
PODPROGRAM JE ZAMERANÝ NA POSKYTNUTIE  PSYCHOLOGICKEJ POMOCI PRE RODIČOV DIEŤAŤA 
V ZÁUJME OBNOVY MANŽELSKÉHO SPOLUŽITIA A V ZÁUJME PREDCHÁDZANIA NEPRIAZNIVÝM 

VPLYVOM ROZVODU NA DIEŤAŤA - § 11 ods. 2  písm. b) 

Cieľ  Poskytnúť psychologickú pomoc rodičovi/rodičom nachádzajúcim 
sa v/po procese rozvodu/rozchodu, a tým predchádzať 
nepriaznivým vplyvom a dopadom rozvodu/rozchodu na dieťa i 
jeho rodičov. 

Cieľová skupina - rodičia maloletých detí v procese rozvodu/rozchodu alebo 
po rozvodu/rozchode 

Indikácie (pre potreby SPODaSK na 

vypracovanie odporúčania pre 
dieťa/rodiča/osobu, ktorá sa osobne 
stará o dieťa pre uvedený program) 

- rodičia nachádzajúci sa v/po procese rozvodu/rozchodu, 
ktorí majú narušenú vzájomnú komunikáciu 

- rodičia nachádzajúci sa v/po procese rozvodu/rozchodu, 
ktorým je potrebné poskytnúť pomoc pri hľadaní 
vzájomnej dohody ohľadne starostlivosti o dieťa 

- rodič alebo rodičia, ktorí majú záujem porozumieť 
prežívaniu dieťaťa v rozvodovej/rozchodovej situácii 

Kontraindikácie - závažné psychiatrické diagnózy rodiča/rodičov vyžadujúce 
v danom čase intenzívnu zdravotnú starostlivosť alebo 
dlhodobú ústavnú liečbu v zdravotníckom zariadení 

- správanie rodiča/rodičov priamo ohrozujúce život alebo 
zdravie zamestnancov centra 

- prebiehajúce alebo plánované súdnoznalecké 
posudzovanie 

- dlhodobý (niekoľkoročný) konflikt rodičov ohľadom úpravy 
výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému 
dieťaťu, pričom počas tohto obdobia klienti opakovane 
absolvovali program psychologického poradenstva na 
RPPS, alebo iné psychologické párové poradenstvo za 
účelom riešenia tejto situácie 

- pri dôvodnom podozrení, alebo preukázanom zneužívaní, 
či týraní dieťaťa alebo partnera/expartnera 

Bloky Blok 1  Psychologické poradenstvo pre   rozvádzajúcich/ 
rozchádzajúcich sa rodičov 

- psychologická pomoc rodičom a podpora copingových 
stratégii pri zvládaní náročnej situácie  

- psychologické pomoc  pri adaptácii sa na novú situáciu 
- a normalizácia prežívania a edukácia o procese 

vyrovnávania sa so stratou partnera (vrátanej straty/zmeny 
doterajšieho fungovania rodiny) 

 
Blok 2  Edukácia rodičov ohľadne prežívania dieťaťa počas 
rozvodovej/ rozchodovej situácie  

- oboznámenie rodičov so zvyčajne prežívanými emóciami 
dieťaťa v tomto období, a scitlivovanie rodičov k potrebám 
detí 

- vedenia rozhovoru s dieťaťom veku primeraným spôsobom 
o rozvode/rozchode rodičov a budúcom fungovaní rodiny, 
korekcia skreslených očakávaní a informácií 

 
Blok 3  Podpora spolupracujúceho rodičovstva 
 



- pomoc pri uľahčení/úprave komunikácie medzi rodičmi, 
medzi rodičom/mi a dieťaťom  

- pomoc pri nastavení pravidiel fungovania rodiny 
(zosúladenie výchovných štýlov, vzájomného informovania 
sa ohľadom detí a nastavenie konkrétnych podmienok 
realizácie zabezpečovania starostlivosti a výchovy  dieťaťa, 
a pod.) 
 

Blok 4   Pomoc pri začlení nového partnera/partnerky do rodiny 

- psychologická pomoc a podpora rodiny pri začlenení  
nového partnera do systému fungovania rodiny  

- edukácia o možnom vplyve novej udalosti na jednotlivých 
členov rodiny ako aj na celý rodinný systém (ako hovoriť 
s dieťaťom o novom partnerovi/partnerke, prežívanie 
dieťaťa,  nastavenie pravidiel spoločného fungovania) 

- psychologické poradenstvo a sprevádzanie pri riešení 
vzniknutých problémov súvisiacich s adaptáciou na novú 
situáciu v rodine  

Zhrnutie Cieľom je poskytovanie psychologickej pomoci v procese 
rozvodu/rozchodu rodičom dieťaťa, v záujme minimalizovania 
negatívnych dopadov rozvodu/rozchodu na partnerské, 
predovšetkým rodičovské vzťahy, v záujme predchádzania 
nepriaznivým vplyvom rozvodu/rozchodu na dieťa. 

Druh práce individuálna / párová 
 (V podprograme je uvedené akými druhmi práce, t.z či individuálne alebo 
skupinovo, je možné daný podprogram realizovať. Samozrejme je možné 
prispôsobiť druh práce pre dieťaťa a jeho rodinu aj inak, ako je uvedené.) 

Forma práce ambulantná 
 (V podprograme je uvedené akou formou práce, t.z či ambulantnou a/alebo 
terénnou, je možné daný podprogram realizovať. Samozrejme je možné 
prispôsobiť formu práce pre dieťaťa a jeho rodinu aj inak, ako je uvedené.) 

Trvanie max.  30 hod.  
(Podprogram obsahuje odporúčanú MAXIMÁLNU dĺžku ich trvania, t.z , že 
v závislosti od potreby dieťaťa a jeho rodiny môže výkon opatrení trvať aj menej, je 
to na dohode všetkých zúčastnených strán.) 

Kto realizuje 
 

psychológ 
(Pri podprograme je uvedená profesia zamestnanca, u ktorej predpokladáme 
hlavné ťažisko práce v danom podprograme. Samozrejme, ak je to pre dieťaťa 
a jeho rodinu potrebné a účelné, môžu sa k jednotlivým témam prizvať i iní 
odborníci, napr. psychológ/sociálny pracovník.) 

Odborník má právo robiť korekciu blokov, tém a metód podľa potrieb klientov. 

 


