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Summary 

The presented contribution deals with the issue of alcohol dependence in a modern day 

family from a viewpoint of family counseling. The methodology of family counseling related 

to recovery process of a family member addicted to alcohol is considered a major problem. 

A primary research goal was to clarify the status and changes of family counseling in the 

recovery process with regard to time factor. This goal emerges especially from the lack of 

clarity and non-systematic nature of family counseling in Slovakia. The main method was a 

semi-structured interview. Interviews with family counseling and/or alcohol dependence 

experts were analyzed by means of interpretative content analysis. Interviews with family 

members were subjected to a phenomenological data analysis. Analysis results were trans-

parently presented by the author in the tables of common topics reflecting subjectively per-
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ceived status of family counseling in Slovakia. The author can, among other things, state 

that the methodology of family counseling in Slovakia does not exist and unification of 

these methods is not expressly desirable from the experts’ point of view. She also points to a 

number of weaknesses of family counseling which need to be solved in a system way. Inter-

pretation of experts’ results is complemented by the counseling experience of families them-

selves, where always one member was addicted to alcohol. The time factor is at the same 

time important especially in the three years of family counseling which is marked by the 

occurrence of most life changes.  

Úvod 

Spätosť rodiny so spoločnosťou sa prejavuje tiež v samotnej podstate rodiny – v jej 

charaktere, ktorý sa postupne mení v nadväznosti na zmeny v spoločenskom systéme a s 

nimi súvisiace ekonomické i sociálne premeny.  

Uvedomujeme si, že o rodine už vzniklo veľmi veľa hodnotných dokumentov, ktoré 

popisujú jej vývoj, stav, trend, a taktiež aj nástrahy a riziká, ktoré rodina prežíva. Medzi 

ne môžeme zaradiť tiež tému mnohokrát oslovovanú – tému alkoholovej závislosti.  

Európska únia popisuje alkohol ako jeden z hlavných zdravotných a spoločenských 

problémov. Alkohol je taktiež príčinou zhoršenia zdravotného stavu a predčasného 

úmrtia. Jeho dopad sa prejavuje aj v nehodovosti, v rozsiahlych sociálnych situáciách ako 

je násilie, kriminalita, rozvrat v rodine, nízka alebo žiadna produktivita práce a pod 

[First..., 2009] 

Práve v spektre kauzality medzi rodinou a alkoholovou závislosťou sme sa rozhodli 

v článku, ktorý vychádza zo záverov rovnomennej dizertačnej práce, zaoberať 

opatreniami, ktoré štát ponúka a vie zabezpečiť pre členov takto ohrozenej rodiny. Ide o 

rodinné poradenstvo, ktoré vzniklo ako prirodzená súčasť poradenského procesu a 

vhodne dopĺňa spôsoby práce v nadväznosti na potrebu klientov. 

Naším cieľom bolo zistiť stav súčasného rodinného poradenstva a priblížiť metodiku a 

zmeny, ktoré nastávajú v metodike (metódy, prístupy, techniky) v rodinnom poradenstve 

s rodinou závislou od alkoholu. Nemohli sme opomenúť faktory, ktoré tieto zmeny 

vyvolávajú. Zároveň sme komparovali získané názory na problematiku a dopĺňali 

stanoviská rodinných poradcov, expertov na rodinné poradenstvo a názory rodinných 

príslušníkov. Chceli sme sprehľadniť a zosystematizovať obraz o rodinnom poradenstve s 

alkoholovou závislosťou do tzv. mapy rodinného poradenstva pre závislých na Slovensku. 
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Súčasná rodina a jej zmeny  

Sociálny systém fungujúci v minulosti bol podľa Možného (2006) najčastejšie 

oslabovaný najmä na základe neistoty fungovania rodinnej ustanovizne a na základe 

popierania hierarchického usporiadania rodinných vzťahov.  

Za najsilnejší moment, ktorý ovplyvnil vývoj rodiny nielen v Európe, ale aj vo svete 

považujeme tzv. druhú demografickú revolúciu, ktorá predstavuje súbor zmien nielen v 

reprodukčnom, ale aj všeobecne rodinnom a sexuálnom správaní ľudí od šesťdesiatych 

rokov. Práve tieto vplyvy - politické, geografické a sociálne zmeny s posunom do 

deväťdesiatych rokov výrazne zasiahli do vývoja slovenskej rodiny. Odzrkadlili sa najmä v 

oblastiach ako pôrodnosť, počet detí v rodine, zamestnanosť, rozvodovosť rodín a iné.  

Stotožňujeme sa s delením, ktoré navrhol Giddens (1999) a píše o týchto šiestich 

hlavných trendoch, ktoré prevládajú na celom svete:  

1. pokles významu rozšírených rodín a iných príbuzenských skupín,  

2. všeobecná tendencia k slobodnej voľbe manželského partnera,  

3. viac sa uznáva právo žien na rozhodovanie tak vo veci sobáša, ako aj v rodinných 

záležitostiach,  

4. ubúdajú príbuzenské zväzky,  

5. v spoločnostiach, ktoré boli tradične veľmi reštriktívne, sa presadzuje väčšia miera 

sexuálnej slobody,  

6. všeobecne sa rozširujú tiež práva dieťaťa.  

Na základe štatistík Slovenskej republiky a dostupnej literatúry sme zistili, že zmeny, 

ktoré formujú slovenskú rodinu, sa odzrkadľujú najmä v týchto okruhoch: zmena 

inštitúcie manželstva, zmena v početnosti detí, individualizácia členov rodiny a odchod 

detí z rodinného prostredia, vznikajúce nové formy rodín a zapojenie žien do trhu práce.  

Alkoholová závislosť 

Tak ako to popisuje svetová literatúra, alkohol spolu s cigaretami patria k drogám, 

ktorých konzumácia balansuje na hranici medzi povolenou a škodlivou. Častokrát sa 

alkohol nazýva aj sociálne žiadúcou drogou, čo v mnohých prípadoch ovplyvňuje a 

sťažuje včasné zachytenie rizikového správania [Ein Angebot..., 2001].  

V kontexte nášho článku sme sa rozhodli pracovať najmä s tvrdením Jellinka [In 

Bútora, 1989], že pre smerovanie expertných dialógov, by bolo užitočné označovať 

termínom alkoholová závislosť všetky formy pitia, ktoré spôsobujú ujmu, resp. škodu 

jednotlivcovi alebo spoločnosti. Práve v súvislosti so škodami, ktoré alkohol spôsobuje 

nielen človeku ako jednote bio-psycho-sociálno-spirituálnych zložiek, ale aj rodine ako 

mikrosystému, v ktorom človek prvky svojho bytia buduje a rozvíja, sa budeme venovať v 
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nasledujúcej kapitole. O rizikovosti nebezpečnej konzumácie alkoholu hovorí zároveň aj 

fakt, že je zaradená aj medzi sedem rizikových faktorov, ktoré sú zodpovedné za najväčšiu 

časť chorôb Európy v rámci celosvetového priemeru [Verejné..., 2007].  

Považujeme za dôležité zaoberať sa aj dôsledkami škodlivého užívania alkoholu na 

jednotlivých členov rodiny a to konkrétne - vplyv alkoholu na muža, ženu a dieťa. 

Najvýraznejšie oblasti, na ktoré alkohol vplýva môžeme kategorizovať do oblastí ako sú 

sociálne vzťahy, vzdelanie, zdravie a práca. Práve tieto oblasti sú považované za kľúčové 

pri diagnostikovaní alkoholovej závislosti a na nich môžeme vnímať zmeny v živote 

človeka závislého od alkoholu. Korešponduje to aj s tvrdením Európskeho 

monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, ktoré hovorí, že rozsah dopadu 

dôsledkov konzumu alkoholu z hľadiska spoločenského, zdravotného, pracovného, 

psychologického a ekonomického je pre našu spoločnosť stále najrozsiahlejší [Európske..., 

2010].  

Rodinné poradenstvo a metódy práce 

Závislosť jedného člena rodiny od alkoholu sa výrazne dotýka a pôsobí na všetkých 

ostatných členov. Postupne môže prísť až k ochoreniu celej rodiny. Takéto 

spolunažívanie znemožňuje normálnu, prirodzenú komunikáciu, pružné a zodpovedné 

rozhodovanie. Člen rodiny závislý od alkoholu nedokáže napĺňať základné rodinné 

funkcie.  

Tento stav je veľmi zaťažujúci a vysiľujúci, a bohužiaľ často krát končí rozpadom 

rodiny a stratou blízkych vzťahov. Revidovaná Európska sociálna charta v článku 14 

zaväzuje všetky členské štáty zabezpečiť obyvateľom daných krajín Právo na prospech zo 

sociálnych služieb. Povinnosťou krajín je zaistiť „použitie metód sociálnej práce, ktoré 

pomôžu jednotlivcom a skupinám v spoločenstve pri ich rozvoji a prispôsobení 

sociálnemu prostrediu.“ Taktiež by mali krajiny „podporovať účasť jednotlivcov a 

dobrovoľných alebo iných organizácií pri zriaďovaní alebo udržiavaní takýchto služieb.“ 

[Európska sociálna charta – revidovaná, 1996] V súvislosti s predmetom výskumu, ktorý 

bol realizovaný počas štúdia, považujeme dané právo za jedno z najzákladnejších, ktoré 

môže ovplyvňovať poradenstvo v európskom kontexte. So zreteľom na rodinný systém 

súhlasíme s autormi Uhlingerom a Tschuim, že zapojenie rodiny do pomoci závislému, 

posilňuje jeho ochotu ďalej pracovať a priaznivo ovplyvňuje celý proces závislosti. Druhý 

významný moment nastáva v lepšom pochopení závislosti, v ukotvení sa v rodinných 

rolách, v nadobudnutí stability a v pochopení zmysluplnosti jednotlivých intervencií 

pomoci [Uhlinger, Tschui, 2009]. Domnievame sa, že jednou z foriem akou sa môže 

pracovať s rodinou, je aj rodinné poradenstvo. Vnímame ho ako súčasť sociálneho 

poradenstva. Sociálne poradenstvo je v súčasnosti na Slovensku ukotvené v dvoch 
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významných legislatívnych dokumentoch, a to v Zákone č. 305/2005 Z. z. o 

sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele z roku 2005 a Zákone č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách z roku 2008. Zmeny v rodine vytvárajú nepretržitý proces. Premeny 

jednotlivcov i celej rodiny spoločne popisuje Heller (1996), pričom sa dotýka najmä 

prvých piatich rokov života rodiny v procese doliečenia (po začatí abstinencie). Našou 

snahou bolo zistiť, či skutočne tieto zmeny v živote rodiny sú aj zachytávané a 

transformované do procesu rodinného poradenstva, alebo sa rodinné poradenstvo vyvíja 

v kontexte času iným spôsobom.  

Výskum  

Za základný výskumný problém sme si zvolili zistiť stav rodinného poradenstva a 

zmeny v metodike rodinného poradenstva v rodine s členom závislým od alkoholu v 

procese úzdravy v kontexte časového faktora. V článku sa preto venujeme súčasnému 

stavu samotného rodinného poradenstva v súvislosti s alkoholovou závislosťou a 

zaoberáme sa taktiež zmenami v metodike rodinných poradcov v súvislosti s časovými 

posunmi v živote rodiny a faktormi, ktoré tieto zmeny ovplyvňujú. Zároveň sme oslovili 

aj účastníkov rodinného poradenstva, či a akým spôsobom aj oni tieto zmeny v metodike 

a ovplyvňujúce elementy vnímali.  

Výskum spočíval v používaní kvantitatívnych a kvalitatívnych metód a techník. Ako 

metódy tohto výskumu sme zvolili dotazník, anketu a pološtrukturované interview.  

V úvodnej časti výskumu sme mali ambíciu zmapovať situáciu v rodinnom 

poradenstve s rodinami s členom závislým od alkoholu. Dotazník bol rozposlaný e-

mailom všetkým poradcom, ktorí môžu pracovať s rodinami so závislým členom.  

Zisťovali sme v ňom informácie o všeobecnom a špecificky zameranom rodinnom 

poradenstve na alkoholovú závislosť. V súvislosti s výsledkami z dotazníka, sme však 

museli pristúpiť k ďalšej metóde zberu dát – rozposlaním emailovej ankety na tému 

rodinné poradenstvo. Anketa obsahovala dve otázky, na ktoré mali respondenti z vyššie 

spomenutých inštitúcií odpovedať kladne alebo záporne.  

V druhej fáze sme prehodnotili získané informácie z dotazníka i ankety a rozhodli sme 

sa zistiť pološtrukturovaným interview názory všeobecne uznávaných odborníkov na 

rodinné poradenstvo alebo alkoholovú závislosť.  

Pre úplnosť pohľadu na rodinné poradenstvo v súvislosti s alkoholovou závislosťou 

sme obrátili našu pozornosť aj na samotných rodinných príslušníkov. Využili sme taktiež 

metódu pološtrukturovaného rozhovoru a týmto spôsobom sme nadobudli ďalšie 

informácie o ich percepcii rodinného poradenstva. Získali sme tým cenné poznatky z 

pohľadu subjektívneho vnímania [Hendl, 2005];[Švaříček, Šeďová, 2007]. 
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V kvantitatívnej fáze výskumu bol výberový súbor tvorený poradcami, pracujúcimi v 

troch inštitúciách. Išlo o zámerný výber a každá z týchto inštitúcií má vo svojom 

programe rodinné poradenstvo alebo problematiku závislostí.  

V kvalitatívnej časti výskumu sme oslovovali expertov na základe účelového výberu 

intenzívneho vzorkovania [Hendl, 2005]. Podstatou bolo osloviť expertov, ktorí pracujú v 

oblasti rodinného poradenstva a/alebo alkoholovej závislosti.  

Trianguláciu výberového súboru sme sa rozhodli doplniť aj účastníkmi rodinného 

poradenstva, ktoré sa zúčastňujú rodinného poradenstva v súvislosti so závislosťou 

jedného člena rodiny. Ako kritérium sme si zadali časový interval rodinného poradenstva 

v dĺžke minimálne troch rokov a minimálne troch členov rodiny, pričom jeden z nich bol 

vždy dieťa. Dĺžku poradenského procesu ako kritérium sme si zvolili najmä na základe 

Hellerovho rozdelenia (1996), kde tretí rok abstinencie je zameraný na posilnenie 

zdravého životného štýlu a utvrdzovanie si pozitívnych návykov. Môžeme sa tak 

domnievať, že rodiny po uplynutí aspoň troch rokov rodinného poradenstva budú vedieť 

dostatočne jasne reflektovať proces a zmeny, ktoré sa v ňom udiali. 

V kvantitatívnej časti výskumu sme na vyhodnotenie uzatvorených otázok dotazníka a 

ankety používali základné matematické postupy prvostupňovej štatistiky. Pri otvorených 

otázkach sme využívali najmä kategorizáciu odpovedí.  

Pri spracovávaní rozhovorov s expertmi sme použili interpretatívnu analýzu obsahu 

[Miovský, 2006], [Plichtová 2002]. Dáta sme spracovali aj tzv. frekvenčnou analýzou. Išlo 

o doplnkovú formu analýzy. Podobný postup sme aplikovali aj na dáta získané o 

rodinných príslušníkoch. Použili sme Interpretatívnu fenomenologickú analýzu dát 

(IPA), popísanú najmä autormi Jonathan A. Smith, Paul Flowers and Michael Larkin 

(2009). Na Slovensku je táto forma analýzy využívaná ojedinele. Ide o dvojúrovňový 

interpretačný proces. 

Uvedomujeme si, že obidve použité analýzy textu (interpretatívna analýza obsahu a 

fenomenologická interpretatívna analýza) majú skoro totožnú štruktúru v spracovaní dát 

a podobnosť spoločných tabuliek výsledkov. Rozdiel však vnímame najmä v hĺbke 

získaných informácií z rozhovorov a v osobnej skúsenosti participantov s touto témou. 

Práve na zachytenie fenomenologickosti obsahov sme sa rozhodli podrobiť texty expertov 

a rodinných príslušníkov rozdielnymi typmi analýzy.  

Výsledky  

Výsledky výskumu sme rozdelili na časť kvantitatívnu – dotazníky a ankety a časť 

kvalitatívnu – experti a rodinní príslušníci. Popisujeme iba najzaujímavejšie častí 

výsledkov.  
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Prvostupňovou štatistikou sme vyhodnotili dotazníky a ankety, ktoré sme rozposlali 

do všetkých inštitúcií, ktoré môžu poskytovať rodinné poradenstvo na Slovensku v 

súvislosti s alkoholovou závislosťou. Na dotazník, ktorý sme distribuovali päť krát kvôli 

nedostatočnej návratnosti v priebehu mesiacov október 2011 až január 2012 odpovedalo 

z 312 inštitúcií nasledovných 12. Napriek získaným informáciám z dotazníka si 

uvedomujeme veľmi malú návratnosť a nemôžeme hovoriť o nejakých relevantných 

výsledkoch. Práve preto sme sa rozhodli opätovne osloviť všetky inštitúcie a požiadať ich 

aspoň o odpovede na dve otázky – či vykonávali v roku 2011 rodinné poradenstvo a či 

vykonávali v roku 2011 rodinné poradenstvo zamerané na alkohol v rodine. Zo všetkých 

inštitúcií odpovedalo 52 organizácií, ktoré vykonávajú rodinné poradenstvo a 28 z nich 

vykonáva aj poradenstvo s rodinou s členom závislým od alkoholu. 

Jednotlivé údaje z dotazníka sme sa snažili vyhodnotiť v rámci kategorizácie odpovedí. 

Musíme konštatovať, že vzhľadom na taký malý počet vrátených dotazníkov budeme 

uvádzať iba súhrn informácií a nebudeme ich špecificky deliť na jednotlivé inštitúcie. 

Poradenstvo zamerané na rodinu s členom závislým od alkoholu poskytlo v minulom 

roku desať organizácií. Závislosť zaraďujú medzi okruhy krízových situácií, ktorým sa 

najčastejšie venujú. V odpovediach o profile poradenského procesu sme identifikovali 

spoločné prvky: pomenovanie problému závislosti v rodine s iniciátorom, identifikácia 

jeho vlastného problému v rámci závislosti v rodine, mapovanie predchádzajúcich riešení, 

resp. starých vzorcov správania, brainstorming nových možností, nácvik nových vzorcov 

správania, sprevádzanie, podporovanie procesom rozhodovania. S procesom poradenstva 

úzko súvisia aj metódy a techniky, ktoré využívajú poradcovia: anamnestický rozhovor, 

osobnostné testy, situačné dotazníky, rodinné mapy, sochanie, diskusia, presviedčanie, 

nácvik komunikačných zručností, nácvik asertívneho správania, resp. pozitívneho zvl-

ádania vlastnej agresivity a agresivity členov rodiny a rozširovanie repertoáru možných 

spôsobov riešenia konfliktov, resp. vyrovnania sa so stresom. Oceňovanie a práca na 

sebaúcte a dôvere sú používané v celom procese.  

Príčinou neodpovedania na dotazník a anketu môže byť vysoké pracovné vyťaženie 

poradcov, istý nezáujem o túto problematiku, resp. neujasnenie si vlastného postoja a 

legitimizovania sa. Čiastkový dôvod nereagovania môže byť aj v zlyhaní techniky, prí-

padne v zaniknutí našich mailov v celkovej pošte. Výsledky z dotazníkov i ankety majú 

pre nás napriek svojim limitom istú výpovednú hodnotu. Dotazníkové odpovede sa naj-

mä v metodike výrazne rôznili a potvrdzujú nám tak náš predpoklad, že rodinné pora-

denstvo nie je ustálené. Široko postavené okruhy práce môžu viesť k neúmernému zaťa-

ženiu. Množstvo slabých stránok, na ktoré upozorňujú, môže viesť napríklad k zníženiu 

motivácie pracovať v tejto oblasti. Ako slabú stránku rodinného poradenstva uvádzali 

nedostatočné personálne zabezpečenie, nedostatok času na ďalšie odborné zdokona-
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ľovanie, málo dlhodobých výcvikov organizovaných zamestnávateľom. Vyskytli sa aj 

materiálne nedostatky. Uviedli aj nízku informovanosť laickej verejnosti o sieti poraden-

ských služieb a nedostatok špecializovaných služieb vo vybraných regiónoch.  

Napriek súčasnému stavu, výsledky z ankety poukázali na zaujímavý fakt. Z 52 

odpovedí sa konkrétne rodinnému poradenstvu zameranému na alkoholovú závislosť 

venovala v roku 2011 viac než polovica reagujúcich inštitúcií. Slabou stránkou tohto 

zistenia je nepresné definovanie vykonaného rodinného poradenstva. To akým spôsobom 

sa toto rodinné poradenstvo vykonávalo zostáva nezistené. Všetky parciálne výsledky z 

dotazníkov i ankety nám kopírujú stav, ktorý popisujú aj experti v nasledujúcej časti. 

V ďalšej časti článku budeme prezentovať výsledky z výskumu expertov. 

Výsledky sme rozdelili do troch oblastí. Prvá časť je tvorená prehľadom vnímaných 

udalostí vo vývoji rodinného poradenstva z histórie až po súčasnosť. Zároveň sme 

pozornosť upriamili aj na jednotlivých vykonávateľov rodinného poradenstva. Druhú 

tvorí pohľad na metodiku rodinného poradenstva v kontexte časového faktora a posledná 

súčasť výsledkov expertov je zameraná na ďalšie faktory zmien, ktoré ovplyvňujú rodinné 

poradenstvo. 

Spoločná téma histórie a súčasného stavu a obsahy, ktoré ich napĺňali sú nasledujúce:  

- história rodinného poradenstva – vplyv dlhej tradičnej liečby, pociťovaná 

neexistencia priestoru pre rodinných príslušníkov, vnímaná inšpirácia zo zahraničia, 

ktorá ovplyvňovala vývoj rodinného poradenstva na Slovensku, nadšenie jednotlivcov 

ako hybná sila a vznik predmanželských a manželských poradní,  

- všeobecne vnímaný súčasný stav rodinného poradenstva – náročnosť práce 

rodinných poradcov, ktorý nechápeme ani v negatívnom alebo pozitívnom kontexte,  

- pociťované negatíva súčasného stavu – vnímaná nesystematickosť, nekontinuálnosť a 

neinštitucionalizovanie rodinného poradenstva, neuspokojenie z finančného 

ohodnotenia, absencia odborníkov a celkovo služieb pre rodiny, preferovanie v 

poskytovaných službách samotných závislých ako rodinných príslušníkov, stereotypné 

správanie sa poradcov ako spôsob vlastnej ochrany a neadekvátne využívanie krízovej 

intervencie ako náhrady za rodinné poradenstvo,  

- vnímané pozitíva súčasného stavu rodinného poradenstva – oceňovanie rozvoja 

spolupráce, otvorenosti a inšpirácie inými organizáciami a problematikami, 

prostredníctvom zaangažovanosti a nadšenia jednotlivcov, snaha o zavedenie rodinného 

poradenstva nielen v zákonoch, ale aj v prepojení pracovnej, školskej a inej komunity,  

Spoločné témy a obsahy v rámci metodiky rodinného poradenstva sme rozdelili do 

týchto častí:  

- metodika rodinného poradenstva – vnímanie rovnakého procesu úzdravy 

spoluzávislého a závislého a neexistencia ucelenej metodiky na Slovensku, využívanie 
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rôznorodosti výcvikov v praxi a individuálna ponuka metód v súvislosti s rodinami, 

rodina je vnímaná ako jeden klient, aj keď sa využívajú rôzne formy práce s rodinou (pár, 

rodič + dieťa,...), najčastejšie využívané poradenské prístupy  

- konkretizácia metód, využívaných v praxi poradcov – rôznorodé využívanie metód v 

závislosti od danej rodiny, aplikácia najmä psychoedukácie, mapovania, rozhovoru, 

klarifikácie, povzbudzovania, porozumenia, sprevádzania, prijatia, akceptácie a 

kongruencie, hier, projekcie, sebareflexie a reflexie, dotazníkov, zvonu závislosti, výmeny 

rolí, domácich úloh a motivačných rozhovorov. 

Poslednú oblasť tvorili obsahy vo vzťahu k faktorom zmien:  

- čas v rodinnom poradenstve ako faktor zmien – neexistencia presne stanoveného 

času na zmenu v rodine, pri dlhodobej spolupráci možné návraty k riešeniu problémov, 

začiatočná fáza venovaná mapovaniu problémov, poskytovaná individuálna ponuka 

metód v kontexte času, tri roky ako postačujúce obdobie na zmenu v životných 

postojoch,  

- faktory zmien, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v rodinnom poradenstve – náročnosť 

zvládnutia rozchodu, rozvodu, konfliktov a nezhôd, pociťovaná záťaž v práci alebo 

nezamestnanosť, subjektívny pocit schopnosti zmeny v osobnom, pracovnom a i. živote,  

- vnímanie recidívy ako súčasti závislostí – následky vo vzťahoch v rodine po recidíve 

závislého, recidíva ako dôsledok životných situácií, dôležitosť vtiahnutia rodiny do 

riešenia recidívy a neopomenuteľná súčasť rodinného poradenstva, vnímanie dvoch typov 

recidív (pošmyknutie a pád), reflektovanie možnosti recidívy počas celého života bez 

ohľadu na čas strávený v poradenstve. 

Subjektívne pociťované obsahy, ktoré nám vyplynuli z rozhovorov s rodinnými 

príslušníkmi považujeme za zaujímavé doplnenie pohľadu na priebeh rodinného 

poradenstva. Našou prioritou nebolo detailné zmapovanie dlhodobého vplyvu rodinného 

poradenstva na rodinu, ale skôr zaznamenanie osobne dôležitých ideí jednotlivých 

rodinných príslušníkov. Subjektívne pociťované obsahy sme zaradili pod spoločné témy.  

Strach na začiatku rodinného poradenstva, uvoľňujúca sloboda vo vyjadrovaní sa alebo 

v mlčaní, vzor pre bežný život, manželka ako motivácia pre navštevovanie poradenstva, a 

taktiež postupná strata pravidelných návštev či subjektívne pociťovaná zmena správania 

sa bola začlenená do spoločnej témy vnímania rodinného poradenstva rodinnými 

príslušníkmi. 

Medzi ďalšie zatriedené obsahy, ktoré vytvorili spoločnú tému vplyvu rodinného 

poradenstva na rodinu, patrí vnímaný pocit spojenia rodiny, otvorenie a zintenzívnenie 

komunikácie, zvýšenie ostražitosti a prevencie u vlastných detí. U piatich participantov 

bolo rodinné poradenstvo základným impulzom pre získanie nových zážitkov. 
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K špecifickým témam, ktoré sa vynorili v rozhovoroch patrí aj vnímanie terénnych 

aktivít, na ktorých sa rodiny zúčastňujú. Identifikovali sme výrazne pociťovaný vplyv 

týchto aktivít na deti a silný pocit spolupatričnosti. Relax, oddych a vypnutie zo 

stereotypu bežného života či získanie nových priateľstiev sme tiež zaradili do tejto 

spoločnej témy. Recidíva ako ďalšia spoločná téma bola vnímaná rodinnými príslušníkmi 

ako neočakávaná súčasť života, ktorá prináša častý pocit ohrozenia a strachu. Mužskí 

participanti ju taktiež vnímajú ako ohrozenie, ktoré ich navracia späť do rodinného 

poradenstva. Jedinú techniku, ktorú vedeli participanti identifikovať v rodinnom 

poradenstve, bolo písanie si denníkov. Zvýrazňovali najmä priestor na rôznorodosť pohľ-

adov a zapojenie oboch manželov do písania denníka. Iné typy techník či metód neboli 

identifikované. Identifikované obsahy pod spoločnou témou - vedenie rodinného poradcu 

boli nasledujúce: oddanosť rodinného poradcu ako základ práce, zručnosti v aktívnom 

počúvaní a usmerňovaní rozhovorov, podpora a porozumenie. Tieto schopnosti rodi-

nného poradcu boli vnímané ako najpodstatnejšie v procese, aj keď si rodinní príslušníci 

uvedomujú aj náročnosť tejto pozície.  

Uvedomujeme si, že náš výskum podlieha niekoľkým limitom, najmä v súvislosti nere-

levantným výsledkami v kvantitatívnej časti. Vzorka rodinných príslušníkov mohla byť 

väčšia a namiesto doplňujúcej funkcie vo výskume, mohla zastávať konfrontačnú funkciu. 

Predpokladáme, že zabezpečenie rôznych typov rodín s členom závislým od alkoholu v 

roly matky, otca a dieťaťa by prispelo k plnohodnotnejšiemu obrazu o subjektívnom vn-

ímaní rodinného poradenstva a zmien v kontexte času.  

Výskumné zistenia sme sa rozhodli pretaviť najmä do praktickej roviny. Vnímame to 

ako príležitosť na inšpiráciu a zefektívnenie rodinného poradenstva na Slovensku.  

Naše odporúčania sme formulovali na základe samotných odporúčaní expertov a 

rodinných príslušníkov a dopĺňame ich vlastnými konkrétnymi návrhmi pre bežný výkon 

poradcu. Naše predkladané námety môžeme deliť do dvoch skupín – zabezpečenie 

ponuky a zabezpečenie dopytu po rodinnom poradenstve.  

Ponuka rodinných poradcov by mala byť postavená na praktických skúsenostiach a 

kvalitnom vzdelaní. Sme presvedčení, že správne nastavený vzdelávací systém už počas 

vysokoškolského štúdia by mohol napomôcť k hlbšej orientácií sa v téme. Vzdelávanie v 

systemickom prístupe považujeme spolu s expertmi za najdôležitejšie pre prácu s rodinou 

a navrhujeme zvýšiť úroveň tohto vzdelávania na Slovensku. Legislatívne by bolo možné 

tieto povinnosti upraviť prostredníctvom minimálnych štandardov na výkon rodinného 

poradcu. Navrhujeme taktiež zostaviť publikáciu zameranú na metódy a techniky v ro-

dinnom poradenstve. Kniha by mohla byť zaujímavým inšpiratívnym nástrojom pre 

poradcov a v on-line verzii by do nej mohli vstupovať so svojimi pripomienkami a zlepš-

eniami. Veríme, že do povedomia poradcov by sa dostala aj prostredníctvom série menší-
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ch konferencií alebo diskusných podujatí, na ktorých by sa mali zúčastňovať nielen org-

gány štátnej správy ale aj samosprávy a tretí sektor. Súčasťou minimálnych štandardov 

musí byť vypracovaná aj forma nezávislej kontroly nad výkonom poradenstva. Predp-

okladáme, že portál rodinného poradenstva môže slúžiť k aktualizácií potrebných infor-

mácií a zároveň by mohol byť súčasťou propagácie poradenstva pre laickú verejnosť. Od-

porúčame taktiež prepracovanie smerníc na vyhodnocovanie rodinného poradenstva a 

zjednotiť systém vykazovania jednotlivých úkonov prostredníctvom on-line aplikácie 

štatistiky.  

Druhý typ odporúčaní sa venuje najmä dopytu rodín po rodinnom poradenstve. My-

slíme si, že zintenzívniť ho môžeme nielen už spomínaným portálom, ale najmä besedami 

s ľuďmi na rôznych pracoviskách. Taktiež odporúčame zvýšiť propagáciu rodinného po-

radenstva prostredníctvom rôznych edukačných materiálov, letákov a príspevkov v novi-

nách. V rámci verejnoprávnej televízie by bolo možné zakomponovať túto tému do relácií 

zaoberajúcimi sa pomocou. 

Preventívne oslovovať mladých ľudí a ponúknuť im aj túto formu pomoci by bolo mo-

žné prostredníctvom infostánkov na rôznych typoch festivalov a verejných akcií. Zároveň 

sa domnievame, že je potrebné posilniť svojpomoc v konkrétnych mestách cez dotácie a 

zvýhodnenia zo strany mesta alebo obce (napr. symbolický prenájom priestorov, spolupr-

áca pri dotovaní terénnych aktivít, propagácia na oficiálnych web stránkach a pod.)  

Uvedomujeme si, že téma rodinného poradenstva v súvislosti s alkoholovou závislo-

sťou nie je ešte ani zďaleka dôkladne preskúmaná. Naše výskumné zistenie však považuj-

eme za jednu z prvých „lastovičiek“, ktoré by mohli aj túto problematiku vrátiť naspäť do 

zorného uhla výskumu na Slovensku.  
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