóda, ktorej cieľom je viesť klienta k reálnemu posudzovaniu vlastného 

správania, či je v súlade s platnými spoločenskými normami, učí klienta reálne konať, 

správať sa a posudzovať. 

 

V procese individuálnej práce sa sociálni poradcovia Centra poradensko-sociálnych 

služieb a prevencie Oáza riadia nasledujúcimi fázami: 

1. Sociálno-diagnostická fáza – ide o vyhľadávanie a včasné podchytenie sociálnej 

problematiky. Následne nadviazanie a utvorenie terapeutického vzťahu medzi 

poradcom a klientom. Pokračuje sa analýzou základnej situácie, ktorá je orientáciou v 

sociálnej situácii a končí sociálnou diagnózou. 

2. Sociálno-terapeutická fáza – ide o mobilizovanie všetkých dostupných zdrojov, ktoré 

by prispeli k okamžitému riešeniu situácie (majú charakter právnej pomoci). Pri 

zložitých situáciách, ktoré nie je možné vyriešiť jednorazovými zákrokmi a zásahmi, 

je potrebné prehĺbiť sociálnu diagnózu o znalosť vplyvov, ktoré pôsobili na klienta 

dlhodobo počas vývoja a viedli k narušeniu osobnosti, a to pomocou 

psychogenetického rozboru. Zložité situácie nemožno už riešiť len jednoduchými 

zásahmi. Je potrebné počítať s dlhodobým prevýchovným procesom vykonávaným 

odborne a s dokonalým poznaním celej problematiky.  

Z hľadiska prístupu klienta k obidvom fázam je možné rozlišovať dve základné 

reakcie, ktoré následne určujú ďalšie pracovné metódy a postupy: 

 klient je ochotný spolupracovať pri diagnostických postupoch a aktívne sa zapája do 

terapeutických procesov, 

 klient nespolupracuje pri diagnostickej ani pri terapeutickej fáze práce, poradca dáva 

podnet alebo návrh na represívne zásahy, ak klient ohrozuje sám seba alebo svoje 

okolie. 
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Individuálna práca s klientom:  

 komplexná diagnostika, 

 práca na sociálnych a iných zručnostiach, či schopnostiach klienta, 

 empatické konfrontovanie s poskytovaním vhodných a efektívnych východísk. 

 

6.2 FORMY A TECHNIKY V SKUPINOVÝCH PORADENSTVÁCH 

 

Skupina predstavuje sociálne zoskupenie ľudí, ktoré sa vyznačuje kritériami členstva, 

vzájomnou interakciou členov a pocitom spolupatričnosti. Cieľom sociálnej práce so skupinou 

je rozvoj skupiny, rozvoj osobnosti členov skupiny, pomoc členom skupiny dosiahnuť ich 

individuálny cieľ spojený s prácou v skupine, t.j. vyriešiť ich problém. 

Sociálna práca so skupinou je zameraná na  

 odstraňovanie alebo elimináciu prekážok v oblasti socializácie,  

 integráciu jej jednotlivých členov,  

 na schopnosť tvoriť a dosahovať spoločné ciele. 

Taktiež je zameraná na jednotlivých členov skupiny. Ich cieľom je zlepšenie individuálnej 

kvality života pomocou účasti v skupine, diferencovane, v súlade s potrebami skupiny. Klient 

sa učí prosociálnym zručnostiam v skupine. Skupina nie je cieľom, ale predmetom 

pôsobiacim v smere očakávaných zmien jej jednotlivých členov. 

Sociálna práca so skupinou pomáha 

 dosahovať spoločné stanovené ciele, 

 dosahovať zmenu požadovanú členmi skupiny, 

 k sebarozvoju a svojpomoci, 

 využiť skupinovú terapiu za účelom odstránenia neželaných a zaťažujúcich prejavov. 

 

 Skupinové poradenstvo na rozdiel od individuálneho poradenstva ekonomickejšie 

využíva čas, financie, efektívne pracuje so skupinovou dynamikou, využíva skúsenosti, 

poznatky a vzájomné poradenstvo ľudí, ktorí majú podobné problémy (napr. závislosť), 

situácie sa lepšie ilustrujú a modelujú, klient si pri ňom môže vybrať z viacerých názorov. 

Sociálny pracovník tu vstupuje do role poradcu. Špecifickou formou sociálneho poradenstva a 

vzájomnej pomoci je peer poradenstvo (z angl. peer to peer), ktoré sa realizuje zvyčajne v 
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skupine. Pri skupinovom poradenstve je dôležitá spätná väzba, prostredníctvom ktorej každý 

člen skupiny vyjadrí svoje pocity. Spätná väzba by mala byť opisná (klient opisuje vlastné 

pozorovanie a pocity), konkrétna (zameraná na konkrétnu situáciu), primeraná 

(nezohľadňovať len vlastné pocity), použiteľná (konštruktívna), žiadaná, formulovaná jasne, 

konkrétna a vecná. 

 

Skupinové poradenstvo je vhodné na: 

 orientáciu na trhu práce a profesijnú orientáciu, 

 vypracovanie žiadostí, životopisov, motivačných listov, 

 tréning telefonických rozhovorov, 

 rozvoj sociálnych a komunikačných zručností, 

 rozvoj empatie, asertivity, zvládania konfliktov, 

 zvýšenie sebavedomia a sebapresadzovania, 

 rozvoj sebapoznania a poznania iných, 

 aktivovanie a motiváciu klientov. 

 

 Kariérny individualizovaný plán definuje druh aktivít, ktoré sú potrebné pre riešenie 

kariérnej situácie klienta. Vychádza z posúdenia osobnostných predpokladov, vedomostí, 

skúseností a zručností klienta. Jedná sa o písomný dokument, ktorý vypracúva klient 

s vedúcim skupiny. Jeho tvorba prebieha v nasledujúcich etapách: 

 prípravná – sociálny pracovník informuje klienta o podmienkach realizácie, dohodnú 

sa na zásadách spolupráce, 

 tvorivá – identifikujú sa ciele klienta, posúdi sa aktuálna situácia, definujú sa 

prekážky, hľadajú alternatívy, nevyhnutné je stanoviť aktivity na prekonanie týchto 

prekážok, určí sa časovo-realizačný plán aktivít, súčasťou je motivácia a aktivovanie 

klienta pre dosahovanie výsledkov, 

 realizačná – realizujú sa dohodnuté aktivity, 

 revízna – zhodnotí sa úspešnosť realizovaných aktivít, stanovia sa nové ciele a úlohy. 

 

 Finančné poradenstvo začína analýzou príjmov a výdavkov, v tomto prípade sa však 

nejedná len o financie závislého, ale aj o financie spoluzávislých. Finančný plán je totiž 

v tomto prípade nutné realizovať pre rodinný rozpočet. Postup je totožný ako pri kariérnom 

poradenstve.  
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 Sociálny poradca pracujúci s rodinami, ktoré majú dlhy, venuje zväčša vo svojej práci 

pozornosť okrem poskytnutia informácií rodine aj nasledujúcim oblastiam: 

 hodnotenie ekonomickej situácie domácnosti, 

 zostavenie rodinného rozpočtu, 

 úhrada povinných platieb, 

 komunikácia rodiny s veriteľmi. 

 

 Základom encounterovej skupiny  je menšia skupina klientov (12 – 16 klientov). Jej 

cieľom je, aby sa klient dozvedel o sebe viac, skúmal svoje pocity, sledoval svoje správanie a 

interakcie v skupine iných ľudí. Skupiny sú zamerané na podporu osobnostného rastu, 

zvyšovanie sebadôvery, klient sa učí vytvárať rôzne druhy vzťahov, náležite komunikovať, 

kontrolovať a uvedomovať si pritom svoje emócie. Tieto skupiny sú taktiež vynikajúce na to, 

aby sa klient naučil brániť voči manipulácii, ale taktiež aby reguloval svoje hodnotiace 

postoje. 

           Sociálne hry sú najprístupnejšie, ide o formu sociálneho učenia a tiež sú používané 

ako možnosť riešenia konfliktu. Hra je totiž prirodzeným a zároveň spontánnym prejavom 

detskej činnosti. Základným princípom je učenie sa priamym prežitkom a vlastnou 

skúsenosťou. Sociálne hry: 

 napomáhajú navodiť pozitívne vzťahy,  

 upevňujú pocity spolupatričnosti členov skupiny, 

 zvyšujú súdržnosť, 

 podporujú základné životné hodnoty, 

 stanovujú hodnoty danej skupiny, 

 stanovujú a podporujú komunikačné pravidlá skupiny, 

 napomáhajú pri trénovaní tolerancie a akceptácie seba i druhých, podporujú nácvik  

    empatie, 

 pomáhajú pri nácviku riešení problémov.  

 

 Klienti dostávajú možnosť prežiť situácie bežného života, ktoré si tak môžu vyskúšať 

a dokonale ich preskúmať. Spoločne si potom oznamujú svoje pocity a dojmy a snažia sa 

nájsť najlepšie riešenie danej situácie - spolupracujú. Sociálne hry dávajú príležitosť poznávať 

seba samého, svoje vlastné schopnosti, ale aj vyskúšať si rolu niekoho iného, pozrieť sa na 

problém z jeho pohľadu. Vcítenie sa do niekoho iného im dovoľuje spoznať spôsoby 

ľudského správania, správanie a myslenie.  
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 Sociálne hry môžeme rozdeliť do troch základných skupín podľa toho, ktorou stránkou 

sociálneho rozvoja sa hry zaoberajú. Hry a cvičenia na kontakt a sociálnu komunikáciu, 

skupinovú citlivosť, dynamiku, podstatná je aj dôvera k prípadnej spolupráci.  

 Sociálno-psychologický výcvik  

 Skĺbením vopred pripravených aktivít a viac menej spontánnych príležitostí možno 

vytvoriť vhodné prostredie pre účinné vzájomné poznávanie, ktoré u klientov podnieti rozvoj 

zmyslu pre kamarátstvo, spolucítenie, súčinnosť a prívetivosť. Pri sociálnych hrách je 

navodený kontakt medzi účastníkmi, pri ktorom sa súčasne navzájom o sebe niečo dozvedajú 

a zároveň sú upozorňovaní na vznikajúce pocity, postoje a názory a na prebiehajúce deje. 

Týmto je vyvolané sociálne učenie na mnohých úrovniach. Takto zámerne navodený proces 

sociálnej výchovy je nazývaný sociálno-psychologickým výcvikom.  

 Štyri kúty sú aktivizujúcou technikou vhodnou pre úvodné stretnutia skupiny. Cieľom 

je „roztopenie ľadov“ a zistenie očakávaní členov skupiny. Účastníci sa postavia do stredu 

miestnosti a každý kút má svoju vlastnosť, napríklad prvý kút je zelený, druhý žltý, tretí 

červený a štvrtý modrý. Účastníkov vyzveme, aby sa postavili do kúta podľa toho, ktorá 

z farieb sa im najviac páči. Podobne sa postupuje aj v ďalších závažnejších otázkach. 

O rozhodnutí klientov môžeme následne diskutovať.  

 Brainstorming je založený na zbere myšlienok a nápadov klientov. Zozbierané 

myšlienky sa evidujú na viditeľnom mieste, napríklad tabuli. Myšlienky sa následne triedia 

a diskutujú. Zakázané je zosmiešňovanie myšlienok.  

 Roleplay je hranie rolí, zamerané na napodobňovanie situácií či konfliktov, ktoré 

klienti zažili. Vhodné je vymeniť role tak, aby klient hral opačnú rolu, v akej bol 

v skutočnosti.  

 Skupinová psychoterapia je liečba psychologickými prostriedkami, ktorou sa 

odstraňujú poruchy a obnovuje sa stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Cieľom je  

znovu obnovenie optimálneho fungovania psychologických, somatických a sociálnych 

funkcií, adekvátnou primeranou sociálnou adaptáciou zmeniť ich maladaptívne vzorce 

správania, vytvoriť podmienky a podporiť dozrievanie osobnosti, rozvíjať osobnostný 

potenciál v racionálnej i emočnej sfére, sprostredkovať vedomosti o interpersonálnych a 

skupinových procesoch pre efektívnu komunikáciu, tréningom odstrániť príznaky, poruchy, 

analyzovať príčiny vzniku a uvedomenie si svojich sociálnych kompetencií. Medzi metódy 

skupinovej psychoterapie patrí napríklad psychodráma, sociodráma, psychogymnastika, 

muzikoterapia, arteterapia.  

 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/


   

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

www.ia.gov.sk     www.esf.gov.sk     www.minedu.gov.sk 

73 
 

6.3 POSTUP PRÁCE S KLIENTOM V INDIVIDUÁLNOM SOCIÁLNOM   

PORADENSTVE 

 

Základné informácie o klientovi a jeho probléme získava sociálny pracovník centra 

poradensko-sociálnych služieb a prevencie Oáza buď priamym kontaktom s klientom, s 

osobou alebo orgánom, ktorý na problém upozorňuje, či zadá jeho riešenie alebo odovzdáva 

úradnou cestou k vhodnému zásahu. Klient si môže pomoc vyhľadať buď sám (situácia "come 

in" - dobrovoľný klient) alebo mu niekto poradil a oslovil poradcu centra poradensko-

sociálnych služieb a prevencie Oáza. 

Príprava na prácu s klientom 

 

Pri prvom kontakte je dôležité zvážiť vhodnosť zariadenia a kompetencie poradcu - 

nemožno vždy uspokojiť potreby každého klienta. Je dôležité s akými pocitmi a očakávaniami 

k nám klient prichádza: ostych, strach, posledná nádej, obavy či to bude mať cenu, strach z 

nepochopenia, strach zo zlých následkov, radosť, neistota z toho, ako ma budú hodnotiť, 

strach zo zásahov do súkromia a pod. Tieto pocity môžu byť prejavované: uzavretosťou, 

agresivitou, pesimizmom, a pod.  

 

Etapa sociálnej evidencie (charakteristika a priebeh) - ide o zoznámenie sa s 

klientom a jeho sociálnym problémom tak, ako sa javí v prítomnosti, s jeho predpokladaným 

rozsahom, spoločenskou závažnosťou a časovou naliehavosťou. Zmyslom kontaktnej práce je 

v danom okamihu a na danom mieste vytvoriť priestor na zrealizovanie sociálnej služby. 

K tomu, aby mohli sociálni pracovníci klientovi poskytnúť i ďalšie služby, je nevyhnutné: 

 nadviazať s klientom prvý kontakt, 

 zistiť potreby klienta, 

 ponúkuť služby nášho centra, 

 určiť a upevňovať vzájomné hranice a vybudovať obojstrannú dôveru. 

 

Ďalšie stretnutie 

Etapa diagnostiky (komplexné prešetrovanie, sociálna diagnóza). Diagnostika je 

komplexné prešetrovanie s cieľom popísať prostredie, v ktorom klient žije. V súčasnosti sa 

zaoberáme osobnosťou klienta – psychodiagnostika a sociálnou situáciou problémov - 

sociodiagnostika.  
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Metódy zisťovania - rozhovor, dotazník, anamnéza, pozorovanie, štúdium materiálov 

o klientovi. 

Základné oblasti komplexného šetrenia (na čo všetko sa musíme zamerať): 

1. identifikačné údaje (meno, adresa), 

2. rodinné prostredie (rodina úplná, náhradná, neúplná, a pod.), 

3. ekonomické pomery (zamestnanie, pôžičky, výživné, príjmy, výdavky, a pod.), 

4. zdravotné pomery a hygienická úroveň (choroby, duševné poruchy, výživa, známky 

týrania, a pod.), 

5. bytové pomery (žije sám, s kým, v ktorej časti mesta, a pod.), 

6. výchovné pomery (školská dochádzka, spôsob trávenia voľného času, tresty, odmeny, 

a pod.), 

7. vzťahy medzi členmi rodiny, 

8. ďalšie dôležité vzťahy mimo rodinu a pozíciu klienta v týchto vzťahoch (priateľské 

skupiny, príbuzenské vzťahy, pracovné, záujmové skupiny, susedské vzťahy, a pod.), 

9. celkové správanie klienta (temperament, emócie, správanie, charakter), 

10.  celkový dojem, ktorý na nás klient robí. 

 

Na základe komplexného šetrenia vytvoríme predbežnú sociálnu diagnózu: 

1. Stanovenie problému - klient často nemá ujasnený vlastný problém (problémov je 

viac). Je dôležité ujasniť si s klientom o aký problém ide, pomenovať ho a zoradiť 

všetky problémy, ktoré majú najväčší význam pre klienta, ktorý problém ho najviac 

ťaží, ktorý má najhoršie alebo najpriaznivejšie dôsledky, ktoré vyžadujú veľa námahy, 

a pod. 

2. Určenie príčinných faktorov - čo problém spôsobilo. Musíme určiť, ako problém 

vznikol a čo sa na ňom podieľalo alebo podieľa. 

3. Kladné a záporné stránky - uvedomujeme si negatíva, ale aj pozitíva klientovej 

situácie. 

4. Plán riešenia problému - hlavne využívame pozitíva. 

Sociálna intervencia - terapeutický rozhovor - vedenie rozhovoru. Spoločenská 

stránka rozhovoru - zásady spoločenského správania (pozdrav, podanie ruky). Technická 
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stránka rozhovoru - zaistenie prostredia (intimita, pekné miesto, chránený čas, osvetlenie). 

Musíme viesť záznam z rozhovoru, ale nepísať ho pred klientom. 

Odborná stránka vedenia rozhovoru: 

 citlivosť prístupu ku klientovi - vzťah ku klientovi, uvedomiť si a prípadne korigovať 

(mimika, gestá), 

 stupeň regulácie vzdialenosti je potrebné vyvážiť – ohľaduplný prístup pri získavaní 

odpovedí; potrebné je klienta povzbudiť, nie sa mu snažiť niečo vyhovoriť. Príliš 

zhovorčiví klienti často  niečo zastierajú, 

 pružnosť, schopnosť "napojiť" sa na klientov spôsob videnia situácie, čo musí sociálny 

pracovník prijať. Je potrebné vyhýbať sa konfrontáciám, nerobiť nič, čo núti klienta k 

obrane. Keď si myslí sociálny pracovník o klientovi, že klame, tak mu to netreba 

dávať najavo, hlavne  ho neusvedčovať z klamstva, 

 zrozumiteľnosť - prispôsobiť sa intelektu klienta,  

 dodržiavanie zásad aktívneho počúvania: povzbudenie, objasnenie, parafrázovanie, 

zrkadlenie (vymenovanie pocitov klienta), zhrnutie, ocenenie, 

 

Voľba otázok a určitého typu rozhovoru: 

 riadený štruktúrovaný – je vopred pripravený. Otázky sú dané (napr. anamnéza), 

 mierne štandardizovaný – máme pripravenú tému, 

 neriadený voľný rozhovor, 

 anamnestický rozhovor – počas tohto rozhovoru zisťujeme situáciu od minulosti po 

súčasnosť, 

 diagnostický rozhovor – pri diagnostickom rozhovore je potrebné zmapovať 

momentálnu situáciu: výchovný, poradensko-informačný (návrhy riešenia, informácie 

o inštitúciách, a pod.), terapeutický. 

 

Ukončenie individuálneho poradenstva 

Zhodnotenie, či sa dosiahol cieľ - na začiatku vzťahu s klientom je dôležité jasne 

formulovať cieľ tohto vzťahu. Overenie účinnosti zvolených postupov pracovníkom aj 

klientom. Hodnotiacim kritériom úspešnosti zásahu je skutočnosť, že klient koná samostatne 

a primerane. Patrí sem tiež overovanie výsledkov. Problémami finálnej fázy sú nadviazanie 
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emocionálnych väzieb v priebehu práce s klientom - pocit straty istoty, podpory a pomoci u 

klienta, vyžaduje to citovú rovnováhu, sebakontrolu a nadhľad u pracovníka. 

Ukončenie prípadu by nemalo byť náhle a neočakávané. Ukončenie by malo byť 

ohlásené s určitým predstihom. Pred ukončením je vhodné plánovať menej časté stretnutia. 

Poradca rešpektuje želania klienta, ale vysvetľuje možné dôsledky predčasného alebo 

neskorého ukončenia. Po ukončení formálneho pracovného vzťahu sa neodporúča udržiavať 

neformálny vzťah s klientom. Po formálnom ukončení je možné uskutočniť dodatočnú 

schôdzku k riešeniu situácie. 

 

Otázky na posúdenie vhodnosti ukončenia vzťahu  s klientom 

 Boli dosiahnuté ciele intervencie? 

 Bol daný problém vyriešený natoľko, že klient teraz svojím konaním neškodí ani sebe, 

ani iným? 

 Rozumie klient tomu, čo mu pomohlo zbaviť sa problémov? 

 Dokáže klient nové postupy opakovať podľa svojej vôle?  

 Bude klient vedieť, čo má robiť v prípade, že zvolené postupy zlyhajú? 

 Uvedomuje si klient, že je schopný riešiť veci vlastnými silami? 

 Dospel vzťah do bodu, kedy už nemožno od jeho pokračovania očakávať ďalšie 

zlepšenie? 

 Stal sa klient nevhodne závislým na poradcovi? 

 

Formálne zakončenie prípadu 

 Zápis, dokumentácie. 

 Spisy sú dôverné. 

 

Spôsob práce s klientom 

Etapa sociálnej terapie - ide o proces uvedomelého a súčasne cieľavedomého 

snaženia o formovanie názorov, presvedčení, postojov, citov a rokovania sociálnych 

problémov. Proces je založený na dynamickej interakcii medzi klientom a sociálnym 

pracovníkom. Pri ňom klient dostáva informácie, rady a pomoc, aby rozvinul svoje schopnosti 

k svojmu uplatneniu sa a vzťahu k spoločnosti. Nástrojom sociálnej terapie je osobný kontakt 

s jedincom. Frekvenciu kontaktov navrhuje sociálny pracovník po zvážení závažnosti 

problému a prebiehajúcich zmien. Pre nadviazanie vzťahu s klientom a pre výchovnú sociálnu 
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terapiu je rozhodujúci nielen spôsob konania, ale aj prostredie, v ktorom dochádza k 

terapeutickému kontaktu. 

 

Socioterapeutický rozhovor 

Je základným prostriedkom sociálnej terapie. Jeho cieľom je objektívne informovať 

klienta o sociálnej situácii a možnostiach ako ju upraviť. Ďalej tiež informovať o sociálnom 

probléme a následkoch neprimeraného správania, postojov a o spôsoboch, ako by klient sám 

mohol sociálny problém zmierniť až prekonať. V rozhovore by sa mali použiť čiastočné a 

postupné ciele sociálnej terapie k dosiahnutiu zlepšenia, na ktorých sa klient aktívne podieľal, 

vyslovenie uznania a opäť pohovoriť o tých úlohách, v ktorých sklamal. Socioterapeutický 

rozhovor má dať príležitosť klientovi čo najaktívnejšie sa ho zúčastniť, vyjadrovať svoje 

myšlienky, názory a postoje k preberanej problematike. Ďalšie pozitívum je v tom, že si 

sociálny pracovník overí, ako informácie klient pochopil. Aby klient mohol mať prospech z 

materiálnej pomoci, musia sa brať do úvahy jeho skutočné potreby, psychické schopnosti a 

výchovné pôsobenie tejto pomoci. Vzťah sociálneho pracovníka a klienta je chápaný ako 

dynamické a vzájomné pôsobenie postojov a emócií medzi sociálnym pracovníkom a 

klientom. 

Princípy vzájomného vzťahu: 

 Individualizácia - porozumenie právam a potrebám každého klienta. Rokovania ako s 

jedincom, ktorý má svoje jedinečné kvality prameniace z dedičnosti, jeho prostredia a 

životných skúseností, 

 Odôvodnené vyjadrenie pocitov - uznať klientovu potrebu komunikovať vtedy, keď 

je jeho problém emocionálny. 

 Kontrolované emocionálne zaujatie - potreba odpovedať klientovi primeraným a 

vhodným spôsobom na jeho pocity a emócie. 

 Akceptácia - chápať a jednať s klientom takým, aký je. 

 Neodsudzujúci postoj - rolou sociálneho pracovníka je porozumieť a pomôcť 

klientovi, nie ho posudzovať a odsudzovať. 

 Klientovo sebaurčenie - znamená uznanie klientovho práva a potreby robiť svoje 

vlastné rozhodnutia. 
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 Nutnosť zachovávať dôvernosť oznámenia - ktorú klient odhalil v rozhovore so 

sociálnym pracovníkom. 

 

Chyby v individuálnom poradenstve 

 

Percepčné stereotypy verzus faktory, ktoré skresľujú objektivitu sociálnej percepcie: 

 Haló efekt - vzniká z prvého dojmu. Haló efektu sa dopustíme, keď podľahneme 

prvému dojmu a on je nesprávny. 

 Projekcia - "podľa seba súdim teba". Predpokladám, že sa druhí zachovajú tak, ako by 

som sa zachovala ja. Hlavne do ľudí premietame svoje negatívne vlastnosti, ale aj 

pozitívne. 

 Predsudky. 

 Chyba kontrastu = opak projekcie. Venujeme väčšiu pozornosť opačným vlastnostiam, 

než ktoré máme sami. 

 Chyba centrálnej tendencie - pri vnímaní viac osôb, podstatou je spriemerovanie, 

vyhýbanie sa krajnému hodnoteniu (najlepšie, najhoršie, a pod.). 

 Vulgarizácia - prílišné zjednodušenie skutočnosti. 

 Vplyv tradícií - preberanie tradícií, múdrostí, mýtov, a pod. 

 

6.4 POSTUP PRÁCE V SKUPINOVOM PORADENSTVE 

 

Skupinové poradenstvo býva veľmi užitočné i keď sa na prvý pohľad zdá, že zverejniť 

svoj problém pred inými ľuďmi je veľmi ťažké a možno až ohrozujúce. Táto forma závisí na 

interakcií medzi klientmi a poradkyňou a medzi klientmi samotnými. Ale ak sa v skupine 

vytvorí bezpečná atmosféra, tak práve táto forma poradenstva môže byť veľmi účinná. 

Účinky skupiny na klienta sú: zlepšenie komunikácie, komunikácia o  citových zážitkoch, 

korektívna rekapitulácia prežitkov, korektívna sociálna skúsenosť, schopnosť prijímať 

zodpovednosť, rozvoj sociálnych zručností, skúšanie nových foriem správania, získavanie 

informácií a pocit spolupatričnosti. 

Príprava skupinovej práce 

 

Dĺžka skupinových stretnutí - väčšina skupinových terapeutov sa zhodne na tom, že na 

obdobie rozohriatia, rozvinutia a spracovania hlavných tém sedenia je treba aspoň šesťdesiat 

http://www.ia.gov.sk/
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minút. Určitá zhoda panuje v tom, že po dvoch hodinách je dosiahnutý bod, kedy sa znižuje 

odozva, skupina začne byť unavená, neúčinná a opakuje sa. Prevažná väčšina skupín sa 

stretáva 1x týždne.  

Veľkosť skupiny - ideálna veľkosť interakčnej skupiny je približne sedem alebo osem 

členov, s prijateľným rozpätím od päť do desať členov. Keď sa skupina zmenší na troch alebo 

štyroch členov, často prestane fungovať ako skupina. Do istej miery najvhodnejšia veľkosť 

skupiny závisí od dĺžky trvania stretnutia: čím je dlhšie stretnutie, tým väčší počet klientov sa 

môže so ziskom zapojiť do skupiny.  

 Kedykoľvek klesne počet členov skupiny pod požadovanú úroveň (všeobecne päť 

alebo menej členov), mal by terapeut priviesť nových členov. V dlhodobej skupine však 

existujú dôležité situácie, kedy sa zvyčajne priberajú noví členovia, buď v priebehu prvých 

dvanástich stretnutí (ako náhrada za členov, ktorí odpadli na začiatku) alebo približne po 12 -

18 mesiacoch (ako náhrada, u ktorých sa prejavilo zlepšenie alebo u tých členov, čo v skupine 

končia). Pri načasovaní k uvedeniu nových členov existujú priaznivé a nepriaznivé momenty. 

Skupina, ktorá je v kríze alebo náhle vstúpila do nového štádia vývoja, priberanie nových 

členov väčšinou nepodporí. Najsľubnejším obdobím pre pribratie nových členov je fáza, kedy 

sa skupina prestane rozvíjať. Klienti, ktorí vstupujú do prebiehajúcej skupiny, vyžadujú nielen 

obvyklú prípravu na skupinovú terapiu, ale aj prípravu, v ktorej im terapeut pomôže vyrovnať 

sa so špecifickou záťažou sprevádzajúcou vstup do už bežiacich skupín. Pri prvom alebo 

dvoch prvých stretnutiach je možné snažiť sa nového člena zapojiť. Často stačí len sa ho 

opýtať na jeho zážitok zo sedenia. Mnoho terapeutov radšej privádza dvoch nových klientov 

naraz.  

 

Realizácia skupinovej práce 

Obsah práce so skupinou pozostáva z troch častí a to úvod, jadro, záver. 

Úvod 

 pozdrav, privítanie, program, základné informácie, 

 zoznámenie sa, pravidlá skupiny, uzatvorenie kontraktu (dohoda o tom, kto čím 

prispeje a kto čo získa). 

Jadro 

 psychická a sociálna stabilizácia klienta – technikou negatív a pozitív mojej 

problémovej situácie, sociálna stabilizácia technikou kto som, kde som, kam kráčam, 

 sebahodnotenie, sebapoznávanie technikou sémantický diferenciál, galéria 

nakreslených obrazov, prezentácia pred plénom, 

http://www.ia.gov.sk/
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 motivácia a aktivizácia klienta – technikou moje životné ciele, motivujeme klienta 

k prevzatiu zodpovednosti za seba samého. 

Záver 

 akčný plán – plán krokov, ktoré by mohol klient realizovať s cieľom vyriešiť svoj 

problém, slúži na evidenciu a kontrolu voči klientovi a nadriadenému orgánu, 

 vyhodnotenie – vyhodnocuje vedúci a členovia skupiny, zamestnávateľ 

(objednávateľ), 

 rozlúčenie – dávame pozor na prísľuby do budúcnosti. 

 

Etapy vývoja skupiny:  

1. etapa – Rozmrazovanie - zo začiatku sú členovia neistí a majú obavy, dôležitá je 

práca vedúceho skupiny, ktorý je v tejto etape zdrojom informácií, hlavne ohľadom cieľa 

skupiny, metód a postupov práce (teda čo a ako bude prebiehať), pravidiel, noriem 

a organizačných pokynov.  

2. etapa – Kvasenie - členovia skupiny sa začínajú spoznávať, odkrývanie anonymity 

členov by však malo byť rovnaké u všetkých, na čo dohliada vedúci skupiny. Začínajú sa 

formovať skupinové roly, jedná sa o najcitlivejšiu etapu vývoja skupiny. V tejto etape používa 

len metódy práce určené pre skupinu, individuálna práca je zatiaľ riziková.  

3. etapa – My, kooperácie, aktivity - v tejto etape sa realizujú ciele skupiny, 

vybudovaná je skupinová kohézia, každý člen pozná svoju rolu v skupine. Skupina je schopná 

čeliť kritike, primeraným úlohám a je kreatívna. Činnosti vedúceho skupiny sa zameriavajú 

len na usmerňovanie k plneniu cieľov. V tejto etape je vhodné voliť metódy podľa cieľa, 

priestoru či času.  

4.etapa – Transfér – prínos - etapa sa zameriava na vyhodnotenie prínosov skupiny 

pre jednotlivcov, účastníci si pripravujú akčný plán, zaznamenávajú sa výsledky a je potrebné 

pripraviť rozlúčenie skupiny.  

 

Skupinová práca so spoluzávislými  

Rodina je pôvodná a najdôležitejšia spoločenská skupina a inštitúcia, ktorá je 

základným článkom sociálnej štruktúry a základnou ekonomickou jednotkou a jej hlavnými 

funkciami je reprodukcia trvania ľudského biologického druhu a výchova, respektíve 

socializácia potomstva, ale aj prenos kultúrnych vzorov a zachovanie kontinuity kultúrneho 

vývoja. Je to  systém, kde jednotliví členovia predstavujú prvky systémov, ktoré sú v neustálej 

interakcii a vo vzťahoch. Hovorí sa o sieťach vzťahov. Rodinu teda nemôžeme poznať len na 
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základe toho, že poznáme jednotlivca, pretože chovanie každého z nich ovplyvňuje ostatných 

členov rodiny. Rodinný systém teda nespoznáme jeho rozložením na jednotlivé časti, pretože 

„obsahuje niečo naviac, niečo unikátne, čo je produktom vnútornej štrukturálnej a funkčnej 

integrácie jeho častí do jednotlivého celku“. Tento systém má spravidla subsystémy, ktoré sú 

dané generačnou príslušnosťou, pohlavím, povahovými charakteristikami alebo špecifickými 

záťažami.  Rodičovská úloha je dôležitá súčasť identity dospelého človeka. Je to úloha 

primárne biologicky podmienená, ktorá má aj svoju psychickú a sociálnu hodnotu. 

V posledných rokoch odborníci začali používať termín spoluzávislosť (kodependencia). Je 

možné ju definovať ako: „nechcené, nedobrovoľné a nevedomé spolupodieľanie sa na 

závislosti druhého jedinca. Jedná sa o naučené správanie v plnej miere zasahujúce všetky 

oblasti kodependenta tak, ako zasahuje droga závislého jedinca, teda ide o  oblasť fyzickú, 

mentálnu, emocionálnu a  duchovnú. Spoluzávislý prestáva napĺňať svoje potreby a celkom je 

pohltený napĺňaním potrieb závislého člena rodinného systému, čím mu umožňuje návykové 

správanie. Deje sa tak bez uvedomovania si tohto faktu spoluzávislým“. (Kahan, Žiaková, 

2012) 

            Sociálny pracovník pracuje s rodinou, pretože to, čo ovplyvní jednotlivca sa prenesie 

aj na ostatných členov rodiny. Preto je nutné rodinu chápať ako celok. Medzi hlavné úlohy 

sociálnej práce s rodinou patrí:  

 posilniť potenciál rodiny a pripraviť rodinu na dlhodobú zmenu, 

 poskytnúť dodatočnú podporu následnej rodinnej terapii, aby si rodina mohla udržať 

efektívne fungovanie, 

 vytvoriť konkrétne zmeny vo fungovaní rodiny na zachovanie efektívnej 

a uspokojujúcej dennej rutiny, ktorá bude nezávislá od oficiálnej pomoci. 

 

Postup sociálnej práce s rodinou:  

Explorácia problému (prvé až šieste stretnutie) – cieľom je zistiť, v čom je problém, 

aké má klient starosti. Prvým krokom je povzbudzovať klienta, aby sa rozhovoril o svojich 

problémoch. 

 Formulácia cieľa (štvrté až siedme stretnutie) – zameriava sa na to, čo chce rodina 

dosiahnuť. Pričom najlepší cieľ je taký, ktorý si zvolí klient sám, rovnako by mal byť reálny 

a žiadúci. Je potrebné sa rovnako zamyslieť, aké prekážky musí klient prekonať, aby cieľ 

naplnil. V súvislosti so stanovením cieľa je potrebné vytvorenie časového harmonogramu 

a frekvencie kontaktov.  
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 Úlohy (siedme až desiate stretnutie) – v tejto fáze sa pomáhajúci pracovník zameriava 

na podporu motivácie rodiny k plneniu jednotlivých úloh. Úlohy musia byť vykonateľné, 

niektoré napĺňajú členovia rodiny, iné pomáhajúci pracovník. Behom každej intervencie 

vyhodnocuje pomáhajúci pracovník s rodinou plnenie úloh, predovšetkým sa zameriava na to, 

čo sa podarilo.  

 Ukončenie (dva až tri kontakty) – termín zakončenia sa stanovuje už na začiatku 

a vzťahuje sa k naplneniu stanoveného cieľa (cieľov). Hovorí sa o prípadnej potrebe predĺžiť 

spoluprácu (pokiaľ úlohy neboli splnené), rovnako o tom, ako rodina vidí blízku budúcnosť 

súvisiacu s ukončením spolupráce a riešia sa ich prípadné obavy.   

 

Medzi najčastejšie otázky rodinných príslušníkov patria:  

 Kde sme urobili chybu?  

 Prispeli sme k tomu, že začal/začala piť, fetovať?  

 Môžeme mu/jej pomôcť a ak áno, ako?  

 Ako riešili podobný problém iní?  

 Aká účinná je liečba závislostí?  

 Je závislosť vyliečiteľná? 

 Ako bude vyzerať jeho/jej návrat z liečenia?  

 Ako postupovať v prípade, že si nechce priznať svoj problém?  

 Získať kontakt na možnú liečbu v mieste môjho bydliska. 

 Získať informácie o liečebných programoch.  

 Praktické otázky v prípade liečby (zdravotné poistenie, sociálne dávky a pod.). 

 

Sociálne poradenstvo s rodinnými príslušníkmi by sa malo sústrediť na vyrovnanie sa 

s existujúcim problémom, získanie nadhľadu a uvoľnenie napätia. Rodinní príslušníci sa 

v procese uzdravovania zameriavajú viac na závislého člena rodiny, ako na seba samého. 

V sociálnej práci je z tohto dôvodu dôležité poskytovať poradenstvo spoluzávislým s cieľom 

zamerať sa na ošetrovanie seba samého. Optimálne je, ak spoluzávislý klient kombinuje 

individuálne poradenstvo so skupinovou terapiou, kde sa združujú ľudia s rovnakým 

problémom. (Mátel, Schavel et al., 2011) 

 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/


   

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

www.ia.gov.sk     www.esf.gov.sk     www.minedu.gov.sk 

83 
 

6.5  ODPORÚČANIA PRE PRAX  

 

 Na základe našich skúseností môžeme uviesť, že závislosti ovplyvňujú všetky oblasti 

života závislého, ale i jeho rodinných príslušníkov. Keďže sa jedná o interdisciplinárny 

problém, aj jeho riešenie musí byť interdisciplinárne. Za dôležité považujeme prepojenie 

inštitucionálnej a rezortnej spolupráce (sociálna oblasť, zdravotníctvo, školstvo,...), pričom 

výsledkom tohto prepojenia by malo byť vytýčenie kompetencií a ich zosúladenie v prospech 

klienta.  

 Ak hovoríme o prospechu klienta, radi by sme poukázali taktiež na potrebu 

zachovania a prehĺbenia humánneho prístupu ku klientovi. Nízkoprahové sociálne služby pre 

deti a mládež by podľa nás mali vychádzať v prístupe ku klientovi, ale aj jeho rodinným 

príslušníkom, v kontexte bio-psycho-socio-spirituálnej osobnosti. Odporúčame teda na klienta 

nahliadať ako na celistvú bytosť, ktorá nie je tvorená len jeho telesnými znakmi a psychikou, 

ale taktiež spôsobmi, akými sa formuje a prejavuje v medziľudských vzťahoch a čo je 

zdrojom jeho viery. Vnímanie klienta ako celku je nevyhnutné najmä pri práci so závislým 

klientom. 

 Taktiež považujeme za dôležité poukázať na potrebu mobilizácie ľudského kapitálu, 

ktorú je potrebné podporovať z vonkajšieho i vnútorného prostredia klienta. Je nutné 

zlepšovať všetky zložky participujúce na raste osobnosti a individuality klienta.  

 V rámci sociálnych služieb poskytovaných v nízkoprahových zariadeniach 

zameraných na závislých a ich rodiny, odporúčame využívať encounterové skupiny. Jedná sa 

o metódu,  ktorej základom je menšia skupina klientov (12 – 16 klientov). Jej cieľom je, aby 

sa klient dozvedel o sebe viac, skúmal svoje pocity, sledoval svoje správanie a interakcie 

v skupine iných ľudí. Skupiny sú zamerané na podporu osobnostného rastu, zvyšovanie 

sebadôvery, klient sa učí vytvárať rôzne druhy vzťahov, náležite komunikovať a kontrolovať 

a uvedomovať si pritom svoje emócie. Tieto skupiny sú taktiež vynikajúce na to, aby sa klient 

naučil brániť voči manipulácii, ale taktiež aby reguloval svoje hodnotiace postoje.  

 V rámci odporúčaní pre prax nie je možné zabudnúť na primárnu prevenciu. Primárna 

prevencia závislostí sa často sústredí na deti a dospievajúcich v základných a stredných 

školách. Považujeme za chybu, že do primárnej prevencie závislostí zameranej na deti 

v mladšom a staršom školskom veku nie sú zaradení aj rodičia alebo iné osoby, ktoré 

zasahujú priamo či nepriamo do výchovy dieťaťa.  

Odporúčame preto túto prevenciu zamerať aj na rodičov a to najmä v oblasti metód, 

akými pristupovať k dieťaťu v kritickom období puberty, ako rešpektovať a pracovať 
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s individualitou dieťaťa, ako správne komunikovať s pubertálnym dieťaťom a podobne. Táto 

prevencia by mohla byť realizovaná prostredníctvom špecifických programov zastrešovaných 

základnými školami, centrami voľného času a predovšetkým mimovládnymi organizáciami.  

Či už sa jedná o preventívne aktivity zamerané na deti alebo dospelých, odporúčame 

inovovať prístupy a metódy, ktoré sa pri primárnej prevencii využívajú. Dostupnosť 

zážitkových foriem učenia sa a informačných technológií je veľkým pozitívom pre realizáciu 

takejto prevencie. Úspešnosť primárnej prevencie je totiž veľmi závislá aj od toho, či cieľovú 

skupinu osloví a zaujme. Najmä v školskom prostredí sú často preventívne aktivity vnímané 

viac formou „super, ulejeme sa z vyučovania“, ako prijímané s pochopením a záujmom.  

 Rizikovým faktorom je spôsob napĺňania voľného času detí a mládeže. Práve preto by 

sme v rámci prevencie navrhovali v každej obci a meste, okrem bežne dostupných platených 

voľnočasových aktivít (umelecké, športové, záujmové krúžky), vytvárať voľnočasové aktivity 

charakteristické finančnou dostupnosťou, ktoré budú prístupné všetkým deťom, teda aj deťom 

zo sociálne znevýhodneného prostredia či marginalizovaným skupinám.  

Práve finančná náročnosť voľnočasových aktivít pre deti je často dôvodom, pre ktorý 

sa rodičia rozhodnú deti na takéto aktivity neprihlásiť. Preto by sme odporúčali, aby obce 

a mestá vytýčili objem finančných prostriedkov jednak na realizáciu bezplatných 

voľnočasových aktivít, ako i na realizáciu vhodného prostredia pre tieto aktivity (ihriská, 

priestory, bike parky,...). Nesmieme však opomenúť skutočnosť, že tieto voľnočasové aktivity 

by nemali byť len pre deti, niektoré z týchto aktivít by mali motivovať rodičov k účasti spolu 

s deťmi.  

Dôležitým odporúčaním je založenie online poradenstva – bezplatných poradenských 

služieb, na ktoré sa môžu rodičia, rodinní príslušníci i samotné deti anonymne obracať 

s otázkami. Práve takéto poradenstvo je často prvým krokom pre riešenie problému. 

Realizácia takéhoto poradenstva by mala byť ideálne v kompetencii samotných 

nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a mládež. Keďže zatiaľ je dostupnosť takýchto 

sociálnych služieb pomerne slabá, úlohy online poradenstva by sa mohli zhostiť aj sociálni 

pracovníci na obecných úradoch alebo mimovládne neziskové organizácie.   

Ak máme hovoriť o kvalite služieb poskytovaných v nízkoprahových centrách pre deti 

a mládež, považujeme za potrebné vysloviť taktiež niekoľko odporúčaní. Odporúčame slovo 

„terapia“ začleniť do Zákona o sociálnych službách. Taktiež odporúčame spracovať odborné 

programy zaoberajúce sa sociálnou rehabilitáciou, napríklad pre oblasti finančnej gramotnosti 

klientov alebo kariérneho poradenstva.  

http://www.ia.gov.sk/
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Na Slovensku absentujú taktiež možnosti koučingu pre pracovníkov zaoberajúcich sa 

problematikou závislostí. Odporúčali by sme taktiež venovať sa supervízii pre každého 

poradcu aspoň 1x mesačne, čoho podmienkou je však aj finančná dostupnosť zo strany 

inštitúcií.  

V súvislosti so sociálnymi pracovníkmi pracujúcimi v zariadeniach nízkoprahových 

sociálnych služieb pre deti a mládež, s ohľadom na množstvo negatívnych emócií a psychickú 

zaťaž, by sme odporúčali znížiť plný pracovný úväzok pracovníka z 8 hodín na 6 hodín. 

Taktiež je nevyhnutné klásť dôraz na psychohygienu týchto zamestnancov.  
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ZÁVER 

  

Riešenie problematiky závislosti je stále aktuálnou témou a popísalo sa o nej už 

mnoho. V súvislosti s ňou sa často hovorí o príčinách vzniku závislostí a medzi najčastejšie 

skloňované patria osobnostné predpoklady, dedičnosť a prostredie.  

 Ak hovoríme o vzniku závislostí detí a mládeže, veľmi často sa poukazuje na rizikové 

prostredie, v ktorom sa môžu deti ocitnúť najmä v rámci svojho voľného času. Poukazuje sa 

na potrebu efektívneho trávenia voľného času, najmä v kontrolovanom prostredí krúžkov, 

športových a záujmových aktivít. Rodičia sú upozorňovaní, aby kontrolovali, s kým sa ich 

deti stretávajú a ako trávia čas, keď nie sú pod dozorom. 

 Omnoho menej sa v súvislosti so vznikom závislostí však hovorí o rodinnom 

prostredí. Napriek tomu, že mnoho autorov, ako sme aj uviedli v prvej kapitole našej práce, 

poukazuje na to, že práve rodinné prostredie môže byť častým dôvodom vzniku závislostí, 

verejne sa o tom akosi hovorí omnoho menej, ako o rizikovom vplyve „zlej partie 

kamarátov“.  

 Keď sme začali pracovať so závislými mladými ľuďmi, zistili sme, že často je 

problém práve v prístupe rodičov. Bez ohľadu na to, kde sú korene vzniku ich závislosti, často 

k tomuto problému prispel podľa našej skúseností práve nesprávny prístup rodičov.  

 Azda najčastejším problémom, s ktorým sa v praxi stretávame je veľmi zlá 

komunikácia medzi rodičmi a dieťaťom. Rodičia často nevedia, ako s dieťaťom komunikovať, 

skúšajú to v dobrom aj v zlom, ale výsledkom je vo veľa prípadoch len zhoršenie situácie.  

 Ďalším problémom je rodinné prostredie, ktoré sa v mnohým prípadoch na prvý 

pohľad môže javiť ako bezproblémové. Nevyriešené osobnostné či vzťahové problémy 

rodičov sa však veľmi často odrážajú vo výchove dieťaťa. Mnoho rodičov sa zameriava na 

ekonomické udržiavanie rodiny, komunikácia a emočné prostredie, v ktorom deti vyrastajú, 

sú však na bode mrazu.  

 Rodičia, ktorí zistia, že ich dieťa je závislé, majú vo väčšine prípadov v začiatkoch 

tendenciu tento problém skrývať. Okrem toho, že sa nechcú obrátiť na odbornú pomoc, snažia 

sa závislosť dieťaťa utajiť všemožnými spôsobmi. V súvislosti s tým píšu dieťaťu 

ospravedlnenky do školy, vyplácajú jeho dlhy alebo dieťaťu dokonca dávajú peniaze na to, 

aby svoju závislosť mohlo udržiavať a nepožičiavalo si peniaze inde alebo nekradlo. Takéto 

správanie a prispôsobovanie sa závislému sa v posledných rokoch odborne začalo označovať 

ako spoluzávislosť.  
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 Všetky tieto problémy vedú k tomu, že sa u dieťaťa závislosť prehlbuje a rodičia sa 

snažia túto situáciu za každú cenu riešiť len doma za zavretými dverami. V mnohých 

prípadoch majú rodičia dokonca tendenciu tieto svoje činy obhajovať a neuvedomujú si, že 

celú situáciu len zhoršujú.  

 Keď začnú hľadať pomoc aj mimo rodiny, takmer všetka pozornosť sa sústredí na 

závislé dieťa. Dieťa je často len hospitalizované, v mnohých prípadoch dokonca po podpísaní 

reverzu odchádza naspäť do rodinného prostredia a neabsolvuje ani odvykaciu liečbu. Po 

návrate takéhoto dieťaťa domov sa poukazuje na potrebu sanácie rodiny s cieľom obnoviť 

všetky funkcie rodiny, ale takmer nikdy nie je rodina vedená k zmene správania, ktoré, ako 

sme už popísali, k vzniku závislosti vedie. Okrem toho taktiež vo väčšine prípadov absentuje 

ďalšia odborná práca so závislým.  

 Práve tu vidíme veľký priestor na zmenu. Je nutné si uvedomiť, že pre prevenciu 

opätovného vzniku závislosti je nevyhnutné, zamerať sa na prácu so spoluzávislými a teda 

naučiť rodinných príslušníkov, ako správne s dieťaťom komunikovať, ako vytvoriť kvalitné 

emočné prostredie pre rozvíjanie sa osobnosti závislého a pre jeho sociálnu rehabilitáciu.  

 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu v tomto prípade ponúka priestor práve 

na prácu nielen so závislými s cieľom dosiahnuť ich opätovné zaradenie do „zdravej“ 

spoločnosti, ale taktiež na prácu so spoluzávislými, ktorú považujeme za nevyhnutnú.  

 Problém sa z odbornej stránky však javí v tomto prípade jednak v zákonnom ukotvení 

a taktiež v absencii odborných postupov práce so spoluzávislým. Spracovanie manuálu 

odborných činností zameraných na prácu so spoluzávislým by bolo prvým krokom 

k vytváraniu zmeny v rodinách so závislým členom. Opora v zákone je v tomto prípade 

nevyhnutná.  

 S dieťaťom a spoluzávislými by po absolvovaní resocializačného pobytu závislého 

mali pracovať práve odborníci v rámci nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu. 

Odporúčali by sme, aby pre spoluzávislých boli vytvárané práve spomínané encounterové 

skupiny, v rámci ktorých môžu spoluzávislí s podobnými problémami komunikovať o svojich 

pocitoch a spôsoboch riešenia situácie. Taktiež je potrebné spracovať pre spoluzávislých 

komunikačný manuál, v rámci ktorého sa budú učiť správnej komunikácii s mladými 

závislými ľuďmi.  

 Zmenu prístupu samotných spoluzávislých považujeme za kľúčovú v riešení 

problematiky závislostí detí a mládeže. Práve nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu 

by sa preto podľa nášho názoru mala zameriavať na prácu s takýmto klientom a rozvíjať tak 

nielen primárnu, ale i sekundárnu a terciárnu prevenciu závislostí.   
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 Taktiež je nevyhnutné, aby nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu pracovala 

so samotnými závislými a cielene sa zameriavala na ich sociálnu rehabilitáciu, zlepšenie 

komunikácie, obnovenie sociálnych zručností, pracovných návykov a zaradenie do 

spoločnosti. Jedine tak totiž dokážeme naozaj zabrániť recidíve.  
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PRÍLOHA A  - GDPR 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov klienta 

Osobné údaje  

Meno a priezvisko : ........................................................................................................ 

Adresa bydliska :    ......................................................................................................... 

 

Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje:  

Spokojnosť  - centrum sociálnych služieb n.o.,  Jesenského 449, 971 01     

Prievidza 

spokojnost@ispokojnost.sk, tel.................................................. 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: poradca@ispokojnost.sk 

 

Účely spracovania: 

poskytnutie sociálnych služieb podľa Zákona č. 448/2008 Z.Z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov 

 

 

Adresa: Bakalárska 2, 971 01 Prievidza   

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: prevádzkovateľ 

Prenos osobných údajov tretej osobe: bude 

Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu 

 

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so 

spracovaním mojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas 

doby uchovávania osobných údajov. Súhlas môže byť rozšírený aj o účely uvedené nižšie. 

Pokiaľ je prijímateľom dieťa, má menej ako 16 rokov, môže poskytnúť súhlas so spracovaním 

svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča a zákonného zástupcu..    

Kategórie osobných údajov, ktoré môžu byť získavané za účelom zaradenia do 

databázy evidencie klientov Spokojnosť n.o. Prievidza : 

 meno a priezvisko, rodné meno, 

 adresa trvalého a prechodného pobytu, príp. korešpondenčná adresa, 

 dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, 

 počet detí, meno detí, dátum narodenia detí, rodné číslo detí, 

 meno manžela/ky/, rodné číslo manžela/ky, resp. partnera/ky, 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
mailto:spokojnost@ispokojnost.sk
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 pracovné zaradenie, zamestnávateľ, vrátane manžela/ky, partnera/ky, 

 národnosť, štátna príslušnosť, 

 príjem, majetkové pomery, bytové pomery, 

 číslo osobného účtu, telefónne číslo, mailový kontakt, 

 číslo OP, 

 informácie o sociálnej situácii, vrátane osobnej a rodinnej anamnézy, 

 informácie o zdravotnom stave, 

 bezúhonnosť 

 súhlas dotknutej osoby na vyhotovenie, spracovávanie a zverejňovanie video 

a audiovizuálnych materiálov, vrátane ich poskytovania tretím osobám za 

účelom archivovania, spracovania a zverejňovania. 

 

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného 

odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. 

Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať 

osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje 

zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani 

ich nebude obchádzať. 

 

Práva dotknutej osoby: 

- súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek bezplatne 

odvolať písomnou formou na adresu Prevádzkovateľa, 

- Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným 

údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo 

právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, 

- Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby 

alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu 

na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. 

 

 

    

 

V .........................., dňa:                                                                 ...........................................           

                                                                                                                           Podpis  

                                                                                                       (podpis zákonného zástupcu) 

 

http://www.ia.gov.sk/
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PRÍLOHA B - DOTAZNÍK 

 

DOTAZNÍK KLIENTA      /Evidenčné číslo:                / 

 

Meno a priezvisko PSS/prezývka klienta: 

Dátum a miesto narodenia: Stav: 

slobodný/á        

 

ženatý/vydatá 

 

rozvedený/á 

Trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,  kontaktná adresa:( nehodiace prečiarknuť) 

Rodné číslo: Číslo OP: Preukaz poistenca 

áno                     nie 

Telefónne číslo: E-mail: Účet v banke: 

áno                      nie 

Obvodný lekár:                            

Deti a ich dátum narodenia: 

Členovia v spoločnej domácnosti:                                byt                       rodinný dom 

                                                                        Počet členov v spoločnej domácnosti: 

Pôvod:  

                                minorita 

 

                             majorita 

Gramotnosť: 

                   áno 

 

                čiastočne 

 

                  nie 

Dosiahnuté vzdelanie: 

Držiteľ preukazu 

ŤZP 

              áno 

 

 

 

            nie 

Ak áno, aká je forma kompenzácie: 

t.č. zamestnaný: 

             áno 

 

            nie 

Ak áno, kde? (pracovná pozícia) 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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Vedený na 

ÚPSVaR 

                 áno 

 

 

            nie 

Ak áno, od kedy? 

Poberateľ 

sociálnych         

dávok: 

            áno                

      

       

nie  

Ak áno, aké sociálne dávky? 

Dátum 1. kontaktu: 

 

Klient prišiel na 

podnet: 

S klientom prišiel: 

Zmeny v údajoch, prípadné poznámky- (pôžičky, dlžoby, exekúcie, odvody do sociálnej 

a zdravotnej poisťovne, platnosť OP.....a iné) 

Dátum evidencie: Meno sociálneho pracovníka, ktorý dotazník  

vypísal: 

Svojim podpisom súhlasím so 

spracovaním osobných údajov 

podľa Zákona č.18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov 

Dátum:  

 

Podpis klienta: 

  

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/


   

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

www.ia.gov.sk     www.esf.gov.sk     www.minedu.gov.sk 

101 
 

PRÍLOHA C – ANKETA  ZŠ, SŠ A SURVIO 

 

Anketa v základných školách, stredných školách a Survio 

 

1. Čo si predstavíte pod slovným spojením: voľný čas 

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. .... 

 

2. Popíšte ako trávite svoj voľný čas po škole:  

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

3. Ako by ste čo najlepšie využili Váš voľný čas  
 

- Vnútri:  

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

- Vonku: 

.................................................................................................................................................................................... .

..................................................................................................................................................................................... 

 

4. Ako ovplyvňuje trávenie Vášho voľného času napr. ktorékoľvek ročné obdobie, 

priaznivé aj nepriaznivé počasie:  

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

5. Koľko času trávite hraním hier alebo na internete za jeden deň?  

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

6. Popíšte, ako by ste čo najlepšie vedeli využiť svoj voľný čas bez mobilu, 

internetu, TV a herných konzol:  

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. .................... 

 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
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7. Aké témy/stránky/videá Vás zaujímajú, keď ste na internete?  

............................................................................................................................................................................. ........

..................................................................................................................................................................................... 

 

8. Má trávenie Vášho voľného času na internete prínos ku získavaniu lepších 

vedomostí, schopností alebo zručností? Ak nie,  ako by ste ich pre Vás čo 

najlepšie využili:   

......................................................................................................................................................... ............................

..................................................................................................................................................................................... 

 

9. Kto alebo čo  je Vaša motivácia?  

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

10. Čo by ste chceli robiť o pár rokov?  

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................  

 

11. Aké hodnoty napr. šťastie, zdravie, rodina, peniaze, vzdelanie.. vo svojom živote 

preferujete (Zoraďte ich od najdôležitejších po menej dôležité): 

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

       12. Napíšte Váš vek ......................                          

      13. Pohlavie (muž/žena)................ 

      14. Ročník/trieda...........................                                             

 

 Ďakujeme za vyplnenie! 

 

 

 

 

http://www.ia.gov.sk/
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PRÍLOHA D – ANKETA PFO 

Anketa PFO 

Cieľ: Získať názor a postoj rodičov k výchove svojho dieťaťa, tráveniu voľného času a to 

z dôvodu možného požívania návykových látok. Predchádzať, či zabrániť akejkoľvek  

závislosti. 

 

Vek  ............................................. 

Pohlavie:    muž □  žena  □         Lokalita:      mesto □              obec □ 

1. Aký typ výchovného štýlu preferujete pri výchove svojho dieťaťa? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

2. Aký vzťah je medzi Vami a Vaším dieťaťom? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

3. Máte prehľad, ako využíva Vaše dieťa svoj voľný čas počas Vašej prítomnosti a aj 

počas Vašej neprítomnosti (keď ste v práci....)? 

Počas Vašej prítomnosti: ........................................................................................................... 

 

Počas Vašej neprítomnosti:........................................................................................................ 

 

4. Máte prehľad ako Vaše dieťa trávi voľný čas? 

a) Keď trávi čas na internete (webové stránky) 

.................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................  

b) Keď je vonku (kde sa pohybuje, kam chodieva, čo robí) 

............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

c) Akých má kamarátov  

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
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5. Akým spôsobom kontaktujete svoje dieťa, aby ste získali prehľad o jeho trávení 

voľného času? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

6. Dávate svojmu dieťaťu nejaký cieľ a motiváciu? Ak áno, tak akú? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

7. Komunikujete so svojim dieťaťom aj  na témy,  ktoré ho zaujímajú?  

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

8. Kedy ste naposledy položili svojmu dieťaťu otázku: Ako sa máš? Čo ťa trápi?, Čo ťa 

zaujíma? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

9. Máte s Vašim dieťaťom aj spoločné aktivity? Ak áno, aké? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

10. V akom veku dieťaťa, ste na ňom spozorovali zmenu správania, prípadne 

problémy? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

http://www.ia.gov.sk/
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PRÍLOHA E – SOCIÁLNA ANAMNÉZA 

 

Sociálna anamnéza klienta 

 

evidenčné číslo klienta  

Meno a Priezviskom klient/ka:  

Dátum narodenia:  

Bytom:  

Rodina:  

Deti:  

 

Aktuálna situácia: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Sociálna diagnóza:  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Cieľ:  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Stratégia, plán:  

...................................................................................................................................................... 

 

Klientke/tovi bolo poskytnuté sociálne poradenstvo  

 ...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

Dohodli sme sa: 

 ........................................................................................................................................... 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
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Kontrakt prebehol pri prvom stretnutí v písomnej forme - podpísaný Súhlas so spracovaním 

osobných údajov zmysle 18/2018 Z.z. - GDPR. Kontrakt obsahoval okrem základných  

klientkiných údajov, stanovené ciele poradenstva, formy a metódy práce,  približný čas a 

frekvenciu  poradenského procesu. 

 

V Prievidzi  dňa................................. 

 

 

Zapísala: ............................................................................................................................., 

sociálny pracovník, Detašované pracovisko: Bakalárska 2, 97101, Prievidza, telefonický 

kontakt: ............................., SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o., sídlo: 

Jesenského 449, telefonický kontakt:................................ 

  

 

http://www.ia.gov.sk/
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PRÍLOHA F – ZÁZNAMOVÝ HÁROK 

 

Záznamový hárok 

 

Meno a Priezvisko klient/ka:  

Dátum narodenia:  

Bytom:  

Rodina:  

Deti:  

 

Zistené skutočnosti:  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

V Prievidzi, dňa ..................... v čase od ............ do ................. 

 

 

 

 

 

Zapísala: .................................................................................................................................., 

sociálny pracovník, Detašované pracovisko: Bakalárska 2, 97101, Prievidza, telefonický 

kontakt:.................., SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o., sídlo: Jesenského 

449, telefonický kontakt: ...................... 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/
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PRÍLOHA G – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 

 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA  

 Individuálny plán rozvoja osobnosti klienta  

                                                                                                              Evidenčné číslo klienta:  

 

Meno a priezvisko 

PSS/prezývka 

klienta 

Peter P. 

Dátum a miesto 

narodenia 

Rodné číslo 

1985 

slobodný - bezdetný 

 

Bydlisko, kontakt 

na klienta - telefón, 

e-mail 

Adresa:  

Telefón:  

e-mail: 

Dátum prvého kontaktu 

7.1.2020 

Klient prišiel na podnet 

Z printových médií  

S klientom prišiel –  

sám 

1. SOCIÁLNA DIAGNOSTIKA 

1.1 Anamnéza                                 

Zdravotná Prekonal len bežné ochorenia. 

Matka v detstve netrpela žiadnym ochorením, prekonala iba bežné 

ochorenia. 

Rodinná Vzťahy medzi jednotlivými členmi v rodine:  

Sú narušené, nedokážu spoločne komunikovať bez hádok.  

 

Komunikácia medzi jednotlivými členmi v rodine: S otcom 

neudržiava aktuálne žiadny kontakt. 

Osobná Klient má strach, že nebude mať kde bývať, nakoľko býva 

v domácnosti matky spolu s jej druhom v rodinnom dome. Na 

domácnosť neprispieva, nemá žiadny príjem. Nie je zaevidovaný na 

ÚPSVaR ako uchádzač o zamestnanie. Klient požíva návykové  

a omamné látky, taktiež alkoholické nápoje. Problémy s drogami má 

už od strednej školy. Neskôr začal  brať tvrdšie  drogy – pervitín 

a alkoholické nápoje. 

http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
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V škole dosahoval priemerné vzdelávacie výsledky, bol lenivý, 

nechcelo sa mu  učiť. Má rád zvieratá. Na ZŠ športoval, robil karate a 

Breakdance.  Má talent na kreslenie. Keď sa mu zunoval tanec, začal 

pracovať manuálne ako baník. Po dvoch mesiacoch však pracovný 

pomer ukončil.  

Ohľadom detstva uviedol, že s bratom mal a aj má dobrý vzťah. 

Ohľadom otca uviedol že je alkoholik, neudržiava s ním žiadny 

kontakt. O matke sa vyjadril, že sa často hádajú a telefonicky ho 

kontroluje. Bližšie skutočnosti z detstva nechcel uviesť, čo poradca 

rešpektoval. 

Ohľadom zdravotného stavu uviedol, že má problémy 

s alkoholickými nápojmi a drogami. Uviedol, že sa cíti byť 

menejcenný, nevychádzali mu ani vzťahy a taktiež má s matkou 

narušenú komunikáciu. 

Má dlhy na zdravotnej a sociálnej poisťovni, exekúcie a dlžoby. 

V akej výške nevedel uviesť. 

Profesionálna/ 

školská 

Úplné stredné odborné vzdelanie. 

Interakcie PSS so 

sociálnym 

prostredím 

(susedstvo, inštitúcie 

a pod.) 

S rodinou udržiava sporadický kontakt, občas ich navštívi.  Klient má 

veľa kamarátov, ktorí majú  problémy s drogami a alkoholom.  

1.2 Mapa -  

pozorované prejavy 

správania klienta 

Pozorovanie trvalo 50 minút. 

Motorické reakcie 

Klient je nesústredený 

roztržitý, neudržiava očný 

kontakt. 

Kognitívna/afektívna zložka 

Stereotypné odpovede, 

problémy s formuláciou 

myšlienok. 

Fyziologické prejavy 

Je vysokej a štíhlej  

postavy. 

Behaviorálne odozvy klienta 

v rámci špecifických otázok 

Klient aktuálne uvádza, že má problémy s alkoholom 

a drogami, svoju situáciu nezvláda a preto sa rozhodol, že 

navštívi psychiatra a následne podstúpi liečbu.   

 

  

http://www.ia.gov.sk/
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1.3. Klientova 

hypotéza 

O vzniku problému Klient uvádzal, že problémy začali už v škole, cíti sa byť menejcenný 

a je si vedomý, že je závislý od alkoholických nápojov a návykových 

látok. 

Symptomatológia Klient  má problémy s návykovými a psychotropnými látkami. Bol 

viackrát hospitalizovaný v miestnej nemocnici na psychiatrickom 

oddelení.  

Prejavy: agresivita, krik, vulgarizácia.  

Dôsledky na život 

klienta a jeho okolie 

Jeho závislosť narušuje širšie vzťahy v rodine.  

Čo všetko klient už 

urobil pre vyriešenie 

situácie 

Klient  doteraz len sľuboval, že prestane požívať návykové látky a 

alkoholické nápoje, avšak svoj sľub doteraz nedodržal. 

Vízia klienta (čo 

chce 

zmeniť/dosiahnuť) 

Klient má záujem absolvovať liečbu pobytovou formou 

v resocializačnom centre. 

Má záujem na budovaní citovej väzby medzi rodinnými príslušníkmi 

a opätovne nájdenej dôvery k matke. 

1.4 Dokumentácia k 

prípadu 

 

Vyžiadanie 

dokumentácie, ktoré 

klient doniesol počas 

intervencie 

Ukončenie resocializačného procesu. 

1.5 Sociálna 

diagnóza 

Klient priznáva, že je závislý na návykových látkach. Ak má 

abstinenčné príznaky, vie byť agresívny na svojich najbližších, 

ktorých psychicky donúti, aby mu dali peniaze. 

2. INTERVENCIA 

2.1 Stanovanie 

cieľov práce s 

klientom 

1. Nástup na protidrogové liečenie. 

2. Telefonický kontakt so sociálnou sestrou na psychiatrii v miestnej 

nemocnici ohľadom zistenia termínu trvania a ukončenia 

hospitalizácie na psychiatrickom oddelení. 

3. Poskytnutá súčinnosť  v spolupráci s ÚPSVaR ohľadom  

 zaevidovania na ÚPSVaR ako uchádzača o zamestnanie, nakoľko je 

to podmienkou pri nástupe na liečenie. 

4. Klienta podporovať k nástupu na liečenie. 

http://www.ia.gov.sk/
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Hlavný cieľ Zlepšenie a udržiavanie vzťahovej väzby medzi príslušníkmi rodiny 

a opätovné začlenenie do spoločnosti. 

2.2 Kontrakt Kontrakt prebehol pri prvom stretnutí v písomnej forme - podpísaný 

Súhlas so spracovaním osobných údajov - GDPR. Kontrakt obsahoval 

okrem základných  klientových údajov, stanovené ciele poradenstva, 

formy a metódy práce, približný čas a frekvenciu  poradenského 

procesu. 

2.3 Poradenský 

plán 

1. Klient bude všetko konzultovať s poradcom. 

2. Zaeviduje sa na ÚPSVaR ako uchádzač o zamestnanie. 

4. Podstúpi detoxikáciu na psychiatrickom oddelení. 

5. Klient si vybaví odporúčanie z ÚPSVAR ohľadom absolvovania 

liečenia.  

6. Po skončení resocializačného pobytu bude navštevovať poradňu. 

Konzultácie s inými 

odborníkmi k tvorbe 

plánu- spôsob, čas, 

s kým: 

Telefonická komunikácia, približne 10 minút so sociálnou sestrou 

z miestnej nemocnice.  

Telefonická komunikácia s pracovníčkou ÚPSVaR – oddelenie 

prvého kontaktu.  

2.4 Stratégie na 

splnenie cieľov 

 

Konzultácie s inými 

odborníkmi k tvorbe 

stratégie- spôsob, 

čas, s kým:: 

Individuálna práca s klientom  - formou pozorovania, rozhovoru 

a poskytnutie sociálneho a špecializovaného poradenstva. 

2.5 Použité formy 

 Individuálne - Individuálny poradenský 

proces - motivácia, vysvetlenie dôsledkov 

požívania alkoholických nápojov 

a návykových látok a návykových 

škodlivých činností 

 Ambulantná – osobné stretnutia 

2.6 Použité metódy 

 pozorovanie 

 rozhovor 

2.7 Konzultácie  

Dátumy Miesto 

Poradňa 

Spôsob dopravy 

za klientom 

Konzultoval 

Poradca 

 

 

http://www.ia.gov.sk/
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3. UKONČENIE PRÍPADU 

Ciele sociálnej terapie (tvorí ich klient / rodina za pomoci sociálneho pracovníka): 

Socializácia, opätovné začlenenie do spoločnosti. 

Dátum ukončenia: 

20.06.2021 

Spôsob ukončenia 

Klient pracuje. Požiadal za našej súčinnosti 

o oddlženie. 

Trvanie 

ukončovacieho 

rozhovoru v 

minútach 

 

4. HODNOTENIE 

4.1 Vzťah poradcu 

a klienta 

Medzi klientom a poradcom vládne dôvera a úcta. 

4.2 Úroveň 

naplnenia cieľov 

Ciele sa napĺňali podľa stanovených cieľov. 

4.3 Účasť klienta na 

plnení cieľov 

Klient spolupracuje, je aktívny. 

4.4 Adekvátnosť 

využitia metodiky 

Využitá metodika je adekvátna. 

4.5 Spôsob 

aktivizácie klienta 

a jeho okolia  

Rozhovor a motivácia. 

4.6 Perspektíva 

klienta  

Klient je pozitívne naladený. 

Katamnéza prípadu 

- ak nastala 

možnosť 

Klient absolvoval 2x resocializačný proces v dvoch resocializačných 

centrách, ktoré klient vždy predčasne ukončil. Klient aktívne 

spolupracoval i napriek opakovaným zlyhaniam. Počas využívania 

našich sociálnych služieb bola klientovi poskytnutá pomoc so 

zabezpečením termínu na psychiatrickom oddelení v miestnej 

nemocnici s cieľom absolvovania detoxikačného procesu. Taktiež mu 

bola poskytnutá pomoc so zabezpečením miesta v resocializačných 

centrách. Poradkyňa spolupracovala s psychiatrickým oddelením 

v miestnej nemocnici, s ÚPSVaR, odd. SPODaSK so sociálnym 

kurátorom pre PFO, taktiež s odd. služieb pre občana a s odd.  

hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok. 

http://www.ia.gov.sk/
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Klientovi bola poskytnutá pomoc s oddlžením, nájdením práce 

a psychiatrického lekára.  

Klient v súčasnosti pracuje v súkromnej firme ako robotník, má 

pravidelný príjem, býva v domácnosti matky, ktorá ho podporuje.  

Vypracoval - meno 

zamestnanca 

 

Dátum a miesto  

spracovania 

 

 

 

Za účelom zachovania anonymity klienta, resp. prijímateľa sociálnych služieb je meno  

klienta pozmenené a ďalšie identifikačné údaje nie sú uvedené.
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