
 

VV 2012, VV-E Záväzná osnova pre aplikovaný výskum a vývoj, 1/19 

 VV 2012

VV-E VECNÝ ZÁMER PROJEKTU 

 
 

Záväzná osnova pre aplikovaný výskum a vývoj 
 
 
Maximálny rozsah záväznej osnovy je 20 strán 

Číslo projektu: APVV–0368–12 

Názov projektu Príprava mladých ľudí v detských domovoch a reeduka čných 
centrách - analýza a inovácia 

Zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. 

Žiadateľ Občianske združenie Prevencia AD 

Štatutárny/i 
zástupca/ovia žiadateľa 

doc. PhDr. Ivan Lukšík, CSc 

Ja nižšie podpísaný/á štatutárny zástupca žiadateľa čestne vyhlasujem, že vecný zámer 
projektu je v listinnej podobe identický s vecným zámerom podaným prostredníctvom 
elektronického systému APVV. 
 
 

............................................. 
podpis štatutárneho zástupcu 1 

 .............................................. 
podpis štatutárneho zástupcu 2 

 
 
1. Aktuálnos ť riešenia projektu a aplikovate ľnos ť výsledkov výskumu a postupov 

riešenia 

• Definujte aktuálnosť cieľov projektu pre danú aplikačnú oblasť vedy a techniky 
v medzinárodnom meradle 

• Definujte aktuálnosť navrhovaných postupov riešenia a aplikačnú úroveň očakávaných 
výsledkov 

• Definujte ciele projektu a reálnosť ich dosiahnutia 
• Opíšte navrhovanú metodiku riešenia projektu, opodstatnenosť jej výberu a mieru jej 

schopnosti splniť deklarované ciele 
 
voľný text 
↓↓↓

1.1. Aktuálnosť riešenia projektu  v medzinárodnom meradle 
 

V úvodnej časti prinášame prehľad o súčasnej situácii detí a mladých ľudí 
v inštitucionálnej starostlivosti v EU a na Slovensku. Uvádzame tiež zahraničné štúdie, ktoré 
poukazujú na aktuálne problémy,  s ktorými sa  mladí ľudia stretávajú po odchode z 
 inštitucionálnej starostlivosti. Zo zahraničia sú tiež známe dobré praxe prípravy mladých ľudí 
na  odchod z  inštitucionálnej starostlivosti. Tento prehľad a naše predchádzajúce skúsenosti 
v danej oblasti (Lukšík a kol. 2012, Lukšík, nepubl.) nás vedú k teoretickej konceptualizácii 
výskumného zámeru. 
  
Problémy detí a mladých ľudí odchádzajúcich z ústavnej starostlivosti v EU a na 
Slovensku 

Podľa štúdie uskutočnenej organizáciou Eurochild v 30 európskych štátoch je zhruba 
milión detí umiestnených do rôznych typov ústavov náhradnej rodinnej starostlivosti (čo činí 
1% tejto populácie). Napriek tomu, že umiestnenie je často krát otázkou posledného možného 
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riešenia, je počet detí umiestnených v takýchto zariadeniach buď stabilný, alebo rastúci. 
Výsledky výskumu ukazujú, že deti, ktoré zažili inštitucionálnu starostlivosť sú neskôr 
ohrozené rôznymi psychosociálnymi problémami ako bezdomovectvo, delikvencia, 
nezamestnanosť, zdravotné ťažkosti a rodičovstvo v mladom veku. Monitorovanie životných 
udalostí detí po opustení zariadenia ukázalo alarmujúce výsledky – viac ako polovica z nich 
spáchala priestupky a mnohí i opakovane a závažne porušili zákon (Eurochild, 2010). 
Špecifickým problémom na Slovensku je zvyšujúci sa počet detí  z náhradných rodín, ktoré sa 
dostávajú do reedukačných centier a detských domovov (ďalej RC a DeD) (Škoviera, Murínová, 
2012). Naša pilotná štúdia sledujúca životné dráhy dievčat po odchode z reedukačných centier 
na Slovensku ukázala, že majú problémy s užívaním návykových látok, s nadväzovaním 
trvalejších sociálnych a partnerských vzťahov a riešením každodenných životných situácií 
(Lukšík, nepubl.).  

Zlepšenie prípravy mladých ľudí opúšťajúcich inštitucionálnu starostlivosť a čeliacich 
uvedeným problémom je v súlade so stratégiou Európskej únie „Európa 2020“, zameranej na   
zvýšenie zamestnanosti, zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky a zníženia 
podielu Európanov žijúcich pod hranicou chudoby. 
 
 
1.1.1. Problémy inštitucionálnej starostlivosti a možnosti ich riešenia 
 

Podľa štúdie Eurochild sú častými problémami inštitucionálnej starostlivosti v EU 
nedostatočné zapojenie detí a dospelých do rozhodovacieho procesu o starostlivosti 
a nedostatočné implementovanie noriem na ochranu práv detí v náhradnej rodinnej 
starostlivosti (Eurochild, 2010). Výsledky projektu ,,YIPPEE“ (Young people from Public 
Care background: pathways to education in Europe) realizovanom v Dánsku, Maďarsku, 
Španielsku, Švédsku a Veľkej Británii upozorňujú na nedostatky v systéme vzdelávania 
mladých ľudí opúšťajúcich výchovné inštitúcie. Jackson (2010) medzi ďalšími problémami 
inštitucionálnej starostlivosti uvádza: príprava mladých ľudí pre slabo platené a ťažko 
uplatniteľné profesie,  nepravidelná školská dochádzka a medzery v učive, nízka úroveň 
očakávaní a ašpirácie učiteľov a sociálnych pracovníkov od mladých ľudí a nízky pocit 
kontroly mladých ľudí nad vlastným životom.  
 Škoviera a Pukančík (Lukšík a kol., 2012) identifikovali medzi problémami reedukačných 
zariadení na Slovensku po roku 1989 nedostatočné reflektovanie zmien na trhu práce, absenciu 
vízie v prevýchovných zariadeniach v súvislosti s existujúcimi politickými rozhodnutiami, 
obmedzené nástroje na motiváciu a (seba)reguláciu detí a mimoriadnu psychickú náročnosť 
práce učiteľov a vychovávateľov.  

Okrem uvedených problémov sú vo viacerých európskych krajinách známe aj dobré 
praxe inštitucionálnej starostlivosti. Ako príklad dobrej praxe môže slúžiť systém náhradnej 
rodinnej starostlivosti zavedený v Škótsku. Deti sú vynímané z rodinného prostredia 
v minimálnej možnej miere. Preferuje sa zriadenie dohľadu dieťaťa v jeho domácom prostredí 
v podobe supervízie sociálnym pracovníkom, umiestnenie do pestúnskej alebo príbuzenskej 
starostlivosti, čo umožňuje deťom vytvárať vzťahy rodinného typu a prosperovať z nich. 
Škótsko využíva aj národnú peer skupinu „Debate Project“, ktorá utvára deťom odchádzajúcim 
z inštitucionálnej starostlivosti príležitosť zdieľať získané skúsenosti a možnosť navrhnúť 
spôsoby zlepšenia starostlivosti. Navyše v krajine existuje veľa skupín na lokálnej úrovni a štát 
poskytuje pre deti pod dohľadom aj právny servis. Ďalším príkladom dobrej praxe poslúži 
Slovinsko, ktoré má silnú a dobre diferencovanú sieť inštitúcií pre deti a mládež. Líšia sa 
svojimi cieľmi, dĺžkou pobytu a poskytovanou starostlivosťou v závislosti  od potrieb detí, 
ktorým je starostlivosť poskytovaná. (Eurochild, 2010). 
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1.1.2. Európske a slovenské skúsenosti v príprave na odchod z inštitucionálnej 
starostlivosti 
  

Organizácia AiBi ( Barbarotto, M., Zanuso, R. et. al, 2010) realizovala výskum v 
Taliansku, Francúzsku, Rumunsku, Bulharsku a Lotyšsku s cieľom identifikovať efektívne 
nástroje na začlenenie mládeže vyrastajúcej bez rodiny do spoločnosti. Výsledky výskumu 
ukázali, že úspešná príprava dieťaťa na neskorší samostatný život závisí od takého typu 
starostlivosti, ktorý umožňuje vytváranie stabilných citových väzieb s malým počtom osôb, od 
podpory pôvodnej rodiny a rozvíjania väzieb medzi členmi rodiny. Ďalej tiež závisí od 
kvalitnej prípravy a motivácie pracovníkov zariadení, ktorí dokážu sprostredkovať poznatky a 
kompetencie potrebné pri styku so štátnymi orgánmi a kompetencie potrebné pri osobnom 
finančnom manažmente. Ako podstatné sa taktiež ukázalo vytváranie priestoru pre 
spoluzodpovednosť dieťaťa na smerovaní vlastného života, dlhodobá psychoterapeutická 
podpora detí, ale aj efektívny systém sprostredkujúci prácu a bývanie. 

Kvalitatívna analýza životných príbehov detí, rodičov a pracovníkov v inštitúciách 
náhradnej výchovy 26 krajín EU, na ktorej spolupracovali FICE, IFCO and SOS Children �s 

Villages  sa stala základom pre vytvorenie štandardov kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo 
vlastnej rodiny. Hlavnými aspektmi, ktoré sa ukázali ako dobrá prax sú primeraná a otvorená 
komunikácia, rýchla a správna individuálna intervencia orgánov sociálno-právnej ochrany v 
prospech dieťaťa, hladký prechod z jednej formy starostlivosti na druhú a zachovanie kontaktu 
s pôvodnou rodinou. Podpornými sú tiež vytváranie štruktúry, pravidiel, rituálov, 
vymedzovanie, rozpoznávanie a uznanie hraníc v každodennom živote a možnosť vytvárať 
stabilné emočné väzby. Pri odchode mladého dospelého z náhradnej starostlivosti zohráva 
významnú úlohu podpora v jeho vlastných rozhodnutiach a vytváraní si vlastného sociálneho 
života, jeho príprava na samostatný život, a poradenstvo po ukončení náhradnej starostlivosti 
(SOS-Kinderdorf international 2007).  

Novotný (2008) na základe výskumu reziliencie adolescentov v náhradnej starostlivosti v 
Českej republike odporúča  ako dôležité pre ich život mimo inštitúcie podporu sebadôvery, 
pomoc pri prijatí a stotožnení sa s vlastnou etnickou príslušnosťou a aktívnu podporu zo strany 
inštitúcie pri opúšťaní náhradnej starostlivosti a začleňovaní sa týchto adolescentov do 
spoločnosti.  

Vo výskume, ktorý sa zaoberal situáciou mladých ľudí po odchode  z detských domovov 
na Slovensku sa ako hlavné problémy ukázali bývanie a zamestnanie. Prvé zamestnanie 
mladým dospelým spravidla pomáhal nájsť detský domov v spolupráci s inými 
zainteresovanými inštitúciami, avšak bol pre nich problém si ho udržať. Výsledky výskumu 
potvrdili, že úroveň pripravenosti pre samostatný život je medzi mladými ľuďmi v ústavnej 
starostlivosti, v porovnaní s bežnou populáciou  nižšia (Filadelfiová et al., 2000).  
 
1.1.3. Nová konceptualizácia skúmanej problematiky  
 

Uvedený stručný prehľad problémov detí a mladých ľudí odchádzajúcich z ústavnej 
starostlivosti v EU a na Slovensku a problémov inštitucionálnej starostlivosti ukazujú základné 
obrysy a dôležité oblasti pre hlbšie skúmanie danej problematiky a následné kvalifikované 
zmeny v inštitucionálnej starostlivosti. Tento prehľad a naše predchádzajúce skúsenosti v danej 
oblasti (Lukšík a kol. 2012) tiež naznačujú, že vo  výskumných zámeroch bude užitočné 
vychádzať z konceptualizácie inštitucionálnej kultúry v súvislosti s inštitucionálnou 
starostlivosťou, z konceptualizácie procesov tranzície mladých ľudí do dospelosti, zvládania 
ťažkých životných situácií a reziliencie. 

Pri organizačnej kultúre budeme vychádzať z vymedzení, ktoré ju vidia ako súbor širšie 
zdieľaných postojov, hodnôt, predpokladov, noriem, ktoré dávajú vzniknúť špecifickému 
správaniu sa a fyzickým prejavom a ktoré sa stávajú súčasťou myslenia a praktík členov 
organizácie (Wick, Bradshaw, 2002), ako aj novších vymedzení organizačnej kultúry ako 
textuality (bližšie in Lukšík a kol., 2012).  Jednotliví aktéri organizačnej kultúry spolu 
s režimovým, resp. komunitným systémom zariadenia sú hlavnými nástrojmi, ale aj 
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špecifickými formami legislatívnej a politickej stratégie inštitucionálnej starostlivosti.   
Organizačná kultúra sa podieľa na  tvorbe uspokojivej siete vzťahov, ktorá umožní dieťaťu, 
resp.  mladému človeku po odchode  z inštitucionálnej starostlivosti aktívne sa zapojiť do 
spoločnosti (Sekera, 2008). 
 Tranzícia mladých ľudí do dospelosti sa všeobecne odohráva na dvoch poliach, na 
poli prechodu od školy do zamestnania a na prechode od rodiny (v našom prípade ústavnej 
starostlivosti)  k spolužitiu v páre (Galland, 2007).  Dôležitou otázkou tranzície je aj otázka 
hľadania novej identity, sociálnej integrácie, resp. inklúzie (Gray a kol. 2012), v ktorej 
významnú úlohu zohráva reziliencia (Burt, Paysnick, 2012), rod, etnicita (Basit, 2012) a ďalšie 
otázky.  
 Predchádzajúci prehľad, ako aj náš pilotný výskum sledujúci životné dráhy dievčat 
po odchode z reedukačných centier na Slovensku (Lukšík, nepubl.) ukazujú, že mnohí mladí 
ľudia sa po odchode  z inštitúcie stretávajú s viacerými ťažkými životnými situáciami. 
V našom výskume budeme skúmať najmä také situácie, v ktorých dosiahnutie cieľa, splnenie 
nejakej úlohy, uspokojenie nejakej potreby nie je možné bežným spôsobom, ale vyžaduje 
prekonanie určitých ťažkostí, prekážok a komplikovaných okolností (Čáp, Dytrych, 1968). 
Zvládanie ťažkých životných situácií budeme sledovať predovšetkým za pomoci optiky 
reziliencie, t. j.  schopnosti zvládnuť konfrontáciu s výrazne nepriaznivými okolnosťami, ktorá 
má vnútorné aj externé zdroje. Pri konceptualizácii danej problematiky budeme prihliadať na 
práce viacerých domácich a zahraničných autorov, napr.  Lazarusa, Mastenovej, Ungara, 
Bratskej, Lovaša, Sarmány Schullera, Halamu, Smikovej, Kebzu, Šolcovej, Výrosta, 
Křivohlavého, Haška, Junkovej, Komárika, Dočkala a ďalších. Na skúmanie života mladých 
ľudí po odchode z ústavnej starostlivosti budeme využívať aj koncept kvality života. 
V súčasnej psychológii sa dôraz presunul od objektívne stanovovaných vonkajších kritérií 
(socio-ekonomické činitele) ku subjektívnemu hodnoteniu kvality prežívania svojho života 
(well-being) samotnými osobami. Vo výskume budeme vychádzať z vymedzenia kvality života 
ako individuálne vnímanej životnej situácie v kontexte určitej kultúry a určitého hodnotového 
systému, vo vzťahu k vlastným cieľom, očakávaniam, hodnotiacim kritériam a záujmom. (The 
WHO QOL-Group, 1994). Kvalitou života sa v našich (a českých) podmienkach zaoberajú 
Kováč, Křivohlavý, Bratská, Džuka, Mareš, Bačová, Kebza, Šolcová, Halama, Buchtová a i. 
Kováč poníma kvalitu života ako viacúrovňový, multikomponentový a mnohopočetne 
determinovaný fenomén (2004) a preto je podľa neho nedostatočné merať ho jednorázovo. 
Džuka (2012) pripúšťa, že kvalita života vyžaduje komplexnejší prístup, ktorý ale nevedia 
zabezpečiť dotazníky nezohľadňujúce dôležitosť, akú ľudia prikladajú jednotlivým oblastiam 
svojho života. Na potrebe individuálneho stanovenia si priorít a hodnôt vzťahujúcich sa ku 
kvalite života sa zhodujú Kováč (2007) i Buchtová (2004). Z týchto (vybraných) poznatkov 
vyplýva pre naše výskumné ciele potreba znásobeného merania kvality života (z hľadiska 
meracích nástrojov, a z hľadiska kritérií – vonkajších a vnútorných). 
 
 

1.2. Aktuálnosť navrhovaných postupov riešenia a aplikačná úroveň očakávaných 
výsledkov 

Z predchádzajúceho prehľadu vyplýva, že mladí ľudia sa po odchode z  inštitucionálnej 
starostlivosti stretávajú s mnohými problémami, na ktoré často krát nie sú dostatočne 
pripravení. V Slovenskom kontexte poznáme len hrubé obrysy týchto problémov a preto 
nemôžeme ani efektívne prispôsobovať edukáciu a prípravu mladých ľudí na život mimo 
zariadení. V ich príprave je možné využiť dobré praxe z EU, avšak len vtedy, keď budeme 
poznať prostredie detských domovov a budeme môcť zvážiť nakoľko budú  tieto inovatívne 
postupy  prijaté a  efektívne. Z tohto dôvodu je potrebný výskum organizačnej kultúry DeD 
a RC. Po zapracovaní inovatívnych prvkov do edukácie a kultúry DeD a RC je tiež potrebné  
evaluačným výskumov overiť ich funkčnosť a efektívnosť. Volíme teda systematický 
komplexný postup, ktorý sa používa pri zavádzaní inovácií: 1. Získanie informácií 
o problémoch, dobrých praxiach v inštitucionálnej starostlivosti a organizačných kultúrach 
a zároveň informácie o sociálnej a pracovnej adaptácii a kvalite života mladých ľudí po 
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odchode zo zariadení, 2. Inovácia inštitucionálnej starostlivosti, organizačnej kultúry 
a prípravy mladých ľudí na odchod zo zariadení, 3. Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti 
zavedených inovovaných prvkov a ich diseminácia do ostatných zariadení na Slovensku.  
 Uvedený postup je aktuálny pretože môže rozšíriť  existujúce parciálne poznanie a osvetliť 
viaceré otvorené otázky. V poslednej dobe bola uskutočnená analýza kultúry RC (Škoviera, 
Pukančík, 2012), ktorá však nebola špecificky zameraná na prvky výchovy a vzdelávania, 
ktoré zvyšujú kompetencie mladých ľudí pre život mimo týchto inštitúcií. To bude parciálnym 
cieľom nášho projektu.  V niektorých reedukačných zariadeniach sa tiež realizovali programy 
prípravy na život v  „civilnom“ živote (projekt Prevencie AD, projekt Perspektíva 3000 
a pod.). V týchto programoch sa pracuje s prevenciou predpokladaných rizík, avšak na 
Slovensku neexistuje dobrá poznatková báza o živote týchto mladých ľudí v  „civilnom“ 
živote, ktorá by poslúžila ako spätná väzba pre lepšie nasmerovanie vzdelávacích programov  
a pre lepšie vzdelávanie pracovníkov týchto zariadení.  Predpokladáme, že životné dráhy 
mnohých z týchto mladých ľudí  prechádzajú viacerými ťažkými životnými situáciami. Otázne 
je ako ich zvládajú a ako sa uplatňujú v pracovnom a sociálnom živote.  Na tieto otázky bude 
zameraný náš projekt. 

Diseminácia výsledkov bude systémová v rámci všetkých zariadení v rezorte MŠ SR 
a MPSVaR SR. Výsledky analýz kultúry DeD a RC a života mladých ľudí po odchode z týchto 
zariadení  a inovatívne vzdelávacie programy posilňujúce kompetencie mladých ľudí pre život 
mimo týchto inštitúcií budú poskytnuté všetkým zariadeniam na Slovensku, rezortným 
ministerstvám a zahraničným partnerom a spolupracovníkom v EU.  
 
1.3. Ciele projektu a reálnosť ich dosiahnutia 
 

Hlavným cieľom projektu je zistiť aké modely inštitucionálnej starostlivosti o deti 
a mladých ľudí  v detských domovoch a reedukačných centrách a aké prvky organizačnej 
kultúry týchto zariadení prispievajú k ich lepšej sociálnej a pracovnej adaptácii po odchode 
z týchto zariadení a k predpokladanej vyššej kvalite života. Cieľom je tiež zaviesť tieto modely 
a prvky vo vybraných zariadeniach a overiť ich efektívnosť a účinnosť. 
 
Parciálnymi cieľmi projektu sú:  
 

1. Zistiť štrukturálny rámec (legislatíva, kultúrno-historické podmienky) fungovania RC 
a DeD na Slovensku a porovnať ho s vybranými krajinami EU (prostriedok: 
porovnávacia štúdia).  
 

2. Zistiť, ktorý model inštitucionálnej starostlivosti o deti (RC a DeD) a mladých ľudí je 
lepšou prípravou na zvládanie životných situácií, a ktorý viac prispieva k ich kvalite 
života po odchode z týchto zariadení  a začlenení sa do spoločnosti (prostriedok: 
špecifická analýza kultúry DeD a RC). 

 
3. Zistiť,  aké kompetencie v pracovnej a sociálnej oblasti využívajú mladí ľudia po 

odchode z DeD a RC, a či niektoré z nich sú dôsledkom predchádzajúcej edukácie 
v týchto zariadeniach (prostriedok: analýza kvality života mladých ľudí po odchode 
z DeD a RC).  

 
4. Identifikovať dobré praxe  inštitucionálnej starostlivosti o deti  na Slovensku 

a v krajinách EU, ktoré prispievajú ku kvalite života mladých ľudí po odchode zo 
zariadení a ich začlenenia sa do spoločnosti (prostriedok: zahraničné stáže, 
medzinárodná konferencia).  

 
5. Na základe empirických analýz a zahraničných skúseností implementovať pozitívne 

prvky organizačnej kultúry v zapojených RC a DeD (prostriedok: vypracovanie 
odporúčaní  a pomoc pri ich implementovaní) 
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6. Na základe empirických analýz a zahraničných skúseností vytvoriť a implementovať  

inovatívne vzdelávanie, ktoré zvýši kompetencie mladých ľudí v pracovnej a sociálnej 
oblasti a v oblasti zvládania náročných životných situácií  a začlenenia sa do 
spoločnosti (prostriedok: vytvorenie inovovaných programov vzdelávania).  
 

7. Evaluačným výskumom zistiť ako sa inovované vzdelávanie prejavuje v začlenení sa 
mladých ľudí do spoločnosti a v kvalite ich života (prostriedok: evaluačný výskum).  
 

8. Inovovať organizačnú kultúru zariadení zapojených do projektu a rozšíriť získané 
know-how  aj na ďalšie zariadenia (prostriedok: konferencia, články, konzultácie 
s vedením DeD a RC).   
 

9. Poskytnúť a do budúcnosti ďalej poskytovať jednotlivým zariadeniam a príslušným 
rezortným ministerstvám overené edukačné programy (prostriedok: vzdelávanie pre 
sociálnych pedagógov v praxi, v pregraduálnom vzdelávaní na VŠ, manuál, expertízy 
pre MŠ a ÚPSVaR) . 

 
Uvedené ciele naplníme na základe vyššie zmienených prostriedkov a na základe 
predchádzajúcich vzdelávacích organizačných kompetencií a skúseností riešiteľov.  

Prvý a druhý cieľ  naplníme v prvom roku projektu analýzou kultúry DeD a RC, 
prostredníctvom výskumného týmu, ktorý uskutočnil podobnú analýzu (Lukšík a kol. 2012) 
v rámci projektu VEGA 2008-2010: „Kultúra školy a výchovných zariadení so zameraním 
na problémové deti“). 
  Tretí cieľ naplníme  uskutočnením kvalitatívnej štúdie, s akou majú viacerí pracovníci  
predchádzajúce skúsenosti (Lukšík: GAV/VEGA 1995-1999: „Rebelstvo detí a mládeže Zdroje, 
formy a obsahy z pohľadu rôznych sociálnych subjektov“ RSS OSF, 1999-2001: „Konformita a 
nekonformita v mikrokultúrach“ , Lukšík, Lukšíková, Hargašová: Projekt Iuventy 2012 – 2013: 
„Životné dráhy mladých ľudí po odchode z reeduakčných centier  – stratégie zvládania ťažkých 
životných situácií“. 

Štvrtý cieľ naplníme  v druhom roku projektu 3 stážami na pracoviskách u 
zahraničných partnerov, ktorí majú dobré skúsenosti v príprave mladých ľudí pre život mimo 
inštitúcií  a medzinárodnou konferenciou (zúčastnia sa: zahraniční partneri, zástupcovia DeD, 
 RC).  

Piaty a šiesty cieľ naplníme na základe našich viacerých skúseností s vytváraním 
a realizáciou vzdelávacích a intervenčných programov v danej oblasti. ( v rokoch 1996 – 1997 
program „ Prevencia medzi sebou I, II“ -  podpora OSF, PHARE LIEN prostredníctvom 
NPOA,  v roku 2000 projekt Program prípravy „problémových“  dievčat z reedukačného 
domova na sexuálne a drogové riziká mimo domova“ – podpora OSF, v rokoch 1999 – 2001 
program „ Detské práva sprava, zľava“ – podpora Nadácia NPOA,  v roku 2006 cyklus 
vzdelávacích seminárov v Detských domovoch v Bratislave a v Pezinku na tému: „Sexuálne 
a reprodukčné zdravie“, od roku 2010 /Škoviera, Labáth/: Edukačný  zážitkový program pre 
pracovníkov prevýchovných zariadení a ďalšie).  

Siedmy cieľ naplním na základe našich skúsenosti s evaluáciou vzdelávacích 
programov (Lukšík, 1998).  

 
Ôsmy a deviaty cieľ  naplníme na základe doterajších dobrých vzťahov s pracovníkmi 

DeD a RC a ich zriaďovateľskými organizáciami, s ktorými máme podpísané, alebo dohodnuté 
zmluvy o odbere našich výsledkov.  
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1.4. Metodika riešenia projektu  
 

Projekt sa bude realizovať v štyroch fázach. V prvej fáze uskutočníme analýzu 
štrukturálneho kontextu, organizačnej kultúry, inštitucionálnej starostlivosti v  DeD a RC doma 
a v zahraničí a analýzu uplatnenia absolventov v praxi (naplnenie cieľov 1, 2, 3 a 4). Na 
základe výskumných zistení  a zahraničných skúseností budú v druhej fáze implementovať 
inovatívne prvky do vzdelávania, výchovy, organizačnej kultúry a inštitucionálnej  
starostlivosti v  DeD a RC (naplnenie cieľov 5 a 6). V tretej fáze  uskutočníme evaluačný 
výskum funkčnosti a efektívnosti implementovaných inovatívnych prvkov (naplnenie cieľa 7).  
V záverečnej štvrtej fáze bude uskutočnená diseminácia výsledkov pre jednotlivých 
odberateľov (naplnenie cieľov 8 a 9).  
 
 
1.4.1. Výskum organizačnej kultúry DeD a RC – metodologický postup 
 

 Oblasti a priority výskumu 
 
Pri napĺňaní cieľa 2 budeme skúmať nasledovné aspekty organizačnej kultúry DeD a RC:  

- vnímanie života a svojho fungovania v prevýchovnom zariadení z hľadiska pracovníkov 
(prioritne pedagógov a ostatných odborných pracovníkov, ale aj ostatných 
zamestnancov), 

- vnímanie a prežívanie pobytu v prevýchovnom zariadení z hľadiska klientov, 
- prezentácia zariadenia navonok,  
- vnímanie prevýchovného zariadenia v jeho regionálnom i širšom kontexte, 
- prvky a faktory prípravy na život po odchode zo zariadenia. 

   

Metódy výskumu  
 
 Vo výskume použijeme kombináciu viacerých validizovaných  kvalitatívnych 
a kvantitatívnych metód, ktoré zabezpečia vysokú miery spoľahlivosti výsledkov.  
Škála sociálnej klímy korekčnej inštitúcie (Moos, Pytka) – je „poľskou verziou“  Social 
Climate Environment Scale, ktorú vytvoril R. Moos.  
Dotazník QWL (quality of work life). Zo 41-položkového dotazníka overovaný v slovenských 
podmienkach (Zelinová, 2004, Škoviera, Pukančík, nepubl.)  
Analýza webovej stránky zariadenia. Pri webových stránkach sa sústredíme na tieto okruhy: 
interaktivita stránky, čím sa zariadenie prezentuje navonok, aké kvality ponúka, čo prezentuje 
ako úspech,  ako je zapojená do života miestnej komunity (obce, mesta). 
Pološtruktúrované interview.  So všetkými riaditeľmi vybraných zariadení budeme 
realizovať interview. Hlavné okruhy budú:  špecifickosť zariadenia, hlavné problémy/prekážky 
efektívnejšej prevýchovy, vízia vo vzťahu k budúcnosti zariadenia, príprava absolventov na 
život mimo zariadenia a spätné väzby od nich.   
Dotazník Prostredie zariadenia. Respondenti hodnotia dôležitosť každej z jej 29 položiek 
v škále 1 – 5 (minimálne dôležité – maximálne dôležité). Dotazníkové hodnotenia budeme 
konfrontovať s prezentovanými hodnotami na webových stránkach zariadenia. 
 
Výskumná vzorka 

Výskumnú vzorku budú tvoriť:  
� 15 – 18 roční mladí ľudia zo 7 detských domovov a 5 reedukačných centier, spolu: 130,  
� Vychovávatelia, sociálni pracovníci  a triedni učitelia týchto žiakov. Spolu: 40, 
� Vedúci pracovníci týchto zariadení (riaditeľ, vedúci výchovy, resp. zástupca riaditeľa 

pre školu), spolu: 12.  
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Spracovanie údajov:  
 
Získané údaje budú spracované štandardnými postupmi deskriptívnej a testovacej štatistiky.   
 
1.4.2. Výskum uplatnenia absolventov v praxi – metodologický postup 

 
Oblasti a priority výskumu 
 

Pri napĺňaní cieľa projektu 3 budeme realizovať výskum, ktorý bude zameraný na 
zistenie toho, aké sú životné dráhy a kvalita života mladých ľudí po opustení reedukačných 
zariadení v horizonte 1 – 3 rokov. Pozornosť bude zameraná na to, ako v priebehu svojich 
životných dráh zvládajú ťažké životné situácie, ako ich to posiľňuje (reziliencia), resp. oslabuje 
(neadaptívne stratégie), ako im k tomu ne/prispievajú ich nadobudnuté skúsenosti a zručnosti 
v reedukačných zariadeniach a ako sa uplatňujú, resp. aké problémy majú s uplatňovaním  sa 
v pracovnom a sociálnom živote.    
 
Metódy výskumu 

Výskumný projekt bude intenzívny, bude použitá kvalitatívna metodológia a niektoré 
doplňujúce metódy. Základnou výskumnou metódou bude naratívne interview, na ktoré bude 
nadväzovať kratšie pološtrukturované interview. Za účelom triangulácie výsledkov budú 
použité aj dve pomocné kvantifikovateľné metódy (TSV a škála reziliencie). Údaje budú  
spracované na základe metódy ukotvenej teórie (grounded theory method) a bude tiež  
uskutočnená diskurzívna analýza.         

Interview (naratívne a pološtrukturované): pomôže nám zmapovať životné dráhy  mladých 
ľudí a kvalitu ich života. V naratívnom interview budeme sledovať celkovú životnú dráhu 
mladého človeka od detstva po súčasnosť. Zameriame sa pritom na dôležité životné situácie 
a na obdobie po odchode z DeD, resp. RC.  V pološtrukturovanej časti interview sa zameriame 
na  vzťahy so sociálne blízkymi osobami, potreby a ich uspokojovanie, ťažké životné situácie 
a ich zvládanie, uplatnenie sa v pracovnom a sociálnom živote.  

TSV (test sémantického výberu): pomocná metóda na zistenie sémantických a emocionálnych 
súvislostí dôležitých aspektov života, ktoré nemusia byť priamo formulované v interview. 
Škála reziliencie (Wagnild, Young, 1993) je určená na identifikáciu stupňa individuálnej 
reziliencie: vyrovnanosti,  vytrvalosti, sebadôvery/samostatnosti, zmysluplnosť  a existenciálna 
osamelosť (overená v predchádzajúcom projekte).   

Výskumná vzorka:  
Výskumnú vzorku bude tvoriť 78 mladých ľudí  (13 zariadení, z každého  6 absolventov) vo 
veku 19 – 24 rokov, ktorí strávili minimálne tri roky v niektorom z vybraných DeD a RC na 
Slovensku, a ktorí sú minimálne 12 mesiacov  po odchode zo zariadenia. Výskumná vzorka 
bude získavaná metódou snow ball a bude prispôsobovaná tomu, aby vznikol vyvážený voľný 
kvótový výber, pričom kvótovými kritériami budú: lokalita, pohlavie a dĺžka času od odchodu  
z reedukačného centra.  

Na porovnanie bude  metóda TSV a škála rezeliencie použitá aj na vzorke cca 80 mladých ľudí 
v reedukačných centrách vo veku 18 rokov.   

 

Spracovanie údajov  

Údaje budú  spracované za pomoci software Atlas-ti, na základe metódy ukotvenej 
teórie (grounded theory method). Bude tiež uskutočnená diskurzívna analýza interview.  Tieto 
postupy pomôžu nájsť teoretické ukotvenie problému a objasnenie jeho socio-kultúrnych 
súvislostí.  Bude uskutočnená triangulácia výsledkov rozličnými metódami  a od rozličných 
respondentov.  
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1.4.3. Evaluačný výskum funkčnosti a efektívnosti implementovaných inovatívnych 

prvkov 
 
V rámci naplnenia cieľa 7 budeme realizovať výskum zameraný na zistenie toho, ako 

prebehla tranzícia z inštitucionálnej do neinštitucionálnej etapy života mladých ľudí, ako sa 
začleňujú do spoločnosti a aká je kvalita ich života bezprostredne po odchode zo zariadenia. 
Pozornosť bude zameraná na to, ako zvládajú prvé záťažové situácie v bežnom živote a ako im 
v tom ne/prispievajú ich skúsenosti a zručnosti nadobudnuté v reedukačných zariadeniach. 
Metodiky výskumu a spracovanie údajov budú podobné ako v prvom výskume uplatnenia 
absolventov v praxi: navyše uskutočníme komparatívnu analýzu uplatnenia sa prvých 
a druhých absolventov. Výskumnú vzorku bude tvoriť cca 30 absolventov DeD a RC.  
 
1.4.4. Intervenujúce zásahy 
 

Vzdelávanie, ktoré máme naplánované v rámci projektového cieľa 6 a ktorého efekty 
budeme merať evaluačným výskumom bude mať nasledujúce znaky.   Pri realizácii 
vzdelávania absolventov/tiek, vychovávateľov a sociálnych pracovníkov/čok  DeD a RC, 
využijeme progresívne metódy a to zážitkové učenie, ktoré je pre osvojenie si vedomostí, 
zručností najefektívnejšie, budeme využívať prvky skupinovej dynamiky,   interaktívne hry, 
hranie rolí, modelové situácie, arteterapeutické aktivity, diskusné skupiny, spätno - väzebné 
techniky, a večerné klubové, zábavné  aktivity. S vychovávateľmi/kami a sociálnymi 
pracovníkmi/kami budeme pracovať i formou Bálintovskej skupiny, ktorá je pri riešení 
problémov veľmi nápomocná. Program pre absolventov resp. budúcich absolventov bude mať 
nasledovné moduly:  
1.Uplatnenie na trhu práce - rozvíjanie  zručností potrebných pre „civilný“ život, napr.  
spoločenské vystupovanie, uchádzanie sa o miesto, písanie životopisu, moje životné ciele 
a spôsob akým sa chcem k nim dopracovať, moja sociálna sieť a pod.  
2.Partnerské vzťahy - zodpovedné partnerské a sexuálne, rodičovské správanie,  ochrana pred 
HIV/AIDS a STD. 
3.Zvládanie náročných životných situácií – komunikácia,   asertívne správanie, riešenie 
konfliktov, podpora sebavedomia, sloboda a zodpovednosť, krízová intervencia. 
Na základe získaných poznatkov a skúseností, pozorovaní, výskumov, dobrej praxe z realizácie 
programu  s absolventmi DeD a RC  pripravíme akreditovaný program pre  vychovávateľov 
a sociálnych pracovníkov  DeD a RC. Z hľadiska obsahovej i časovej náplne a tiež 
používaných techník bude program identický s programom pre absolventov/ky, namiesto 
večerných klubových a zábavných aktivít sa budeme viac venovať vzájomnej výmene 
skúseností,  a spätno-väzebným aktivitám kde zahrnieme aj supervíznu aktivitu Bálintovskú 
skupinu.  
Na programe sa zúčastní 30 pracovníkov/čok z vybraných  DeD a RC, pracovať budú v dvoch 
paralerných 15 členných skupinách. Programy budú realizované v rekreačnom zariadení, ktoré 
bude dostupné pre všetkých účastníkov/ky. 
 
2. Originálnos ť a inovatívnos ť projektu, význam výsledkov projektu pre danú oblas ť 

výskumu a vývoja a miera využite ľnosti 

• Charakterizujte mieru originálnosti projektu 
• Charakterizujte prínosy projektu k rozvoju inovácií (nové produkty, zdokonalené 

produkty, nové úžitkové materiály, nové technológie, nové služby a pod.) 
• Opíšte spôsob a mieru využiteľnosti deklarovaných výsledkov riešenia projektu pre 

žiadateľa/užívateľa v  SR a v zahraničí 
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• Definujte mieru ekonomického prínosu (zvýšenie podielu pridanej hodnoty, úspora 
zdrojov, dopad na zamestnanosť, využitie domácich surovín, skvalitnenie ľudských 
zdrojov, ochrana životného prostredia) 

 
voľný text 
↓↓↓
2.1. Miera originálnosti projektu 
 

Na základe prehľadu štúdií v časti 1.1, našich zistení (Lukšík a kol., 2012), z 
výskumných a vzdelávacích skúseností uvedených v časti 1.3 budeme v našom prístupe 
vychádzať z konceptualizácie, bližšie popísanej v časti 1.1.4. Využijeme pri tom koncept  
inštitucionálnej kultúry v súvislosti s inštitucionálnou starostlivosťou, koncept procesov 
prechodu mladých ľudí do dospelosti, zvládanie ťažkých životných situácií a rezilienciu. 
S podobným prístupom sme sa v súčasných výskumoch a v literatúre nestretli. Projekt napĺňa 
model úplného cyklu systematického aplikovaného výskumu: získavanie informácií, výskum – 
zavádzanie inovatívnych prvkov – evaluácia a diseminácia. Kombinácia prvkov kvalitatívnej 
a kvantitatívnej metodológie, ktorú použijeme vo výskumnej časti projektu je tiež pomerne 
ojedinelá (uvádzame v časti 1.4).  Na základe dobrých praxí v  inštitucionálnej starostlivosti 
v EU navrhneme kultúrne relevantný model pre naše RC a DeD. 
 
 2.2. Inovatívnosť projektu 
 

V súčasnosti sa nevedú štatistiky týkajúce sa života mladých ľudí po odchode zo 
sledovaných zariadení. Výskum prispeje k poznaniu ich života a poznaniu toho ako im tieto 
zariadenia ne/pomohli v ich prechode do nového života a ich začlenenia do spoločnosti. 
Podstatnou časťou projektu bude realizácia kvalifikovaného vzdelávania, ktoré sa uskutoční  na 
základe výskumu a tiež na základe dobrých domácich a zahraničných praxí. Predpokladáme, že 
výskum tiež prinesie zmeny organizačných kultúr RC a DeD, ktoré navodia pozitívne  
udržateľné zmeny v inštitucionálnej starostlivosti.  
 
 
2.3. Spôsob a miera využiteľnosti výsledkov riešenia projektu pre užívateľov v SR 
a v zahraničí 
 

Výsledky výskumu budú poskytnuté rezortným ministerstvám a zriaďovateľom vo 
forme expertízy, priamych návrhov na zlepšenie výchovy a vzdelávania v cca 100 detských 
domovoch a reedukačných centrách. Aplikovaným výskumom overené efektívne 
a akreditované vzdelávacie programy môžu byť v priebehu nasledujúcich 4 rokov poskytnuté 
cca 400 pracovníkom v rezorte školstva, práce sociálnych vecí a rodiny. Metodológia výskumu 
a jej výsledky budú poskytnuté trom partnerským organizáciám v EU, v Nemecku, Škótsku, 
Slovinsku, ako aj ďalším záujemcom v rámci medzinárodnej konferencie, ktorú 
zorganizujeme.   
 
2.4. Miera ekonomického prínosu  
Najčastejším problémom ľudí z DD a RC je nezamestnanosť a ohrozenie rôznymi sociálno-
patologickými javmi (delikvencia, užívanie drog, bezdomovectvo, chudoba a pod.). 

Podľa štúdie Unicorn College stojí štát v Českej republike jeden nezamestnaný v priemere 
109 625 českých korún ročne. Ak by sme analogicky počítali podobnú sumu v Slovenskej 
republike bolo by to 4 290 EUR (http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/domace/vazen-nas-denne-
stoji-37-26-platit-bude-aj-adamco.htm zo dňa 2. 7. 2011). Ak počítame, že náš projekt prinesie 
zníženie miery nezamestnanosti minimálne  o 5 osôb ročne, potom ročná úspora predstavuje 21 
450 EUR ročne.  
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Obdobné náklady na jedného väzňa predstavujú ročne na Slovensku 10 906 EUR. V tejto sume 
sú okrem priamych nákladov na stravu, ubytovanie, odev či energiu započítané aj náklady na 
mzdy pracovníkov väzníc či rozširovanie väzenských kapacít (Hospodárske noviny online, 
2005). Ak predpokladáme, že počet absolventov DeD a RC, ktorí 3 roky po odchode zo 
zariadení skončia vo väzniciach sa ročne zníži o 4 osoby ročne (ročne sa do nápravno-
výchovných zaradení dostane cca 20 absolventov) potom úspora za jeden rok môže 
predstavovať cca 43 624  EUR ročne.  

Keďže neexistujú presné štatistiky o tom, koľko z absolventov DD a RC je nezamestnaných, 
koľko zostane bez domova, prípadne je odsúdených na výkon trestu, tieto odhady sú ilustráciou 
potenciálneho ekonomického prínosu. Projekt v naplnení svojho prvého cieľa prinesie uvedené 
štatistiky a aj presné vyčíslenie ekonomického prínosu projektu.  

Vo vzdelávaní a inovovaných systémových prvkoch sa bude pokračovať aj po skončení 
projektu, takže predpokladáme, že ročná úspora aj po skončení projektu bude cca 84 560 EUR.  

Projekt prinesie skvalitnenie vzdelávania u 30 pracovníkov v rámci projektu a ďalších 250 
v priebehu 5 rokov po skončení projektu.  

 
3. Štruktúra projektu, kvalita spracovania, logická  nadväznos ť postupov riešenia 

• Definujte harmonogram riešenia projektu s ohľadom na logickú nadväznosť postupov 
riešenia a na napĺňanie deklarovaných cieľov 

• Opíšte adekvátnosť a aplikačno-výskumnú úroveň metód riešenia projektu 
• Vysvetlite adekvátnosť navrhnutého rozpočtu projektu v kontexte finančnej náročnosti 

dosiahnutia cieľov 
• Definujte mieru dosiahnuteľnosti a napĺňania stanovených cieľov a aplikačných 

výstupov pri použití opísaného postupu riešenia 
 
voľný text 
↓↓↓
3.1. Harmonogram 
 
Projekt sa uskutoční v nasledovných štyroch fázach:  
 

1. Analýza štrukturálneho kontextu, organizačnej kultúry, inštitucionálnej starostlivosti v  
DeD a RC doma a v zahraničí a analýza uplatnenia absolventov v praxi 

2. Implementácia inovatívnych prvkov do vzdelávania, výchovy, organizačnej kultúry 
a inštitucionálnej  starostlivosti v  DeD a RC  

3. Evaluačný výskum funkčnosti a efektívnosti implementovaných inovatívnych prvkov 
4. Diseminácia výsledkov pre jednotlivých odberateľov 
 
 

Harmonogram projektu bude nasledovný:   

 
Mesiace 
projektu Aktivity 

  1. Fáza: zhromažďovanie informácii a analýzy 
2013   
10 1 Stretnutie poradnej rady 
10 – 11 1 – 2 Analýza štrukturálneho kontextu 
12 – 1 3 – 4 Metodologická príprava výskumu absolventov a org. kultúry DeD a RC 
2014   
2 – 4    5 – 7  Výskum absolventov a organizačnej kultúry DeD a RC 
5 – 6  8 – 9 Vyhodnotenie výskumov 
7 – 9  10 – 12  Zahraničné stáže  
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  2. Fáza: implementácia inovatívnych prvkov 

10 – 12  
 
13 – 15  

Implementácia nových prvkov do organizačnej kultúry a inštitucionálnej 
starostlivosti spolupracujúcich DeD a RC 

12 – 1  15 - 16 Príprava vzdelávania budúcich absolventov DeD a RC 
2015   
2 – 3 17 – 18  Vzdelávanie budúcich absolventov DeD a RC 
2 17 Stretnutie poradnej rady 

4 – 6  
 
19 – 21  

Vypracovanie vzdelávacích programov pre  pracovníkov DeD a RC a ich 
akreditácia 

   

7 – 8  
 
22 – 23  Realizácia vzdelávacích programov pre pracovníkov DeD a RC  

  3. Fáza: Evaluácia 
9 – 11  24 – 26  Evaluačný výskum medzi novými absolventmi  
12 – 1   27 – 28  Vyhodnotenie evaluačného výskumu  
2016  4. Fáza: Diseminácia 

2 – 3  
 
29 – 31 Syntéza všetkých získaných výsledkov a dobrých praxí 

3 31 Konferencia 
3 31 Stretnutie poradnej rady 

4 – 9  
31 – 36  Vypracovanie expertíz  a manuálu pre odberateľov v SK a EU a ich preklad, 

zborník z konferencie 
 
 
3.2. Adekvátnosť a aplikačno – výskumná úroveň metód riešenia projektu 
 

Ak sme uviedli vyššie výskum rieši aktuálne problémy časti populácie mladých ľudí, 
ktorí majú problémy s integráciou do spoločnosti a ktorí sú  viac ohrození rizikami sociálnej 
patológie.  Projekt je naplánovaný ako cyklus systematického aplikovaného výskumu: 
získavanie informácii, výskum – zavádzanie inovatívnych prvkov – evaluácia a diseminácia, čo 
bude viesť k rýchlemu a priamemu zavádzaniu nových poznatkov do praxe. Predpokladáme, že 
na základe výskumných zistení a získaných dobrých praxí v rámci projektu sa zvýši uplatnenie 
absolventov, zjednoduší sa ich tranzícia do každodenného života (socio-ekonomická 
samostatnosť) a predpokladáme, že sa tým vytvoria podmienky na zlepšenie ich kvality života. 
Výskum prispeje k napĺňaniu vyššie zmienenej stratégie EU „Európa 2020“.  
 
 
3.3. Miera dosiahnuteľnosti  a naplnenia stanovených cieľov a aplikačných výstupov 
 

Odborný tým zložený z výskumných pracovníkov s dlhoročnou výskumnou praxou a ľudí 
s mnohými skúsenosťami vo vzdelávaní cieľových skupín (pozri nižšie) sú predpokladom 
toho, že v projekte, tak ako je to plánované v jednotlivých cieľoch,  sa získajú nové poznatky, 
ktoré budú adekvátne a efektívne uplatnené v praxi.   
 
4. Odborné predpoklady zodpovedného riešite ľa (v kontexte údajov uvedených 

v Žiadosti časť VV-A4) 

• Charakterizujte maximálne 5 najdôležitejších výstupov aplikačného výskumu 
zodpovedného riešiteľa za posledných 5 rokov; uveďte ich dôležitosť na národnej 
a medzinárodnej úrovni 

• Charakterizujte 3 najdôležitejšie projekty realizované zodpovedným riešiteľom za 
posledných 5 rokov v štruktúre informácií: názov projektu, grantová schéma, roky 
riešenia, rozpočet projektu, pozícia zodpovedného riešiteľa v projekte (hlavný riešiteľ / 
riešiteľ), objasnenie dôležitosti výstupov projektu v národnom aj medzinárodnom 
kontexte 

• Opíšte osobnosť zodpovedného riešiteľa pôsobiaceho v danej oblasti aplikovaného 
výskumu alebo experimentálneho vývoja a aplikácie jeho výskumných riešení 
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• Charakterizujte úroveň uznania zodpovedného riešiteľa v aplikačnej oblasti výskumu 
(medzinárodná, európska, národná úroveň) 

 
voľný text 
↓↓↓
4. Odborné predpoklady zodpovedného riešiteľa 
 
Ivan Lukšík, Doc., PhDr. CSc., sociálny psychológ, pôsobí na Katedre školskej pedagogiky 
Trnavskej Univerzity a v Ústave pre výskum sociálnej komunikácie SAV. V súčasnosti sa 
primárne zaoberá výskumom  kultúry školy, deťmi v ťažkých životných situáciách 
a sociálnymi otázkami  sexuality. Je spoluautorom publikácií: Kultúra školy a výchovných 
zariadení, Psychoedukácia, Sexualita a rodovosť v sociálnych a výchovných súvislostiach, 
Sociálne otázky HIV/AIDS, a ďalších. Vedie viaceré vysokoškolské kurzy z oblasti  
psychológie, sexuality a metodológie. Podieľal sa na realizácii medzinárodných výskumných 
a aplikačných projektov zameraných na sexuálne a reprodukčné zdravia a na viac ohrozené 
sociálne skupiny (ľudia v sex biznise, migranti)  pre WHO, IOM a ďalšie organizácie.     
 
 
4.1. Výstupy aplikačného výskumu za posledných 5 rokov 
 
AAB LUKŠÍK I. (Ed.), ŠKOVIERA, A., PUKANČÍK, M., SVETLÍKOVÁ, J., FÜLÖPOVÁ, 

E., LEMEŠOVÁ, M., SMETANOVÁ, D. 2012. Kultúra škôl a výchovných zariadení. 
UK: Bratislava. 2012, ISBN 978-80-223-2962-0. 

 
ADF KAŠČÁK, O. PUPALA, B., LUKŠÍK, I., LEMEŠOVÁ, M. 2012. School culture at risk 

of political and methodological expropriation. In Human Affairs : Postdisciplinary 
Humanities and Social Sciences Quarterly, , 22, 4, 2012, pp. 524-538. (2012 - Scopus, 
SpringerLink). ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: 
<http://www.springerlink.com/content/1210-3055/>. 

 
ADF LUKŠÍK, I. 2011. Kultúry úspešných škôl primárneho vzdelávania. Pedagogický 

časopis/Journal of Pedagogy, 2, 1, 2011, s. 73 – 91.  
 
AED LUKŠÍK, I. 2009. Kultúra školy a rebelstvo. In: Fülöpová, E., Pukančík, M. 

Sociálnopedagogické štúdie 2009. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009, s.45 - 49. 
 
ABD LUKŠÍK I., ZÁPOTOČNÁ O. 2010. Kultúra školy a občianska participácia. In 

Plichtová, J. (Ed): Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku: teória a realita. 
Bratislava: Veda 2010. 

 
 
4.2. Tri projekty zodpovedného riešiteľa za posledných 5 rokov 
 

 
názov: „Kultúra školy a výchovných zariadení so zameraním na problémové deti“,  
grantová schéma: VEGA  
obdobie: 2007-2010  
rozpočet: 9040 EUR  
pozícia: vedúci projektu   
dôležitosť výstupov: Prvé systematické zmapovanie kultúry školy a výchovných zariadení 
v SR, záverečné hodnotenie projektu –„A“. 
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názov: Centrum excelentnosti pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 
21. storočia – COPART  
grantová schéma: Excelentné pracoviská SAV  
obdobie:  2007 – 2010  
rozpočet: 100 000 EUR   
pozícia: spoluriešiteľ projektu (KVSK SAV)  
dôležitosť výstupov: Zmapovanie a analýza viacerých aspektov demokracie vrátané  ich 
uplatňovania v škole (Lukšík, Zápotočná) a na komunálnej úrovni (Lukšík).   
 
názov: Životné dráhy mladých ľudí po odchode z reedukačných centier  – stratégie zvládania 
ťažkých životných situácií 
grantová schéma: Iuventa  
obdobie:  20012 – 2013  
rozpočet: 8 420 EUR   
pozícia: hlavný riešiteľ projektu  
dôležitosť výstupov: Zmapovanie a analýza zvládania ťažkých životných situácií mladými 
ľuďmi po odchode z reeduakčných centier slúžiace pre vytvorenie vzdelávacích programov 
a programov prevencie sociálnych rizík.    
 
Zodpovedný riešiteľ bol do súčasnosti riešiteľom 15 domácich a zahraničných výskumných 
projektov z toho  v 5 projektoch bol hlavným riešiteľom. 
 
 
 
4.3 Osobnosť zodpovedného riešiteľa 
 
Ivan Lukšík, Doc., PhDr. CSc., preukázal svoje riadiace schopnosti vo viacerých domácich 
a zahraničných výskumných projektoch, ktoré viedol. Bol tiež vedúcim Ústavu pre výskum 
vývinu dieťaťa na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave (1998 – 2004).  Preukázal tiež 
analytické schopnosti pri spracovávaní kvalitatívnych ako aj kvantitatívnych údajov. Ovláda 
prácu s SPSS a Atlas-ti. Pracovník dokáže publikovať v domácich a zahraničných 
monografiách a časopisoch Publikoval 14 publikácii charakteru vedeckej monografie, 116 
ďalších publikácií z toho 9 v zahraničných karentovaných časopisoch, na svoje práce má 253 
citácií vo WOS a SCOPUS, 41 domácich citácií.  Pracovník tiež preukázal organizačné 
schopnosti pri organizovaní medzinárodných konferencií a seminárov (Kultúra školy 2010, 
Sexuality 2007 – 2011 a ďalšie). Zapája sa do dobrovoľníckych aktivít v rámci svojho bydliska 
a je aktívny pri obhajobe práv občanov na zdravé životné prostredie.  
 
 
4.4. Úroveň uznania zodpovedného riešiteľa 
 

• Člen týmu  European Commission Biomed Concerned action: Comparative studies on 
Social and Contextual Aspects of Heterosexual Conduct and the Risks oh HIV Infection 
(vedúci R. Ingham, 1996, 1999 – 2001) 

• Získanie  zahraničných  a domácich projektov (Research support scheme, Comparative 
study of the sexual health of young people in the UK and Slovakia, VEGA, posledný 
realizovaný projekt VEGA hodnotený „A“ a pod.)  

• Expertná činnosť, poradenstvo pre Medzinárodnú organizáciu pre migráciu v projekte 
„Prevencia obchodovania so ženami“  

• Expertná činnosť v medzinárodnom britsko – slovenskom projekte „HIV/AIDS 
Prevention and Nursing Services“  
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• Člen kolektívu, ktorý sa v rámci projektu WHO v spolupráci s Ministerstvom obrany SR 
podieľal na vypracovaní „Stratégie  sexuálneho a drogového zdravia  a rozvíjanie 
zručností v zdravotnej výchove v ozbrojených silách SR“.  

 
5. Odborné predpoklady riešite ľského kolektívu 

• Opíšte kompetentnosť zúčastnených riešiteľských a realizačných organizácií na 
riešenie predkladaného projektu 

• Opíšte kompetentnosť jednotlivých riešiteľov na riešenie predkladaného projektu 
(netýka sa zodpovedného riešiteľa) 

• Opíšte spôsob kooperácie riešiteľov a ich potenciálny prínos k úspešnému riešeniu 
projektu 

• Opíšte existujúcu technickú a personálnu infraštruktúru pracovísk podieľajúcich sa na 
implementácii projektu 

• Definujte mieru zapojenia mladých pracovníkov výskumu a vývoja do 35 rokov vrátane 
študentov doktorandského štúdia do riešenia projektu 

 
voľný text 
↓↓↓

 
5.1. Kompetentnosť riešiteľskej organizácie 

 
Prevencia AD na základe odborných kompetencií svojich členov, ktorí majú dlhoročné 

skúsenosti s riešením domácich aj medzinárodných výskumných projektov a na základe 
svojich výskumných štúdií v oblasti prieskumu verejnej mienky a zdravotných štúdií (Lukšík, 
Guliš, 2002) má certifikát na realizáciu výskumu z Ministerstva školstva SR.    
 

5.2. Kompetentnosť jednotlivých riešiteľov 
 
 
doc., PhDr. Albín Škoviera, PhD., liečebný pedagóg,  pôsobí na Katedre pedagogiky 
a sociálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v 
Diagnostickom centre v Bratislave. Jeho prioritnou oblasťou záujmu je dieťa vyrastajúce mimo 
biologickej rodiny v náhradných rodinách alebo v  na to určených zariadeniach. Je autorom 
viacerých monografií, napr. Dilemata náhradní výchovy, Trendy náhradnej výchovy, 
Prevýchova. Vedie vysokoškolské kurzy zamerané na náhradnú inštitucionálnu starostlivosť, 
emocionálny a mravný vývin a jeho poruchy i využitie metód dramatizácie vo výchovnej práci. 
Spolupracuje so SV pre UNICEF a ďalšími organizáciami. 
 
 
Mgr. Martin Kuruc, PhD.,  sociálny pedagóg, pôsobí na Katedre pedagogiky a sociálnej 
pedagogiky Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval dlhodobý výcvik: Skupinové 
formy korektívnej, poradenskej, reedukačnej a socioterapeutickej práce (model SUR) na 
Karlovej univerzite v Prahe. Pôsobil v liečebno-výchovnom sanatóriu pre deti s poruchami 
správania, aktuálne vedie vysokoškolské kurzy: špeciálna pedagogika detí s poruchami 
správania, pedagogická diagnostika, modifikácie správania, poruchy správania. Bol 
spoluriešiteľom výskumného projektu VEGA1/0215/08 Podpora reziliencie prostredníctvom 
vzdelávania (Univerzita Komenského v Bratislave) a projektu Európskeho spoločenstva, 
Grantová schéma na podporu Národného programu boja proti drogám 2004-2008 pod názvom 
Deti s poruchami správania a hyperaktívnymi problémami v ambulantnej 
a inštitucionalizovanej starostlivosti. Spolupracuje s Centrom výchovy k rodičovským 
zručnostiam CESTA (CVRZ CESTA) pri UNICEF. 
 

Mgr. Ľubica Lukšíková, psychologička, pracuje ako vedúca úseku prevencie v Centre 
pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Štefániková 15, SK – 902 01 
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Pezinok, jej pracovnou náplňou je individuálne a skupinové poradenstvo a terapia v oblasti 
primárnej a sekundárnej prevencie sociálno - patologických javov, realizovanie preventívnych 
programov na základných a stredných školách, terapeutické a voľno časové vedenie skupín detí 
s problémovým správaním, realizácia rovesníckych programov, vzdelávanie pedagogických/ké  
pracovníkov/ky formou sociálno-psychologických výcvikov. Je lektorkou sociálno-
psychologických výcvikov na VŠ Svätej Alžbety v Bratislave. Je spoluautorkou „Metodickej 
príručky pre sexuálnu výchovu na druhom stupni ZŠ“ /2007/, podieľala sa na realizácii 
medzinárodných projektov napr. „ Zvýšenie miery rovnosti príležitostí žien a mužov  na trhu  
práce “,  Gender mainstreaming,  Univerzita Komenského, (2007). V súčasnosti sa podieľa tiež 
na výskumných projektoch: Životné dráhy mladých ľudí po odchode z reedukačných centier  – 
stratégie zvládania ťažkých životných situácií  a Sociálne mikrokultúry deti v ťažkých 
životných situáciách. Je zakladateľkou OZ Prevencia AD.  

 

Mgr. Daniela Budinská, vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. Pracuje ako odborná pracovníčka v Centre pedagodicko-
psychologickej prevencie v Pezinku. V rámci pracovnej náplne realizuje skupinové prevenčné 
aktivity na školách (zdravý životný štýl, partnerské vzťahy) a skupinové a individuálne 
poradenstvo pre deti s problémovým správaním. Je členkou Občianskeho združenia Prevencia 
AD, v rámci ktorého sa zúčastňuje na realizácii projektov zameraných na prevenciu sociálno-
patologických javov u mladých ľudí. OZ Prevencia AD okrem iných realizovalo projekt 
v reedukačnom zariadení pre dievčatá v Spišskom Hrhove zameraný na prevenciu HIV/AIDS 
a drogových závislostí. Podieľala sa na realizácii medzinárodných projektov napr. „ Zvýšenie 
miery rovnosti príležitostí žien a mužov  na trhu  práce “,  Gender mainstreaming,  Univerzita 
Komenského, (2007). 

 
Mgr. Flóra Neradilová Beňová, poradenská psychologička, v súčasnosti pracuje v Centre 
pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Pezinku, na úseku prevencie. Venuje 
sa tu skupinovej práci s ďeťmi a adolescentmi, ako aj individuálnemu poradenstvu s cieľom 
prevencie sociálno- patologických javov. V OZ Prevencia AD sa podieľa na príprave 
a realizácii prebiehajúcich grantových projektov, lektoruje vzdelávacie semináre určené pre 
pedagógov a pedagogičky. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Gestalt 
psychoterapii. Pracovala ako psychologička v OZ Brána do života- Krízové centrum a Detský 
domov. Ako dobrovoľníčka pôsobila v OZ Pomoc ohrozeným deťom- Centrum Nádej. 
Podieľala sa na výskume Epidemiológie vybraných úzkostných porúch na Slovensku a na 
výskume Epidemiológie depresie na Slovensku. 
 
Mgr. Lucia Hargašová, psychologička, doktorandka odboru Školskej pedagogiky na Ústave 
výskumu sociálnej komunikácie SAV. V občianskom združení Prevencia AD participuje na 
príprave a realizácií prebiehajúcich projektov, medzi hlavné aktivity patrí lektorovanie 
vzdelávacích seminárov určených pre pedagógov a pedagogičky, administratívne a organizačné 
práce.. V minulosti pracovala ako poradenská psychologička, kde sa venovala najmä 
diagnostike intelektu a špeciálnych porúch učenia a prevencií sociálno-patologických javov 
detí a mládeže prostredníctvom tvorby preventívnych programov, vedenia skupinových aktivít, 
individuálneho poradenstva a diagnostiky. V ročníkovej a diplomovej práci sa úspešne 
výskumne venovala otázkam rodovej role mužov a žien. 
 
Mgr.  Zuzana Murínová, liečebná pedagogička, doktorandka Pedagogickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave, Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, študijný odbor 
Predškolská a elementárna pedagogika. Venuje sa výskumným otázkam vzdelávania detí z 
detských domovov, reziliencie a psychomotorickej terapii. Dva roky pôsobila ako liečebný 
pedagóg v detskom domove, tri roky ako konzultantka na Linke detskej istoty, sedem rokov 
pracovala ako dobrovoľníčka s deťmi a mládežou v rámci organizácie ERKO. Získala Cenu 
rektora Univerzity Komenského za vynikajúcu diplomovú prácu 
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5.3. Spôsob kooperácie riešiteľov 
 
Projekt bude riadiť manažérka projektu, ktorá bude mať na starosti dodržiavanie 
harmonogramu aktivít a koordináciu medzi jednotlivými riešiteľmi a riešiteľkami.   
Operatívne porady: riešiteľský tým projektu sa bude k aktuálnym otázkam stretávať 
pravidelne v intenzívnych častiach projektu 1x týždenne, ináč 1x za dva týždne.  
Strategické porady: budú zamerané na zhodnotenie výsledkov projektu a ďalšie smerovanie, 
budú sa konať štvrťročne.  
Stretnutia s poradnou radou:  V rámci projektu bude ustanovená poradná rada projektu 
zložená z potenciálnych odberateľov výsledkov projektu, t.j. zástupcov DeD a RC, Krajských 
školských úradov a Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Jej úlohou bude pripomienkovať 
hlavné aktivity projektu (výskum, vzdelávanie). Stretnutia poradnej rady bude koordinovať 
manažérka projektu.  
 

 
5.4. Existujúca prístrojová  a personálna infraštruktúra pracoviska 

 
OZ Prevencia AD v súčasnosti disponuje 3 PC a kopírovacím strojom. K riešeniu 

predkladaného projektu potrebuje len menšie dovybavenie technikou.  OZ Prevencia AD 
zamestnáva pracovníkov na základe získaných projektov. Prevencia AD v súčasnosti rieši  
vzdelávacie projekty (Inkluzívne vzdelávanie na ŽS a v MŠ,  „Predsudky medzi nami“), 
v ktorých zamestnáva pracovníkov za odmenu a na dobrovoľnej báze. Združenie  má k riešeniu 
výskumných projektov k dispozícii 2 pracovníkov s kvalifikáciou docent, jedného 
s kvalifikáciou PhD., 2 doktorandky, a ďalšie  3 pracovníčky s vysokoškolským vzdelaním a so 
skúsenosťami s realizáciou výskumov.  
 
 
5.5. Miera zapojenia mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov 
 
V projekte budú zapojení 4 mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov, jedna pracovníčka rieši 
doktorandskú dizertačnú prácu, ktorá sa týka problematiky detských domovov.   
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