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          Sú to skrátka tisíce maličkostí každodenného života, ktoré tieto rodiny zažívajú, zvládajú 

a našej odbornej pozornosti to často uniká. Pritom práve my – odborníci, ktorí pracujeme s 

takýmito rodinami máme morálnu povinnosť poukazovať na potrebu zmeny ich životnej 

situácie, na potrebu opatrení, ktoré môžu prispieť k jej skvalitneniu. Domnievame sa, že pre 

zlepšenie situácie a postavenia týchto rodín v našej spoločnosti je potrebné realizovať opatrenia 

vo viacerých oblastiach, a mali by sme o nich začať hovoriť čím skôr.  

 

Úvod 

Aký je život rodín s dieťaťom s postihnutím naozaj?  

Čo my, odborníci, vieme o náročnosti ich každodennej situácie?  

Do akej miery dokážeme pochopiť ich život plný paradoxov?  

          Hľadanie odpovedí na tieto otázky si vyžaduje multiodborovú spoluprácu.  

V  priebehu  rokov odbornej práce s deťmi profesijne aj vo voľnom čase si znovu a znovu  

kladiem otázky z úvodu článku. Kladiem si tieto otázky opakovane a snažím sa na ne 

v súčasnosti nachádzať odpovede aj v rámci mojej vlastnej životnej situácie – nielen ako 

odborníčka,  ale aj ako človek,  ako človek hlboko veriaci.                    

            Narodenie dieťaťa so zdravotným postihnutím je nepochybne náročnou životnou 

situáciou pre celú rodinu, vyrovnať sa s ňou je neľahké. Rovnako náročné je žiť v tejto situácii,  

t. j. starať sa o dieťa s postihnutím v domácom prostredí. V rámci mojej dizertačnej práce 

realizujem rozsiahly kvantitatívny   aj kvalitatívny výskum v rodinách žijúcich s dieťaťom, 

ktoré má ťažké viacnásobné postihnutie. V súvislosti s tým opakovane navštevujem rodiny 

v rôznych regiónoch Slovenska. Som pre nich cudzí človek, ktorého nepoznali a ktorého by 

mohli pokojne odmietnuť, napriek tomu som však nikdy, ani v jedinom prípade, nezažila 

odmietnutie. Všetci títo ľudia ma s dôverou pustili do svojho súkromia a hovorili so mnou 

o svojich pocitoch, trápeniach aj snoch – a ja si túto ich dôveru hlboko vážim. 

 

Život rodín s ťažko viacnásobne postihnutým dieťaťom  

Deti so zdravotným postihnutím vo veku od 5-19 rokov predstavujú  cca 3,7% celkovej 

populácie tejto vekovej kategórie (Repková, 2007, s. 9).  Paradoxnosť situácie týchto rodín, 

resp. jej rozpornosť spočíva z nášho pohľadu v tom, že 

 tieto rodiny svoje deti úprimne ľúbia, bezpodmienečne, prijímajú ich také aké sú, 

začlenili ich do svojich životov ako neoddeliteľnú súčasť a rodičia hovoria o tom, že sú 

radi, že svoje dieťa majú, pokladajú ho za cennú zložku svojho života, obohatenie,  

 tieto rodiny sa venujú svojim deťom obetavo, žijú s nimi s mnohými prispôsobeniami aj 

obmedzeniami v životnom štýle rodiny,  

 pritom však zápasia s rozličnými strasťami a každodennými problémami v dôsledku 

postihnutia u svojho dieťaťa. 

Vo vzťahu k sile a úprimnosti lásky týchto rodín voči ich ťažko postihnutému dieťaťu 

uvažujeme o tom, či možno jednoznačne prepojiť mieru prijatia dieťaťa a lásku k nemu 

s rodinným správaním voči dieťaťu – t. j. či rodiny menej prijímajúce takéto svoje dieťa 

nezvládli život s ním v domácom prostredí a dieťa zverili do ústavnej starostlivosti. Nemáme na 

to jednoznačnú odpoveď, je však zrejmé, že miera prijatia dieťaťa v nami skúmaných rodinách 

je veľmi vysoká.  

        Napriek obmedzeniam a limitom v živote rodín s ťažko postihnutým dieťaťom  vnímajú 

rodičia pozitívne aspekty tohto života. Niektorí odborníci (napríklad Mareš, 2012) poukazujú na 



tieto aspekty života ľudí v náročnej životnej situácii ako na „posttraumatický rast“, to sa nám 

v situácii týchto rodín potvrdzuje. Väčšina rodičov uvádza pozitívnu zmenu samých v dôsledku 

tejto životnej situácie, pričom však nejde o nerealistické hodnotenie, vnímajú reálne aj deficity 

a limity života svojej rodiny. 

 

Špecifiká života rodín s ťažko postihnutým dieťaťom   

Mimoriadne náročná je životná situácia rodín s ťažko viacnásobne postihnutým dieťaťom či 

s dieťaťom, ktoré má ťažší stupeň autistickej poruchy.  

        Výskumné zistenia, týkajúce sa špecificky rodín s dieťaťom s poruchami autistického 

spektra (PAS) (Hastings, Kovshoff, Ward, et al., 2005;  obdobne Turnbull, Turnbull, Erwin, 

a Soodak, 2006;  in: Meadan, Halle, Ebata, 2010, podľa Perašínová, 2012, s. 2) poukazujú, že  

 u rodičov detí s PAS je nižšia úroveň kvality života v porovnaní s rodičmi detí s detskou 

mozgovou obrnou alebo mentálnou retardáciou (Mugno, Ruta, D'Arrigo,  & Mazzone, 

2007), 

 rodičia týchto detí, predovšetkým matky, majú významne vyššiu úroveň stresu 

a zažívajú menej subjektívnej pohody (well-beiyng)  než rodičia detí bez postihnutia   a 

detí s iným typom postihnutia  (Abbeduto et al, 2004; Baker-Ericzen, Brookman-

Frazee, Stahmer, 2005), 

 dopad správania sa dieťaťa s autizmom (napr. obmedzenie verbálnej komunikácie, 

nedostatky v sociálnom správaní, agresívne správanie) môžu mať významný vplyv na 

prežívanie ostatných členov rodiny  (Hastings, Kovshoff, Ward, et al. 2005), 

 napätie môže mať negatívny dopad na rodičov v zmysle zvýšenia rizika  depresie, 

hnevu, úzkosti a rodinných nezhôd  (Bromley, Hare, Davison, & Emerson, 2004; 

Higgins, Bailey, & Pearce, 2005; Weiss, 2002),  

 náročnosť životnej situácie pre rodinu  sa stupňuje v období dospievania dieťaťa (Smith 

et al., 2007)  a pôsobí vo vyššej miere stresujúco na matku  (častejšie opatrujúcu dieťa) - 

napríklad  Hastings (2003b) zistil, že stres matiek bol spojený   s problémami správania 

dieťaťa s PAS, kým u otcov stres súvisel iba s depresiou partneriek.  

Mnohí experti v zmysle predstavy Európskej komisie (2000, in: Žiaková, Bodnárová, 2011, s. 

13) vychádzajú z predstavy empowermentu – intervencie na posilnenie existujúcich pozitívnych 

atribútov rodín (je prepojený so schopnosťou robiť slobodné rozhodnutia a vziať                  

vlastnú budúcnosť do vlastných rúk a spomínajú sa pojmy ako   seba-odhodlanie, seba-riadenie, 

svojpomoc, sebavzdelávanie,  seba-zamestnávanie, občianska participácia, aktívne občianstvo, 

aktívna participácia), pričom táto predstava je práve pre rodiny s ťažko viacnásobne 

postihnutým dieťaťom, či s dieťaťom s ťažším stupňom PAS zrejme nerealizovateľná, resp. je 

pre tieto rodiny uskutočniteľná len s významne vyššou mierou spoločenskej podpory v rôznych 

oblastiach ich života  než  akú majú poskytovanú v súčasnej dobe.  

           Snahy odborníkov sú isto pozitívne, ich zámerom je skvalitniť život týchto rodín, no 

domnievame sa, že do diskusie o možnosti voľby spôsobu života a potrebných podporných 

opatrení je žiaduce zapojiť aj samotné rodiny a ponechať im možnosť slobodného rozhodnutia 

voľby alternatívy spôsobu života rodiny – napríklad v oblasti možnosti opatrovania dieťaťa 

s ťažkým postihnutím v dospelosti rodinným príslušníkom či asistentom.  

Problémy rodín s ťažko viacnásobne postihnutým dieťaťom  v bežnom živote  

Praktické aspekty života týchto rodín v oblasti vzdelávania, zdravotníckej, voľnočasovej, 

vzťahovej, pracovno-ekonomickej sme podrobnejšie analyzovali v našich prácach (Perašínová, 

2011; Perašínová, 2012b)).        

          Z praktického hľadiska tieto rodiny musia čeliť mnohým problémom a bariéram 

v každodennom živote, zameriame sa v tejto práci len na ich vybrané aspekty:  



 finančné bariéry  - z nášho pohľadu na prvom mieste je otázka financií rodiny v zmysle 

existenčného prežitia týchto rodín 

 tieto rodiny zápasia takmer vo všetkých prípadoch s nedostatkom financií na 

uspokojenie základných životných potrieb svojej rodiny, až so situáciou biedy,  

 v súčasnej dobe jednopríjmovo potreby takýchto rodín nemožno pokryť v postačujúcej 

miere, tieto rodiny sú vystavené riziku chudoby, resp. zažívajú situáciu  relatívnej 

chudoby, t. j. uspokojovanie potrieb členov rodiny sa deje na podstatne nižšej úrovni 

ako u priemernej rodiny, 

 situácia je náročná nielen  pre rodiny neúplne, pretože odborníci v rodinách 

s postihnutým dieťaťom hovoria o vyššom riziku rozpadu rodiny v dôsledku náročnosti 

životnej situácie),  

 ale aj pre rodiny pracujúce viacdetné, kde dieťa s postihnutím má  viacero  zdravých 

súrodencov - rovnako trpia touto situáciu, ovplyvňuje možnosti napĺňania ich potrieb, 

rozvoja aj úspešnosť budúceho uplatnenia sa v dospelosti na trhu práce   (limity 

naplnenia potrieb zdravotných, sociálnych, kultúrnych, v oblasti vzdelania, záujmov aj 

štúdia finančnými možnosťami rodiny),  

 situácia závažnej chudoby  má dopad nielen na rodičov a súrodencov dieťaťa s 

postihnutím, ale aj na dieťa postihnuté – nemožnosť uspokojiť  jeho potreby v plnom 

rozsahu, dokonca ani v oblasti potrebnej zdravotnej starostlivosti (kvôli chýbajúcim 

financiám  na doplatok nemožnosť zakúpiť pomôcku či nemožnosť ísť s dieťaťom na 

liečebný pobyt do kúpeľov, hoci to potrebuje  a má zákonný nárok), 

 legislatívne bariéry – prejavujú sa závažne v mnohých oblastiach života týchto rodín 

 legislatíva v oblasti opatrovateľstva, jeho finančného ohodnotenia a sociálneho 

zaistenia, nárokovateľnosti pomôcok a doplatkov,  

 odborné bariéry – prejavujú sa v mnohých oblastiach života týchto rodín 

 rodičia vnímajú nedostatok poskytovaných odborných  informácií o prognóze vývinu ich 

dieťaťa. 

V tejto súvislosti ponúkame odborníkom niekoľko otázok: 

 Uvedomujeme si napríklad, že kým s dieťaťom zdravým pri bolesti zubov zájdeme 

k zubárovi hoci aj na pohotovosť v noci, bolesť zubov detí s vážnejším postihnutím rieši 

na Slovensku jediné zariadenie – pobytovo, t. j. je nutné sa tam objednať s dlhšou 

čakacou lehotou,  pričom za pobyt si rodič ako nevyhnutný sprievodca dieťaťa platí?  

 Vieme si predstaviť, že dieťa s autizmom máva špecifické požiadavky na stravu, no  

ako súčasť a prejav choroby to legislatíva nezohľadňuje a tieto často značne zvýšené 

náklady nesú rodiny samé?                                   

 Vieme pochopiť náročnosť života rodiny s dieťaťom s viacnásobným postihnutím 

a autizmom - najmä pri ťažšom stupni postihnutia – sprievodné prejavy jeho choroby 

v každodennom živote jeho rodiny?  

 Chápeme náročnosť života jeho súrodencov? Napríklad v súvislosti so školou – 

napadne nám niekedy, že dieťa so závažným postihnutím máva ťažkosti so spánkom 

a môže niekedy v noci hlukom budiť aj svojich súrodencov? Že môžu byť na druhý deň 

v škole nevyspatí a unavení? Na vybrané aspekty tejto problematiky sme sa snažili 

poukázať v práci Komu by mal školský psychológ venovať pozornosť? (Perašínová, 

2012)  

 Že im rodičia môžu venovať niekedy menej pozornosti v dôsledku starostlivosti o dieťa 

s postihnutím či vlastnej únavy a vyčerpania?  

Sú to skrátka tisíce maličkostí každodenného života, ktoré tieto rodiny zažívajú, zvládajú a našej 

odbornej pozornosti to často uniká. Pritom práve my – odborníci, ktorí pracujeme s takýmito 

rodinami máme morálnu povinnosť poukazovať na potrebu zmeny ich životnej situácie, na 

potrebu opatrení, ktoré môžu prispieť k jej skvalitneniu. Domnievame sa, že pre zlepšenie 



situácie a postavenia týchto rodín v našej spoločnosti je potrebné realizovať opatrenia vo 

viacerých oblastiach, a mali by sme o nich začať hovoriť čím skôr. Pokladáme za potrebné 

 aj v rámci prístupu spoločenského, legislatívneho a odborného rozlišovať  typ diagnózy 

– zvažujeme napríklad, či je primerané riešenie v 18 rokoch zameniť opatrovateľa 

rodiča aj u dieťaťa s ťažkým viacnásobným postihnutím či ťažkou formou autizmu                  

za inú neznámu osobu? Domnievame sa, že je potrebné legislatívne upraviť - 

zrovnoceniť opatrovanie asistentom a rodinným opatrovateľom, t. j.  ponechať týmto 

rodinám možnosť slobodnej voľby, či chcú po 18 roku života dieťaťa pre svoje dieťa 

asistenta alebo ho budú opatrovať naďalej sami,  

 opätovne zaviesť rozlíšenie opatrovania s ľahším a ťažším stupňom postihnutia, t. j. aj 

opatrovateľskej náročnosti, 

 spravodlivo riešiť aj situáciu rodiča – opatrovateľa dieťaťa, ktorý po rokoch 

zodpovedného nepretržitého opatrovania svojho ťažko postihnutého dieťaťa sa ocitá 

v situácii poberateľa sociálnej dávky, nepokrývajúcej ani jeho základné životné potreby,                       

hoci opatrovaním dieťaťa v rodinnom prostredí ušetril spoločnosti významné finančné 

prostriedky.  

Nedoriešených otázok je z nášho pohľadu viacero. Konkrétne dopady a prejavy ťažkostí 

v  životnej situácii týchto rodín v súvislosti so zabezpečením „normálneho chodu“ života rodiny 

sú vystupňovaním ťažkostí bežných rodín  – ide o špecificky zraniteľnú skupinu, jednoznačne  

jej však v našom prostredí  dlhodobo chýba špecifická podpora  zo strany spoločnosti.  

 

Záver 

         Cieľom tejto našej práce o situácii rodín s dieťaťom s ťažkým viacnásobným postihnutím 

bolo zdieľať vlastnú odborno-osobnú rovinu hlbšieho pohľadu na praktické aspekty ich života, 

podnietiť záujem odborníkov o nami predkladané praktické aspekty problematiky, zamyslenie a 

možno aj systematickú odbornú podporu krokov na zlepšenie životnej situácie týchto rodín 

v našej spoločnosti.                         
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