
Spoluriešitelia: Mgr. Peter Patyi , PhD., Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD., 
prof. PhDr. Jana Levická, PhD., PhDr. Dominika Lisá, PhD., 

Mgr. Ľubica Nicolussi, Mgr. Barbora Rajnáková, PhD.

Zodpovedná riešiteľka : doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

+ 11 
vedeckovýskumných 
článkov a 
príspevkov  
v zahraničných 
a domácich médiách 

Projekt VEGA 1/0341/17 
„Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti rodín vo vybratých indikátoroch a ich vplyv na

sociálne fungovanie rodín“
(Nadviazal na výsledky predchádzajúceho projektu  VEGA 1/0487/14  Kľúčové koncepty vybraných systémových teórií pri posudzovaní rizikovosti rodín 

v intenciách sociálnoprávnej ochrany detí)

• výsledky 
kvalitatívneho 
výskumu VEGA
č.1/0487/14/10

indikátory sociálnej 
rizikovosti rodiny 

• Kompar. analýza 
funkcií rodiny a 
indikátorov 
sociál.rizikovosti

zostavenie konceptu 
sociálnej rizikovosti 

rodiny • položková analýza 

• pre-testovanie 

• korekcia chýb

široká distribúcia testu 
v teréne  

• zber vyplnených testov 

• validizácia testu 
štatist.metódami

štandardizovaný test 
sociálnej rizikovosti 

rodiny 

Trvanie projektu : od januára 2017  do decembra 2019
Cieľom projektu bolo 
identifikovať prejavy sociálnej rizikovosti rodín.
Objektom výskumu  boli  sociálne rizikové rodiny 
Slovenska (330) 

Respondenti výskumu  pracovníci 
oddelení SPODaSK , odborníci 
z mimovládnych organizácií 

Metódy zberu a spracovania výskumných údajov: 
obsahovaná analýza, focusové skupiny, individuálne  
pološtruktúrované interview, konštrukcia 
subtestov, validizácia a štandardizácia výsledkov 
výskumu.

Výsledky výskumu: 

Vytvorenie nového teoretického
konceptu Sociálnej rizikovosti rodiny, 
dôležitá kombinácia porúch 
charakteristík otvoreného rodinného 
systému a porúch plnenia funkcií 
rodiny  

Na overenie tohto konceptu sme 
vytvorili novú 
štandardizovanú techniku, teda 
VEGA test sociálnej rizikovosti rodiny 
aj s užívateľskou príručkou 
a normami.

Táto verzia obsahuje 7 podtestov, spolu so  

167 indikátormi: 

1.Test saturácie základných potrieb 
1.1 Bývanie (25 indikátorov)
1.2 Strava (11 indikátorov)
1.3 Zdravie (15 indikátorov)
1.4 Oblečenie a hygiena (8 indikátorov)

2.Fungovanie rodiny a komunikácia (29 
indikátorov)

3.Emotivita a vzťahy v rodine (16 indikátorov)

4.Patologické prvky v rodine (14 indikátorov)
5.Ekonomická situácia v rodine (13 indikátorov)

6.Vzťah rodiny k vzdelávaniu a výchove (16 
indikátorov)

7.Kompenzačné mechanizmy (20 indikátorov)

Vytvorenie metodiky 
Program vedenia prípadu soc. práce 
(Mydlíková, Kertisová 2019) pre 
pracovníkov úradov práce, sociálnych 
vecí a rodiny, ktorým sme predstavili 
koncept sociálnej rizikovosti rodiny aj 
s použitím VEGA testu – cieľom bolo 
určiť mieru ohrozenia dieťaťa 
v sociálne rizikovej rodine.
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