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         SVET V POHYBE  

        Šieste prikázanie                

        Aj vás už spočítali?



EDITORIÁL

V období dovolených si nejde nevšimno-
ut těšení se lidí na volné nepracovní dny. 
Konečně volno! Konečně možnost, dělat 
si co chci! Konečně můžu spát tak dlou-
ho, jak chci, juj, to bude 14 dní…! Ale 
co potom? Přemýšlím, co se u těchto lidí 
děje mezi dovolenýma? Je to čekání na 
to, až si budou zase moci dělat, co chtějí? 
Je to přežívání s tichým přáním, aby to 
bylo jinak (třeba jako na dovče)? Před-
stava, že dovolená zajistí fyzický i psy-
chický odpočinek, je podle mě mylná. 
Krátkodobě asi ano, ale nežijeme krátko-
době… Pokud je většinový čas, tedy to, 
co každodenně žijeme, neuspokojivý, jak 
by to mohla dovolená změnit? Myslím, 
že se můžeme mít dobře i mimo oněch 
pět zaměstnavatelem vyměřených týdnů. 
Záleží jen na tom, jestli si uvědomíme, 
že život je teď a ne až nebo ne jen na 
dovče. A taky, že zodpovědnost za svoji 
každodennost mám já a ne zaměstnava-
tel, partner, kdokoliv jiný... Ono známé 
„nemám na to čas“, znamená nemít čas 
na život. To ale není možné, život a čas 
v něm máme všichni. Čas máme stejný, 
24 hodin denně, jeho náplň ovšem velmi 
odlišnou. Zdá se mi, že pod souslovím 
„mít čas“ je skryta možnost, že kdyby 
člověk čas měl, dělal by skutečně to pra-
vé, co dělat chce. Ovšem zde je chyba v 
logice! Není to otázka času! Neskrývej-
me lenivost, absenci odvahy či nechuť se 
namáhat s něčím novým za nedostatek 
času. Neschovávejme si svoje chtění na 
dovolenou. Klíčová otázka je, zda-li chci 
nebo nechci změnu pustit do svého kaž-
dodenního života, jestli se chci mít dobře 
v době, kdy „volno nemám“. Jasná odpo-
věď? Gratuluju! Na jakoukoliv odpověď 
má každý za sebe plný nárok, jen by měl 
počítat s unášením důsledků takového 
rozhodnutí. Přeji nám všem hodně spo-
kojenosti po návratu z dovolených.

                                    Helena Šaldová

 Vášne rozbúrené obrovským množ-
stvom utečencov a imigrantov čiastoč-
ne majú svoje opodstatnenie, rozhodne 
by však nemali byť zárodkom ďalšieho 
násilia a agresivity. Aj utečenci sú ľudia, 
majú svoje rodiny, malé deti a je úplne 
zrozumiteľné, že aj oni chcú žiť lepšie, 
najmä, keď vidia, že v iných krajinách 
sa lepšie žiť dá. Búrlivé odmietanie ute-
čencov a imigrantov a vášne burcované 
médiami, najmä však sociálnymi sieťa-
mi, neveštia nič dobré. Svet sa dostáva 
do nebezpečného pohybu, začínajú sa 
miešať kultúry a podceňovanie tohto po-
hybu môže vyústiť do konfliktu, ktorého 
dôsledky si dnes ešte nedokážeme pred-
staviť.
 Je určite zvláštne a bez náznaku se-
bareflexie, ak imigranti požadujú od 
svojich nových domovov a ľudí v nich, 
aby rešpektovali napr. ich náboženské a 
kultúrne zvyky a sami pritom nič podob-
né neponúkajú. Myslím si, že je naozaj 
nekritické (a preto aj chápem vášne rôz-
nych rasistov a nacionalistov) požadovať 
od hostiteľa, aby návšteva v jeho dome 
mala väčšie práva a aby si vyhradzo-
vala privilégiá, aké mala doma a ak to 
hostiteľ odmieta, ešte sa aj búri a chce 
sa súdiť (takýchto prípadov je niekoľko 
– napr. riaditeľ Muslimskej únie v ČR 
Muhammed Abbas hovorí o tom, že by 

moslimovia chceli mať právo výnimky z 
legislatívy, aby mohli praktizovať vlastný 
právny systém šaría vo svojej komunite 
na území EÚ, moslimovia vo Veľkej Bri-
tánii sa búria proti modernej hudbe v mé-
diách počas ich sviatku ramadán a pod.). 
Teda namiesto toho, aby ocenili pohostin-
nosť a s ňou spojenú námahu hostiteľa, 
ešte sa sťažujú. To predsa nemôže nemať 
následky, najmä, ak v ich domovine musí 
Európan prijať ich podmienky (vstup do 
mešity iba zahalený, ženy nesmú mať v 
mešite odhalené vlasy a pod.).
 Európska únia stanovila kvóty pre 
jednotlivé členské krajiny a zdá sa, že sa 
tomu nevyhneme ani na Slovensku, iná 
kultúra začne výraznejšie prenikať aj k 
nám. Znamená to teda iné zvyky, možno 
požiadavky na výstavbu kostolov alebo 
mešít, vstúpi to do škôl... Sociálny systém 
na Slovensku sa začne meniť a na novú 
situáciu bude potrebné zareagovať veľmi 
citlivo, zároveň ale aj veľmi zrozumiteľ-
ne a s jasným stanoviskom. Myslím si, 
že teraz je najvyšší čas, aby slovenský 
parlament prijal potrebné zákony, v kto-
rých budú veľmi jasne vymedzené práva 
a povinnosti ako majoritného domáceho 
obyvateľstva, tak aj minoritných etnic-
kých či náboženských skupín, a to tak, že 
ani jedna strana sa nebude cítiť ukrivdená 
alebo potláčaná. Koniec koncov, máme 

Je to len pár týždňov, čo vášne na Slovensku (ale aj v okolitých štátoch) 
vyburcovala vlna imigrácie najmä z krajín afrického kontinentu a zo 
Sýrie. Útek takmer vždy signalizuje agresivitu resp. násilie, veď prečo 
inak by bolo potrebné utekať? Utekajú pred násilím, chudobou, možno 
aj prenasledovaním a hľadajú pochopenie a pomoc tam, kde vidia 
prísľub pokoja a lepšieho života. Ale...

Svet v pohybe alebo Sú 
imigranti hrozba?

Pokračovanie na s. 3
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už dostatok bohatých skúseností s róm-
skou menšinou a vieme, čo všetko hapru-
je a nefunguje (aj vďaka nečinnosti zod-
povedných sa začína rodiť „kotlebovský“ 
pohľad na svet a dokonca už tento pohľad 
chce kandidovať v najbližších parlament-
ných voľbách). Je teda naozaj najvyšší 
čas, pretože rasizmus a nacionalizmus a s 
nimi spojene fašistické správanie niekto-
rých skupín obyvateľstva, ich grupovanie 
sa do rôznych zoskupení a združení, sa 
začína správať ako rakovinový nádor na 
spoločnosti.

Stavanie plotov
 Sociálna psychológia hovorí, že keď 
sa nejaké správanie dostane nad relevant-
nú úroveň (hovorí sa o cca 6% obyvateľ-
stva, ktoré začína mať rovnaké postoje 
a správanie), je potrebné túto skupinu 
zohľadniť, pretože množstvo ľudí už 
spôsobuje ďalší nárast a príťažlivosť pre 
ďalších, najmä tých menej zrelých a ne-
rozhodnutých, najmä však vystrašených 
jedincov. Vidno to napríklad na tom, ako 
povážlivo narastá počet stúpencov vy-
soko agresívneho a deštruktívneho tzv. 
islamského štátu. Pridávajú sa k nim ľu-
dia z celého sveta, neraz nemoslimovia a 
len pred pár dňami aj americký prezident 
Obama verejne vystúpil s prejavom, v 
ktorom venoval veľkú pozornosť progra-
mu, ako nárast stúpencov islamského štá-
tu spomaliť, prípadne zabrzdiť. Problém 
už je teda na svete. To isté čaká aj Európu 
a členské krajiny EÚ, teda aj Slovensko.
 Je na zváženie, ako by mala vznikať 
legislatíva, ktorá vymedzí hranicu medzi 
kultúrami dostatočne citlivo. Poliaci vraj 
majú porekadlo, ktoré hovorí, že dvoch 
susedov najlepšie spojí dobrý plot. Nie-
kedy je to naozaj o fyzickom plote, ktorý 
ohraničí pozemok (v Maďarsku sa chys-

tajú taký fyzický plot postaviť na hrani-
ciach so Srbskom, lebo Srbi údajne ne-
rešpektujú hranice a púšťajú imigrantov 
na maďarské územie), ale v duchu tohto 
textu mám skôr na mysli hranice vzájom-
nej úcty a tolerancie voči inakosti. S tým 
na Slovensku máme vážne problémy. Na 
jar tohto roka sme napr. mali referendum, 
ktoré tiež poriadne rozbúrilo emócie a 
„diskusie“ na sociálnych sieťach neveštili 
nič dobré. Rozdelili ľudí na dve skupiny, 
ktoré sa postavili proti sebe a politici zly-
hali takmer na celej čiare. Namiesto toho, 
aby stavali „dobrý plot“, ponúkali vyjad-
renia posilňujúce buď jednu, alebo druhú 
skupinu. To rozhodne nie je správne. 
Samozrejme, že sa vyjadrovali v duchu 
svojich hodnotových a morálnych systé-
mov, ale ako vzniká morálny a hodnotový 
systém, ktorý chce mocensky prikazovať 
a obmedzovať práva jedných na úkor 
druhých? Je možné v takých prípadoch 
hovoriť o zrelej osobnosti? Takýto plot 
mám na mysli. Neviem si predstaviť, ako 
by bolo možné postaviť ho bez citlivej 
vzájomnej diskusie, v ktorej by boli jas-
ne porozumené dôvody a prípadné obavy 
oboch strán, pretože až tak možno položiť 
základy spravodlivej a dobrej legislatívy 
umožňujúcej spolužitie a postupný prie-
nik a splývanie rôznych kultúr. Vývoj a 
posun aj tak nemožno zastaviť, otázka 
skôr je, aká bude jeho cena, či to bude aj 
na úkor násilia a bolesti a rôznych osob-
ných tragédií (veď je to iba necelé storo-
čie, keď bolo zo Slovenska vyvezených 
a vyvraždených vyše 70-tisíc Židov, ich 
majetok si privlastnili bez ostychu a na-
vyše s pocitom absolútnej spravodlivos-
ti mnohí „čestní občania“ Slovenska). 
Skúseností teda máme naozaj neúrekom. 
Akurát sme asi menej učenlivý národ, 
inak si neviem vysvetliť, kde sa berú mla-

dí, ani nie 20-roční ľudia s vyholenými 
hlavami a hákovými krížmi, ktorí nená-
vidia Židov, Rómov, moslimov, homose-
xuálov a pod., hoci sami vôbec nezažili 
žiadny útlak alebo príkorie zo strany tých-
to menšín. Predsudky sú veľmi nebezpeč-
né základy agresie a skratového konania. 
 V marci 2016 budeme mať parlament-
né voľby a to je šanca na posun. Zvoliť 
si takých poslancov, ktorí budú ruku skôr 
podávať, ktorí nebudú konfrontační a 
budú tvoriť zákony upokojujúce vášne a 
stavajúce mosty medzi dvoma „nezmie-
riteľnými“ brehmi. Bude to šanca zvoliť 
si do parlamentu ľudí schopných a ochot-
ných počúvať iných, hľadať porozume-
nie a nie takých, ktorí budú fungovať na 
princípe „zabudol vôl, že teľaťom bol“ a 
len čo sú zvolení do parlamentu, sú z nich 
„odborníci“ na všetko. To sú nebezpeční 
a mocenskí ľudia, ktorí vždy vedia, kde 
a aká je pravda. Nevedia a nemali by sme 
im to umožniť našou ľahostajnosťou.
 Svet je v pohybe a je naivné myslieť 
si, že Slovenska sa tento pohyb nedotkne. 
Už teraz sa nás dotýka a bolo by múdre 
nezašpiniť sa kolektívnou vinou, ktorú 
na sebe dodnes nesú aj mnohí Nemci za 
obdobie fašizmu a za to, že si zvolili na 
čelo štátu Hitlera. Potrvá ešte mnoho ge-
nerácií, kým svet na toto zlo zabudne. Ne-
spadnime do takej istej jamy aj my, preto-
že ešte naši pravnuci budú trpieť za naše 
strachy, necitlivosť a za našu duchovnú 
malosť a obmedzenosť. Ktosi múdry po-
vedal, že ak nie si súčasťou riešenia, po-
tom si súčasťou problému. Buďme súčas-
ťou riešenia...

Ľudo Dobšovič
Psychoterapeut – socioterapeut

Inštitút psychoterapie a socioterapie
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ŠieSte prikázanie
Na tohoročnom Tedx Bratislava som videla video vzťahovej terapeutky 
Esther Perel. Veľmi sa mi páčilo a inšpirovalo ma k napísaniu tohto 
článku. Dobre mi padlo, že som sa s jej názormi stotožňovala, že sa 
objavil niekto, kto má veľmi podobné vnímanie vzťahov. Okrem toho ma 
obohatila aj o svoje pohľady z trocha inej perspektívy. 

 Jej aj môj názor na neveru sa v niekto-
rých ohľadoch líši od toho väčšinového. 
Bežne sa totiž stretávam s tým, že ľudia 
sú až skalopevne presvedčení, že je lepšie 
si tento prehrešok proti morálke nechať 
len pre seba. Aj dve moje kamarátky sa 
pri živej debate, ktorá sa rozbehla potom 
cez prestávku zhodli na tom, že hovoriť 
o nevere s partnerom je tá ľahšia cesta. 
Vraj, ak by to s ním otvorili, tak by síce 
sebe uľavili, ale jeho by iba zbytočne zra-
nili, lebo veď čo už teraz, keď sa stalo. 
Myslia si, že nechať si to tajomstvo len 
pre seba je ústretovým krokom voči part-
nerovi a že opak by bol sebeckým správa-
ním. Ako ste už teda zrejme vyrozumeli z 
úvodu, témou tohto článku je nevera.

Háklivá téma
 Vo svojej terapeutickej praxi sa s ňou 
stretávam dosť často. Sadne si oproti mne 
muž alebo žena a začne obyčajne s viac či 
menej skrývanými rozpakmi vetou: „Nie 
som síce na seba hrdý/á, ale nabúral/a 
som sa do mobilu, mailu alebo do face-
bookového konta svojho partnera/ky.“ 
Nevera tu vždy bola a myslím si, že aj 
vždy bude. Každá doba so sebou prináša 
iné možnosti, v každej má trochu odlišné 
dôsledky a aj postoje voči nej sa menia 
tak, ako sa menia časy. V tých našich má 
neverník najlepšie podmienky, aké kedy v 
histórii mal. Priniesol ich so sebou rozvoj 

technológií, no zároveň sa nevera stala aj 
veľmi riskantnou záležitosťou. Technic-
ké vymoženosti síce pomáhajú paralelný 
vzťah nadviazať a udržiavať, ale taktiež 
ponúkajú podvádzanému príležitosti na 
odhalenie. To tu v minulosti nebolo, ale-
bo aspoň nie v takej veľkej miere. Čo sa 
týka dôsledkov, tie sa tiež od čias, kedy 
boli ženy za neveru kameňované, výrazne 
zmenili, pričom mužom sa vždy nevera 
odpúšťala akosi ľahšie. Aj dnes sa ešte 
môžeme stretnúť s názormi typu: „No čo 
už, to sú tí chlapi, oni to potrebujú!“, ale je 
badať aj akúsi väčšiu rovnoprávnosť žien 
v tejto oblasti, nevera im je spoločensky 
viac tolerovaná. V niektorých kruhoch 
sa dokonca takéto správanie považuje za 
celkom „cool“ súčasť života. Neraz mi 
klient či klientka povedia, že veď dnes už 
podvádzajú všetci, tak čo je na tom? 

Kríza identity
 Čo si myslíte vy? Čo všetko je neve-
ra? Patrí tam aj náhodný sex? Alebo sa 
musí jednať o dlhší románik? Je nevera 
len telesná alebo aj duševná? Sú ňou tajné 
smsky či chatovanie? Alebo je človek ne-
verný už aj vtedy, keď len sníva o objekte 
svojho záujmu? A čo napríklad porno ale-
bo platený sex? Neexistuje žiadna presná 
definícia nevery, a teda v rámci rozptylu 
týchto rôznych možností sa odhaduje, 
že neverných je od 26 do 75% ľudí. Od-

hliadnuc od toho, čo hovoria čísla, isté je, 
že nevera má vážne dopady na existujúci 
vzťah. Živí sa dôverou, ktorá je základom 
vzťahu, a tým ho oslabuje. Prichádza zne-
istenie a  vy zapochybujete takmer o všet-
kom dovtedy. Čo bola vlastne pravda a čo 
len lož? Zdá sa vám, že všetko, čomu ste 
kedy verili a o čo ste sa opierali, je akési 
rozkolísané, nestabilné, že život stojí na 
vode. 
 Esther Perel vraví aj takúto zaujímavú 
vec: „Nevera dnes zraňuje aj inými spô-
sobmi ako kedysi. Dnes si totiž vytvára-
me akýsi romantický ideál a chceme od 
jediného človeka, aby nám naplnil celý 
zoznam našich potrieb: byť najlepším 
milencom, kamarátom, rodičom, dôver-
níkom, emočnou podporou, inteligenčne 
rovnocenným partnerom. Žijeme v tom, 
že tým všetkým sme, lebo sme boli vy-
braní. Ale nevera nám povie, že nie! Že 
nie sme! Otrasie veľkými ambíciami na-
šej lásky. Kedykoľvek v histórii bola ne-
vera bolestnou skúsenosťou, ale dnes je 
až traumatizujúcou, lebo ohrozuje naše 
vlastné vnímanie samého seba.“
 V tejto súvislosti sa mi vybavila jedna 
moja klientka, ktorá povedala niečo po-
dobné, keď prišla na stretnutie po preva-
lení nevery jej partnera: „Vždy som mala 
problém prijať svoje telo. Každého muža 
som podozrievala z toho, či sa mu skutoč-
ne páčim. Až jemu som to uverila a zača-
la som si naozaj o sebe myslieť, že som 
pekná. Keď som si ale prečítala jeho nie-
koľkomesačnú tajnú komunikáciu s inou, 
ktorej písal v podstate to isté, čo hovoril aj 
mne, moja pochybnosť sa opäť ohlásila v 
plnej sile. To ma zranilo najviac!“ Nevera 
so sebou priniesla krízu identity. 
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Hľadanie JA
 Veľmi často sa nevera charakterizuje 
ako dôsledok zlého fungovania vzťahu 
ešte pred jej vznikom. Vraví sa, že tam 
človeku muselo niečo chýbať, keď sa na-
koniec rozhodol ísť to hľadať inde. Ale 
čo? Čo mu to vlastne chýbalo? Niečo, čo 
mu mal dať partner a nedával? Je možné, 
že mu chýbalo ešte aj čosi iné, čo súvisí 
len s ním osobne a nie priamo so vzťa-
hom? Existuje nejaká potreba, ktorú ani 
dobrý vzťah nedokáže uspokojiť? Esther 
vraví, že podľa nej to nie je celkom tak, 
že keď sme neverní, tak nehľadáme inú 
osobu, ale skôr hľadáme svoje iné ja. Sú-
hlasím s ňou a dodávam, že ak sme nasta-
vení tak, že len iná osoba nám zabezpečí 
šťastie v živote, potom ju neprestávame 
hľadať.
 Nedávno som mala klienta, ktorý sa 
mi zdôveril s tým, že bol doteraz v kaž-
dom vzťahu a každej žene neverný. Na 
jednej strane sa tým veľmi trápil, ale vra-
vel aj to, že neveru vníma akoby bola jeho 
súčasťou, že skratka „nevie“ inak. Mrzelo 
ho len to, že manželke ubližuje, samotná 
nevera nie. Ak by nemusel ženu klamať, 
on sám by na tom nič nemenil. 
 Nevera naozaj nemusí byť vždy iba o 
sexe a obyčajne ňou chce človek získať 
ešte oveľa viac. Hľadá akési nie celkom 
jasné porozumenie sebe. Býva to cesta, 
ktorou sa vydáva, aby sa dozvedel viac 
o svojej ženskosti či mužskosti. chce do-
behnúť niečo, čo doteraz nestihol. Načer-
pať v mileneckom vzťahu to, čo v partner-
stve nenachádza. Nejako sa dosýtiť, čosi 
vykompenzovať. Znovuzískať vzrušenie 
v živote. Prebudiť v sebe vášeň. Overiť si, 
či ešte žije, či je už mŕtva alebo je len pri-
dusená stereotypom. Niekedy môže byť 
aj priamou reakciou na životné udalosti. 
Esther Perel: „Smrť a smrteľnosť často 
žijú v tieni nevery, lebo nás nútia klásť si 
napríklad takéto otázky: Je toto to pravé? 
Existuje aj niečo viac? Takto budem žiť 
až do smrti? Niektoré nevery sú pokusom 
premôcť vlastnú smrteľnosť, sú protije-
dom smrti!“
 Spomínam si na príbeh muža, ktorý 
len krátko po náhlej smrti svojho mlad-
šieho brata, iba niekoľko hodín potom, 
bol manželke neverný. Keď mu zavolala 
a pýtala sa ho, kde sa práve nachádza, od-
povedal jej, že v pohrebníctve objednáva 
vence. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, 
že bol neverný vo veľmi, veľmi „nevhod-
nom“ čase. Ak sa však na to pozriete v 
tomto kontexte, tak sa to môže javiť 
aj trocha inak. Myslím si, že pri nevere 
vzťah najviac devastuje práve klamstvo. 
Možno si poviete, že veď nepravdivosť sa 

vo vzťahu objavuje aj v mnohých iných 
súvislostiach, aj pri iných témach, nielen 
pri nevere. Máte pravdu a aj dôsledky sú 
istotne z dlhodobého hľadiska rovnako 
nepriaznivé, no neveru klamstvo sprevá-
dza takmer vždy alebo veľmi často. Mož-
no aj pre jej veľkú spoločenskú neprija-
teľnosť sa stáva nebezpečnou a zároveň 
tým získava tú lákavú príchuť. 

Tkáči...
 Ľudia sa zoznámia, vytvoria vzťah a 
postupne ho budujú – tkajú spolu akúsi 
sieť z intimity, ktorou ho pomaly obaľujú. 
Ona potom plní viac rôznych funkcií a pre 
dvojicu je veľmi dôležitá, dokonca nutná. 
Vzťah spevňuje a chráni, približuje tých 
dvoch k sebe. Nevera a klamstvo oby-
čajne urobia do krehkej tkaniny poriadne 
veľkú dieru. Niekedy až takú brutálnu, že 
jeden z dvojice z nej okamžite vypadne 
alebo cez ten otvor vyletia hneď obidvaja 
naraz. inokedy diera nemusí byť až taká 
veľká, ale ak sa spojí s inými staršími 
otvormi, sieť sa stáva až príliš slabou. 
chcem tým povedať, že záleží aj na tom, 
v akom stave intimity vzťahu sa to udeje. 
Či sa jedná len prvé natrhnutie, ktoré sa 
dá ešte pomerne ľahko zaplátať, alebo je 
to už posledná trhlina, pri ktorej si uvedo-
míte, že už sa neoplatí začať štopkať, že 
už vlastne ani niet kam ihlou pichnúť.  
 Možno sa pýtate, či sa teda ešte vô-
bec dá vzťah poznačený takouto zradou 
zreparovať. Alebo je to až fatálne naru-
šenie? Je to začiatok konca? Či naopak 
nový začiatok? Podľa mňa je možné na 
všetky tieto otázky odpovedať aj kladne, 
aj záporne. Vraj väčšina párov zostáva 
aj po prevalení nevery spolu. Vychádza-
júc zo skúseností by som tiež povedala, 
že tomu tak je. Dôvody pre rozhodnutie 
nerozísť sa však bývajú naozaj rozmani-

té. Poznám zopár takých, ktorí po prvot-
nom šoku sprevádzanom veľkým hnevom 
naozaj zabojovali. Nie vždy to však bol 
zápas o záchranu vzťahu, ale často šlo 
„len“ o záchranu zraneného ega. Nedám 
ti ho! Akoby si povedala žena, ktorá do-
vtedy svojho partnera zrádzala nevšíma-
vosťou, neakceptovaním či ponižovaním. 
V momente, keď zistila, že by mohla o 
neho prísť, začala všetko dovtedy odo-
pierané poskytovať. Vzťah sa síce oži-
vil, ale motívom nebolo jeho obnovenie, 
ale nutkanie vyhrať nad ženou, ktorá jej 
chcela vziať to, čo jej patrilo. Keď zisti-
la, že bitku vyhrala, všetko sa opäť po-
stupne vrátilo do starých koľají. inokedy 
zase strach zo straty oživil stratenú túžbu 
a opäť rozdúchal oheň vášne. Partneri, 
ktorí prešli neverou, hovorievajú až o ne-
uveriteľne zvýšenej vzájomnej sexuálnej 
príťažlivosti. iné dvojice zas vravia, že 
sa nikdy predtým tak otvorene a úprimne 
nerozprávali, ako po tejto skúsenosti. Zdá 
sa teda, že zážitok nevery výrazne zvy-
šuje dynamika vzťahu. Akoby sa nejako 
automaticky zapínali akési prirodzené 
záchranné systémy vzťahu. Ako keď sa 
zraníte fyzicky, keď vnikne cudzí ostrý 
predmet do tela. Aj vtedy imunita zazvoní 
na poplach a spustí sa mohutný ozdravný 
proces organizmu. Ale stačí len toto? Je 
to dosť na záchranu? Ak sa jedná len o 
škrabnutie, tak asi aj hej, ale keď je úraz 
vážny, treba začať čím skôr resuscitovať! 
Zostáva nám už len zistiť, ako to spraviť. 
Ako nahmatať srdce vzťahu, ako zistiť 
kde sa nachádza to miesto. Myslím si, že 
ak sa ľudia dokážu naozaj rozprávať, tak 
sa nikdy nemusia rozísť. Tento vzťahový 
všeliek má podľa mňa veľmi dobré účin-
ky a je obzvlášť vhodné ho nasadiť pri 
„diagnóze nevera“.          Maja Kubišová

www.vztahovaporadna.sk
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dobrá prax

 Silné slová, pravidelne mi znejú v 
ušiach, keď sa ako „najväčší odborníci“ 
snažíme popísať či diagnostikovať sprá-
vanie klientov v našom zariadení s cieľom 
pomôcť im, aby sa čo najrýchlejšie mohli 
vrátiť späť do rodín. Úprimne, vážim si 
dôveru, akú som dostala po nostrifikácii 
v tunajšom zariadení, mňa však zaujíma 
viac to, ako možno dosiahnuť čo najúčin-
nejší výsledok tam, kde rodina a vzťahy v 
nej zlyhali. 
 Verím tomu a nech je to aj utopis-
tická myšlienka, že ak platí, že poruchy 
správania u detí vyplývajú z narušených 
vzťahov v rodine, tak potom „vyliečené 
vzťahy v rodine“ môžu byť nápravou ich 
narušeného správania. Mám jednu veľkú 
výhodu, že môžem slobodne, to sa priam 
odo mňa vyžaduje, ovplyvňovať tera-
peutické procesy v spolupráci s mojimi 
kolegami, psychoterapeutmi, lekárom-
-homeopatom, učiteľmi, rodičmi, rodin-
nou poradkyňou, psychiatrom, úradom 
pre dohľad nad rodinnou starostlivosťou 
a vedúcou zariadenia. Každý názor je tu 
vítaný a najmä potrebný. Uvedomila som 
si, že keď nebudem sebaexploratívna a 
odvážna v prezentovaní vlastných názo-
rov v tíme, nemôžem čakať od druhých 

kolegov, aby takí boli tiež. Uvedomila 
som si aj silu slobodného skupinového 
myslenia, keď som otvorila tému prenosu 
a protiprenosu a skrytého boja o klienta 
medzi nami. Aj to, že potom vôbec nejde 
o klienta, ale o nás samých, o naše pozí-
cie. Ak tvrdím, že autentické vzťahy sú 
účinným nástrojom, potom musíme za-
čať od seba, pretože klienti reagujú na 
úprimnosť či neúprimnosť veľmi citlivo. 
Veď stratili dôveru v najdôležitejších ľudí 
– v rodičov, a potrebujú ju získať späť, 
aby mohli posilniť vlastnú sebaistotu. Tu 
nepomáha žiadna teória, doktor či profe-
sor. Keď chýba dôvera voči terapeutovi, 
zmena nenastane. Začala som zbierať a 
skúmať naše postoje v tíme, prehodnotila 
vlastné postoje pri práci s klientom a uro-
bila niekoľko vlastných záverov. Pár ich 
ponúkam:
1. V krízovej situácii nejde o to, kto má 
pravdu, ale o to, ako zamedziť strate dô-
very a možnému zraneniu.
2. Nepracujeme s agresívnymi ľuďmi, 
ale sprevádzame ich krízovým stavom.
3. V krízovej situácii nejde o obhájenie 
si pozície, ide o istotu klienta.
4. Kto nebojuje, víťazí.
5. Najúčinnejšími preventívnymi pros-

triedkami pri kríze a eskalácii je uspoko-
jenie základných potrieb klienta: byť po-
čutý, videný a pochopený. Samotná eska-
lácia je frustráciou klienta na ich chýbanie 
alebo nedostatok.
6. Silnejšia ako diagnostika správania 
klienta je ochota pracovníkov zodpove-
dať otázku: Po čom klient svojím správa-
ním volá? Najsilnejšia je ochota „vzdať 
sa“ vlastnej pozície a účinne konať.
 Tak, ako napríklad v situácii, kedy som 
jedného dňa v nočnej službe pochopila, 
aká silná je aktualizačná tendencia  jedné-
ho z našich klientov, ktorý použil všetky 
prostriedky na to, aby sa mohol dostať 
späť do rodiny. Pretože bol sexuálne zne-
užívaný nevlastným bratom náhradných 
rodičov, rozhodnutie, či a kedy sa bude 
môcť vrátiť, nezáležalo od jeho progresu, 
ale od rozhodnutia úradu nad dohľadom 
pre rodinnú starostlivosť. Jeho „volanie o 
pomoc“ sa prejavovalo nielen sebapoško-
dzovaním či bitkárstvom a kradnutím, ale 
aj snahou ukončiť svoj život. Potom, ako 
zo zariadenia utiekol a zažil niekoľkoho-
dinové hľadanie, potom, ako si ľahol na 
cestu a videl, akú starosť si o neho robí-
me, upokojil sa. Musel sa dotknúť svojej 
hranice, aby zažil bezpodmienkovú lásku. 
Keď sa klopkajúc na okno v noci vrátil 
do otvoreného presvieteného zariadenia 
(na okno som mu napísala odkaz Čakáme 
ťa), jeho prvé slová boli: „Pozeral som, 
ako ma hľadáš a čakáš na mňa. Si moja 
najmilšia terapeutka, buď chcem byť tu, 
alebo doma.“ Povedal to aj polícii, keď 
ho márne  hľadali v neďalekom lese. Silne 
som ho objala a povedala: „Potrebuješ to, 
potrebuješ cítiť, že ťa máme radi.“
 Upokojil sa a odvtedy si nepoškodzuje 
oči. Po tejto udalosti úrad pre dohľad nad 
rodinnou starostlivosťou vzniesol roz-
hodnutie – klient bude prepustený domov. 
Jeho nevlastný brat je vo väzbe a rodičia 
budú psychoterapeuticky podporovaní. 
Rodinná poradkyňa bude rodinu pravidel-
ne navštevovať a klientovi bude na začiat-
ku poskytnutý individuálny opatrovateľ.
Nie som dokonalá a iste robím „chyby“. 
Verím však, že klienti cítia a vnímajú môj 
naozajstný nepredstieraný záujem o nich. 
Verím, že kongruentný terapeut má silnej-
šiu moc ako medikácia, pravidlo či kon-
zekvencia vo výchove.
 Verím sile človeka. Možno som uto-
pistická, mne sa však táto viera páči.

Mag. Monika Herdová
SOS Kinderdorf Hinterbrühl

Österreich

Fo
to

 F
ot

ol
ia

Autentické vzťAhy liečiA
Cestou na tímové sedenie do sociálnopedagogicko-terapeutického 
zariadenia, v ktorom pracujem, som uvažovala o slovách Jespera Juula, 
ktorý v úvode svojho diela „Z výchovy sa stáva vzťah“ napísal: „Ide o 
to, aby sme zobrali vážne reč detí, aj keď by to malo znamenať, že ako 
dospelí zmeníme naše poradne...“
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Presvedčenie o existencii hodnôt
Nezisková organizácia HUMANITÁR poskytuje sociálne služby v 
zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb a v dennom stacionári 
v  Levoči klientom, ktorí trpia duševným ochorením s osobitným zreteľom 
na ochorenia schizofrénneho a mánio-depresívneho okruhu a demencie. 
Funguje od roku 2006 a aktuálne sa stará o 63 klientov.

 Výber cieľovej skupiny, s ktorou 
pracujeme v pobytovej aj v ambulantnej 
forme bol daný celosvetovým percentuál-
nym nárastom ľudí trpiacich duševnými 
chorobami, v dôsledku problémov, ktoré 
generuje súčasná spoločnosť. Sme pre-
svedčení, že včasná diagnostika, dobre 
nastavená farmakologická liečba, podpo-
rujúce a akceptujúce sociálne prostredie, 
sociálna rehabilitácia ponímajúca klienta 
v jeho celistvosti, zameraná aj na jeho ro-
dinu, prípadne komunitu zníži frekvenciu 
atakov psychózy, skvalitní chorému i jeho 
rodine život a začlení ho (hoci s istými 
obmedzeniami) do spoločenského života.
 V roku 2013 sme získali akreditáciu 
na ambulantnú formu sociálnej služby 
– špecializované sociálne poradenstvo a 
sociálnu rehabilitáciu. Zámerom projek-
tu bolo zefektívniť a skvalitniť sociálne 
služby v meste Levoča a v blízkom oko-
lí, rozšíriť poskytované sociálne služby 
na marginalizovanú a minoritnú sociálnu 
skupinu duševne chorých osôb a ich rodi-
ny, dosiahnuť európske a slovenské štan-
dardy v poskytovaní sociálnych služieb, 
zvýšiť podiel a variabilitu ambulantných 
sociálnych služieb v regióne, prehĺbiť 
proces integrácie občanov s duševnou 
chorobou a ich rodín do širšieho spolo-
čenského prostredia a tiež otvoriť sa voči 
externému prostrediu, a tým napomôcť 
odstrániť stigmatizáciu a diskrimináciu 
duševne chorých a ich rodín. V poraden-
skom procese postupujeme v súlade s 
jeho jednotlivými fázami, pričom využí-
vame základné diagnostické a poraden-
ské metódy a techniky. Poukazujeme na 
nutnosť ambulantných a terénnych soci-
álnych služieb.
 V zariadení pre seniorov sa snažíme v 
maximálnej miere napĺňať potreby prijí-
mateľov sociálnej služby vhodným a ra-
cionálnym stravovaním, zabezpečovaním 
hygieny, potrebnej zdravotníckej a soci-
álnej starostlivosti, vedením prijímateľov 
sociálnej služby k pre nich adekvátnej po-
hybovej aktivite i psychickej a pracovnej 
činnosti vo viacerých oblastiach:
• v individuálnej ide o citlivý a empatic-
ký prístup k seniorom s ohľadom na ich 
individuálne schopnosti, možnosti a pred-

poklady, 
• v sociálnej oblasti sa snažíme udržia-
vať kontakty s príbuznými, čím bránime 
sociálnej exklúzii, trénujeme kognitívne 
funkcie, udržiavame seniorov v sociálnej 
realite,
• napĺňanie zdravotných potrieb zabez-
pečujeme dvadsaťštyrihodinovou zdra-
votnou starostlivosťou a  sledovaním 
zdravotného stavu odborným personálom 
– opatrovateľkami, zdravotnou sestrou, 
lekármi a špecialistami,
•  v hmotnej oblasti sa snažíme vytvá-
rať pocit bezpečia a istoty, staráme sa o 
finančný a bytový komfort.
 Činnosti v domove sociálnych služieb 
sú zamerané na prevenciu nepriaznivej si-
tuácie, riešenie alebo zmiernenie nepriaz-
nivej situácie osoby, zachovanie, obnovu 
a rozvoj schopností osoby viesť samo-
statný život, zabezpečenie nevyhnutných 
podmienok na uspokojovanie základných 
životných potrieb, riešenie krízovej situá-
cie človeka a prevenciu sociálneho vylú-
čenia.
 Vo vlastnej telocvični robíme pohybo-
vé činnosti, pričom cvičíme s náčiním aj 
bez neho buď individuálne alebo v skupi-
ne. Utorky sa pre nás stali dňami skupino-
vých hier – v prenajatej telocvični hráme 
volejbal, basketbal, futbal. Fyzickú kon-
díciu posilňujeme dlhšími turistickými 
pochodmi na Mariánsku horu v Levoči a 
vychádzkami do blízkeho okolia. Plavec-
kú zdatnosť si rozvíjame v AQUA ciTY 
v Poprade a vo Vrbove. 

Dramatoterapeutické činnosti
 Pri dramatoterapii využívame rôzne 
formy hrania divadla – psychodrámu, so-
ciodrámu, bábkové divadlo, rolové hry, 
pantomímu, etudy (precvičovanie pohy-
bov hlavy, tela, rúk, tváre, výrazu tváre, 
zafarbenia hlasu). cieľom je pozitívne 
stimulovať vhodné emocionálne a sociál-
ne prejavy, eliminovať nevhodné správa-
nie, umožniť klientom prežívať rôzne si-
tuácie, vyjadrovať vlastné postoje. Klienti 
sa učia podľa vlastných scenárov prehrať 
svoje aktuálne problémy. Prostredníc-
tvom hrania rôl sa učia efektívne rozvíjať 
sociálne cítenie a tvorivosť a zároveň pre-

hlbujú skupinovú spoluprácu, pričom sa 
rozvíja komunikácia, tvorivosť, empatia i 
fantázia.
 Na liečebné ciele využívame aj arte-
terapiu. Pracujeme najmä s tvorbou a re-
flexiou zameranou na proces či produkt. 
Prvoradým cieľom nie je vytvorenie ume-
leckého diela, ale prostredníctvom seba-
vyjadrenia rozvíjať tvorivosť, schopnosť 
komunikovať a spracovaním osobne vý-
znamnej témy dosiahnuť odstránenie ale-
bo zmiernenie ťažkostí chorého človeka. 
 Pri individuálnej ergoterapii sa opie-
rame o dva základné piliere – o podporu 
sebestačnosti a o aktivizáciu. V oblasti 
sebestačnosti sa zameriavame na nácvik 
a podporu bežných denných činností. 
Nadstavbou sú inštrumentálne aktivity 
zahŕňajúce vedenie a údržbu domácnosti 
(upratovanie, varenie, nakupovanie), hos-
podárenie a manipuláciu s peniazmi, mo-
bilitu v komunite (cestovanie dopravnými 
prostriedkami), starostlivosť o iných a o 
vlastné zdravie (vhodná výživa, pohyb).  
Zlepšenie života klientov zabezpečujeme 
aj cez muzikoterapeutické činnosti, ktoré 
vďaka  účinkom melódie, rytmu a har-
mónie vyvolávajú príjemné predstavy a 
pomáhajú klientom uvoľniť sa a vyjadriť 
svoje potreby. Takže naši klienti spievajú 
alebo hrajú na jednoduchých rytmických 
nástrojoch.
 Pri práci vyžívame aj techniku nedo-
končených príbehov, pri ktorej sú klien-
ti stimulovaní k úvahám o pokračovaní 
príbehu, o tom, ako by mohol hrdina pri 
riešení konfliktu postupovať. Povzbudzu-
jeme ich k tomu, aby navrhovali rôzne al-
ternatívy riešenia konfliktu alebo hodno-
tili konanie hrdinov. Pri biblioterapeutic-
kých činnostiach využívame aj techniku 
písania listov, odkazov, básní, denníkov, 
životopisov, poviedok, rozprávok a sce-
nárov.

Socioterapia ako výzva
 Veľkou výzvou je pre nás sociote-
rapia. Spolu s našimi lektormi Ľudom 
Dobšovičom a Líviou Lozsi chceme ako 
tím absolvovať socioterapeutický výcvik, 
zamerať sa pritom chceme na individuál-
nu aj skupinovú socioterapiu, aby sme ná-
sledne mohli využiť ich synergický efekt. 
Napriek tomu, že portfólio našich služieb 
a činností je široké, robíme to preto, lebo 
sme si vedomí, že podmienkou posky-
tovania kvalitných sociálnych služieb je 
vzdelávanie a samovzdelávanie. 

Anetta Cierny
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rAdšej mŕtvy Ako druhý

 Manažéri bývajú často vnímaní ako 
neempatickí, namyslení a bezohľadní. 
Neraz naozaj budia rozruch svojimi ne-
ľahkými personálnymi rozhodnutiami, 
vysokými mzdovými požiadavkami, po-
trebou zviditeľňovať sa, preceňovaním 
svojich schopností a nepoučiteľnosťou, 
čím škodia svojim spolupracovníkom i 
celej firme. A asi každý z vás už zažil ta-
kých ľudí s „megaegom“, ktorí si trvali na 
svojom, aj keď bolo nad slnko jasnejšie, 
že nemajú pravdu: zabili dobrú myšlienku 
len preto, lebo s ňou neprišli sami.
 Paušálne posudzovanie manažérov je 
však prehnané: medzi manažérmi je prá-
ve toľko nafúkancov, ako v ktorejkoľvek 
inej branži. A po druhé, silné ego nie je 
nič negatívne, práve naopak. Pocit vlast-
nej hodnoty predsa potrebujeme, aby sme 
sa v náročných situáciách presadili a boli 
úspešní. Silné ego je znakom zdravo vyvi-
nutej osobnosti. Zdravá sebaláska zname-
ná schopnosť obracať sa k sebe pozitívne, 
mať radosť zo svojich aktivít, záujmov, 
recipročných medziľudských vzťahov. 
Je predpokladom šťastného a naplnené-
ho života. Zahŕňa stabilný pocit sebaúcty, 
sebavedomia a sebadôvery. Tiež možnosť 
zmysluplne sa realizovať v živote, niečo 
dokázať a byť dôležitým pre druhých. 
 Vysoké nároky dnešnej spoločnos-
ti však predisponujú ľudí práve k tomu, 
aby ich pocit spokojnosti so sebou bol 

podmienený podávaním veľkých vý-
konov, dosahovaním úspechov v práci, 
sociálneho statusu, udržaním mladosti, 
krásy, fyzickej zdatnosti či nadviazaním 
vzťahu s niekým obdivuhodným. Ak sa 
niektorý z týchto pilierov držiacich se-
baúctu z akýchkoľvek dôvodov zrúti, 
dochádza k narušeniu psychickej rovno-
váhy a k prejavom rôznych psychických 
a psychosomatických symptómov. Som 
presvedčená, že k trvalému profesionál-
nemu úspechu silné ego patrí, bez neho 
sa úspech nedostaví. Okrem schopností, 
pripravenosti podávať výkon a určitých 
osobnostných predpokladov, potrebuje 
človek vôľu a sebadôveru, aby dokázal 
uskutočniť svoje ambície. 
 Zdravého narcizmu nie je nikdy dosť: 
umožňuje totiž človeku dobrý a zdravý 
vzťah k sebe. Nebezpečenstvo striehne 
na druhej strane spektra ega, ktoré zod-
povedá nedostatku zdravého narcizmu. 
Takéto nestabilné JA nemôže čerpať silu 
len z vlastných zdrojov, ale vyžaduje ju 
zvonka: z ocenenia, kariérneho úspechu, 
vonkajších viditeľných znakov moci a 
úspechu. Nezvláda kritiku, extrémne dbá 
na svoj status a má sklon k perfekcioniz-
mu, pretože nechce ukázať svoje slabiny. 
Čo sa stane, keď sa chce ego robiť väčšie, 
ako je? Zariaďujú sa exkluzívne kance-
lárie a kupujú sa luxusné autá. V nevin-
nejších prípadoch si úspech pripíše sám 

manažér aj napriek faktu, že na projekte 
pracovalo päťdesiat ľudí. 

5 signálov narušeného ega
 SiLNÁ ORiENTÁciA NA STATUS: 
Pre vnútorné prežívanie osobností s na-
rušeným egom sú charakteristické pocity 
vnútornej prázdnoty a bezvýznamnosti, 
čo kladie nároky na neustály prísun von-
kajšieho potvrdzovania ich dôležitosti a 
hodnoty. Prvým varovným signálom je 
extrémna orientácia na sociálny status, 
majetok, obdiv a úspech. Venujú veľa 
energie porovnávaniu svojho statusu s os-
tatnými.
 SOciÁLNA PLAcHOSŤ: Narušený 
pocit vlastnej sebahodnoty môžeme nájsť 
aj za vyhýbaním sa kontaktu s druhými 
ľuďmi. Pretože druhí ľudia majú odlišné 
názory, vlastné ambície a takisto sa po-
kúšajú získať status, to všetko môže byť 
vnímané ako vážne ohrozenie vlastnej 
pozície. Často trpia nedostatkom schop-
nosti udržať dôverné vzťahy a neustálym 
úzkostlivým a depresívnym premýšľaním 
o vlastnej hodnote. 
 PRiVLASTŇOVANiE ÚSPEcHOV: 
charakteristické je, že úspechy prisudzu-
jú sebe, ale neúspechy druhým. Zaťažko 
im je druhých oceniť, pretože to by zna-
menalo vyzdvihnúť iných, nie seba. ich 
vnútorný obraz seba je zmesou protichod-
ných predstáv, najmä grandióznych (len 
ja to urobím najlepšie) a devalvačných (s 
pocitmi menejcennosti).
 HODNOTENiE DRUHÝcH: V ex-
trémnych prípadoch môže byť narušený 
pocit vlastnej hodnoty kompenzovaný 
cynizmom, ktorý slúži ako obranný me-

pokračovanie na str.  9

Charizmatickí vodcovia, vizionári či márnomyseľní chvastúni: klišé 
týchto manažérskych rolí má spoločného menovateľa – ego. Pocit 
vlastnej hodnoty je význômým predpokladom pre úspech a zároveň aj 
jeho najväčším ohrozením. Kde je ale medzi tým tá povestná hranica?
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dom svojich schopností, kvôli čomu títo 
ľudia nepostrehnú, že majú problém. O to 
dôležitejšie je brať vážne varovné signá-
ly, ktoré upozorňujú na narušenie pocitu 
vlastnej hodnoty: prikladanie veľkej váhy 
majetku či vyhýbanie sa ľuďom. Nebez-
pečenstvo hrozí aj vtedy, keď si človek 
myslí, že nemusí nikomu ďakovať, pre-
tože dosiahol všetko úplne sám. Ďalším 
alarmujúcim znakom je pretrvávajúci 
cynizmus, kedy ľudia s nezdravým nar-
cizmom rozdeľujú ľudí do dvoch kategó-
rií: na idiotov a nepriateľov. Keď sa ego 
vymkne spod kontroly, často sa to prejaví 
v podobe preťaženia. Človek je stále pod 
tlakom, aby podával ešte vyšší výkon, av-
šak bez radosti z úspechu.

5 účinných protiopatrení
POKORA A VYJADROVANiE VĎA-
KY: jednoduchý spôsob, ako zabrániť, 
aby sa ego dostalo spod kontroly, je poko-
ra a vďaka: spolupracovníkom, kolegom, 
jednoducho všetkým, ktorí nejako prispeli 
k spoločnému úspechu. Pre manažérov vo 
vysokých pozíciách je možné odporúčať 
aj písomné poďakovanie ako určitý rituál, 
ktorý im zabezpečí uvedomenie si vlast-
nej spolupatričnosti a zároveň je to voči 
iným pozitívny signál súdržnosti.
VYTVORENiE VLASTNEJ KOMUNi-
TY: podobnému účelu slúži pravidelné 
pozývanie dôležitých ľudí z pracovného 
prostredia na neformálne stretnutia. cie-
ľom týchto stretnutí je v podstate vybu-
dovanie fungujúcej komunity, s ktorou je 
možné partnersky debatovať a získavať 
spätnú väzbu, ktorá ochráni pred chybný-

mi alebo nekritickými rozhodnutiami.
ZÍSKAŤ DO TÍMU SiLNÉ OSOBNOS-
Ti: slabí šéfovia mávajú slabých ľudí 
v tíme. Manažéri s narušeným pocitom 
vlastnej hodnoty si hľadajú takých spo-
lupracovníkov, ktorí ich nemôžu ohroziť. 
A preto, aby ego manažéra nenarástlo do 
nezdravých rozmerov, je potrebné podpo-
rovať kultúru otvorenej komunikácie, pri-
púšťať kritiku a získavať do tímu schop-
né, sebavedomé osobnosti, ktoré nebudú 
zatajovať nepríjemnú a často bolestivú 
pravdu.
UVEDOMiŤ Si SVOJE OZAJSTNÉ 
AMBÍciE A KONAŤ V SÚLADE S 
NiMi: keď si je človek vedomý svojich 
ozajstných vášní a túžob a postaví ich do 
centra svojej pozornosti, potom mu môže 
práca poskytovať ozajstné uspokojenie 
bez hrozby, že sa jeho ego pri honbe za 
statusmi a kariérou vymkne kontrole. 
ZMENA PERSPEKTÍVY: a keď už sa 
ego vymkne kontrole, môže pomôcť 
zmena perspektívy. Napríklad účasťou v 
encounterovej skupine, ktorej účastníci 
poskytnú otvorenú spätnú väzbu na jeho 
interpersonálne fungovanie. Získaním 
spätnej väzby od detí tiež získajú cenné 
informácie: ich feedback býva priamy a 
úprimný. Profesionálny koučing je ďal-
šou možnosťou získať nový pohľad na 
seba a využiť ho vo svojej práci. 
 Ego by malo určite zostať jedným z 
motorov človeka, ale v primeranej dávke. 
Človek ho nepotrebuje na to, aby druhým 
niečo dokazoval. Potrebuje ho preto, aby 
sa svojím egom nenechal zviesť.

Martina Kazičková

chanizmus, odvádzajúci pozornosť od 
vlastných nedostatkov. chránia narušený 
pocit vlastnej hodnoty prostredníctvom 
kombinácie idealizácie a devalvácie 
druhých: ak niekoho idealizujú, cítia sa 
v spojení s ním výnimoční a hodnotnej-
ší; ak niekoho znehodnocujú, cítia sa byť 
nadradení.
 PRÁZDNE SNAŽENiE SA: Je veľa 
dôvodov na preťaženie a vyhorenie, jed-
ným z nich býva práve narušený pocit 
vlastnej hodnoty. Typický býva ich dôraz 
na perfekcionizmus vo výkone a snahe o 
úspech. Permanentne sa snažia o potvr-
dzovanie si vlastnej hodnoty – keď ich 
bežný úspech prestane uspokojovať, sna-
žia sa o dosahovanie čoraz väčších úspe-
chov, často bez následnej radosti. Ak nie 
sú okolím oceňovaní, cítia sa títo ľudia 
zväčša depresívne, zahanbení, závidiac 
ľuďom, ktorým sa dostalo toho, čoho im 
nie. ich nedostatok skutočnej radosti z 
práce a lásky môže byť pre okolie veľmi 
zaťažujúci a bolestivý.

Autentický feedback
 Konkurenčný tlak v manažmente 
býva enormný: manažéri majú pocit, že 
o miesto na slnku treba bojovať. A keď 
jeden vyhrá, druhý musí prehrať. Takéto 
uvažovanie posilňuje egoistické správa-
nie. K tomu prispieva aj špecifikum top 
manažérskych pozícií. Mnohým vrcholo-
vým manažérom sa dostáva veľa pozor-
nosti, z dôvodu čoho aj najmenšie detaily 
získavajú na význame. To môže viesť ku 
skreslenému sebavnímaniu a izolácii, pre-
tože na vrchole býva človek často úplne 
osamelý.
 Myslím si, že u manažérov dochádza 
na určitej hierarchickej úrovni k profesio-
nálnej deformácii. To nemá nič spoločné 
s asociálnym egoizmom alebo psychopa-
tickou egomániou. Skôr ide o egocentriz-
mus, ktorý je dôsledkom taktizovania zo 
strany spolupracovníkov. Čím je manažér 
vyššie postavený, tým menej autentickej 
spätnej väzby dostane a tým vyššie je aj 
riziko, že stratí kontakt s realitou. A to je 
nebezpečné nielen pre samotného mana-
žéra, ale pre celú organizáciu. Najmä v 
období zmien alebo kríz je potrebné rých-
lo reagovať a urobiť účinné opatrenia. To 
sa ale nemusí podariť, ak sa prehnané egá 
manažérov budú starať viac o svoje indi-
viduálne záujmy alebo len o oblasť, kto-
rú zastrešujú, než o záujmy celku. Aj na 
nižších manažérskych postoch však môže 
fatálne dopadnúť neochota spolupracovať 
práve kvôli egu manažéra. 
 Problém je v tom, že prehnané ego 
býva sprevádzané nerealistickým odha-
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 Aj vás už sPočítAli?!
Pozerám správy a opäť mám zdvihnutý tlak. Dozvedám sa, že Európska 
únia a OSN nemajú presné počty Rómov na Slovensku. Nevedia, aká 
je situácia. Súhlasne sa pridávajú organizácie tretieho sektora, ktoré 
sa zaoberajú rómskou problematikou. Áno, je to tak. Nemáme počty, 
nemôžeme dôkladne naplánovať stratégiu pomoci, nevieme, ako a kde 
je potrebné riešiť chudobu, nezamestnanosť a sociálnu izoláciu. Správy 
naznačujú, že keď všetkých spočítame, nájdeme aj riešenie na problémy.

 Krátka správa, ale dozvedám sa z nej 
niekoľko vecí. Tá najzásadnejšia je, že 
slovo Róm sa používa ako synonymum 
pre chudobu, nezamestnanosť a sociálnu 
izoláciu. Týka sa to každého Róma? Len z 
môjho bezprostredného okolia vyberám: 
spolužiačka zo základnej Žaneta pracuje 
už dvadsať rokov ako predavačka. Má 
jednu dcéru, ktorá študuje na vysokej 
škole. Môj podnájomník Jaro, tiež jediná-
čik, tichý spoľahlivý chalan, pracuje ako 
zlievač. V podnájme funguje ako švaj-
čiarske hodinky, lepšieho by som ťažko 
hľadala. Roman chodí na týždňovky do 
nemeckého autoservisu. Má 35 rokov a 
opraví všetko, čo má kolieska a prevody. 
Kamarátka ingrid, inžinierka, dve deti, 
založila Montessori súkromnú škôlku a 
každoročne sponzoruje niekoľko sociálne 
znevýhodnených detí. Vlado, dochvíľny, 
pracovitý, bezdetný zamestnanec môj-

ho manžela, alebo...Všetci Rómovia ako 
remeň a o žiadnom si nemyslím, že po-
trebuje pomoc. Usporiadaní, zamestnaní, 
platia dane, nepáchajú trestnú činnosť, 
majú od nula po dve deti, ukončené mi-
nimálne odborné učilište. Ako započítajú 
ich a k čomu bude dobrý údaj o týchto 
piatich ľuďoch?

Synonymá k slovu biely
 Môj najhorší prípad v praxi bolo nepo-
čujúce mentálne postihnuté dievča, ktoré 
slúžilo svojmu večne opitému otcovi na 
uspokojovanie sexuálnych potrieb prav-
depodobne už od predškolského veku. 
Podľa svedectva susedov údajne niekoľ-
kokrát denne pred zrakmi svojej tiež več-
ne opitej manželky a starších súrodencov. 
U nich by ste našli všetky sociálnopatolo-
gické javy: chudobu, neuveriteľnú špinu, 
závislosť, nezamestnanosť, zanedbáva-

nie, zneužívanie a ...bielu pleť. Všetky 
deti boli blonďavé, modrooké a ich zlý ži-
vot vyplynul asi z toho, že rodičia netuši-
li, že biely rovná sa prispôsobený, slušný, 
pracujúci...  

Trochu psychológie a výrokovej 
logiky

 Slovo diskriminovať znamená rozli-
šovať. Jednoducho vieme veci triediť do 
kategórií. Rozlišovanie sa mení na dis-
krimináciu vtedy, keď všetkým členom 
rozlíšenej skupiny automaticky pripisuje-
me charakteristiky, ktoré nesúvisia s pri-
márnym znakom. Zdôvodnením je spolu-
výskyt týchto charakteristík u niektorých 
členov skupiny. Evidentne je dosť Rómov 
bez sociálnych problémov a dosť bielych, 
ktorí ich majú. Byť Rómom, tak sa ma ur-
čite dotkne, ak sa jedným dychom spája 
moja etnicita a sociálny problém.
 Po pár vyvodzovacích výrokoch typu 
Ak.., tak...; musíme prísť k tomu, že spo-
čítavať Rómov nás od problému odvádza. 
Ak je naozaj problémom ťažká sociálna 
situácia, potom sa viac vyplatí hľadať a 
spočítavať, kde a koľko ľudí žije izolova-
ne a pod hranicou chudoby. 
 ÚPSVaR aj Štatistický úrad disponujú 
všetkými údajmi, ktoré sú dostupné a vy-
hľadanie trvá pár minút. Problém, zdá sa, 
nie je v nedostatku čísel. Ani v nedostatku 
argumentov, že problémom je chudoba a 
nie etnicita. Na rácio a logiku sa budeme 

pokračovanie na str.  11
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zbytočne odvolávať, lebo z diskriminova-
nia nás do diskriminácie posúvajú emócie 
a nie fakty. 
 Psychologických mechanizmov, ktoré 
súvisia s predsudkami a diskrimináciou 
je viac. Najzaujímavejšie sú však dôvo-
dy, prečo sa v spoločnosti znovu a znovu 
objavujú. Každá logická dezinterpretácia 
má svoj účel. Výskumy za posledné de-
saťročia hovoria, že predsudky nesúvisia 
s ideológiou a presvedčeniami. V ich jad-
re sú základné ľudské potreby. 
 Ľudia, ktorí sú dlhodobo psycholo-
gicky alebo fyzicky ohrozovaní, majú 
zníženú frustračnú toleranciu. Ťažko zná-
šajú viacznačnosť a neurčitosť sociálnej 
reality. Zneistenie a ohrozenie, ktoré z 
toho vyplýva, je nutné redukovať. Ochrá-
nia sa tak, že urobia z nejednoznačného 
jednoznačné. Veci rôzne sivé sa menia 
na biele a čierne. Potom ľahšie prídeme 
k záverom a jednoduchšie prijímame roz-
hodnutia. To prináša do života zdanlivú 
istotu. 

Čo trápi tretí sektor?
 V rómskej problematike sú zaanga-
žované dve skupiny ľudí. Jedni ohrozujú, 
druhí pomáhajú. Ohrozujúca skupina je 
nám známa. Najlepším zjednodušením 
reality pre nich je zlikvidovať pôvodcov 
„všetkých problémov“. V tomto prípade 
„špinavých cigánov“, ktorí nám bránia 
v pokojnom živote. Obetný baránok sa 
hodí, svojím spôsobom vnáša do vecí 
poriadok a pokoj. Stereotypizáciou, pred-
sudkami a zjednodušovaním však trpia 
obidve skupiny. 
 Tá druhá je menej nápadná a idem na 
tenký ľad, ak aj ich tiež obviním z diskri-
minácie. Minimálne v tom zmysle, že dis-
kriminovanie je pre nich dôležité. Vedie 
ma k tomu niekoľko vyhlásení, že aj pod-
ľa nich je potrebné počítať Rómov. Prečo 
niekto zatúži pracovať s Rómami? Ako 
nám vôbec napadne pristupovať k nim 
ako k vyčlenenej skupine? Toto má podľa 
mňa tiež svoj účel, motív a s nimi spojené 
emócie. 

Záchranári a zachraňovaní
 V základe hyperprotektívneho správa-
nia je nepartnerský postoj v zmysle: ty si 
slabý, ja som silný a budem ti pomáhať. 
Takýto nerovnovážny postoj nám umož-
ňuje cítiť sa silný, prospešný a dobrý. 
Existencia slabých a odkázaných na po-
moc nás ukotvuje v živote a dáva potreb-
ný zmysel. Ľudia sa potrebujú niekde v 
štruktúre spoločnosti usadiť a získať svo-
je miesto. Pre pokojný život potrebujeme 
mať všetci naplnenú potrebu prijatia a 

ocenenia, ktoré sú v tomto prípade v hre. 
Ak vieme pomáhať, odovzdať sa, pravde-
podobne to znamená, že sme dobrí ľudia 
schopní milovať. Ak sme dobrí, je väčšia 
šanca byť prijatí a ocenení komunitou.
 Ja mám skôr skúsenosti s pomáhajúci-
mi bezdomovcom. Tu som stretla niekoľ-
ko ľudí, ktorí majú až nutkavú potrebu za-
chraňovať a vykazujú nízku schopnosťou 
prenechať pomernú časť na protihráča v 
zachraňovaní. Veľa rozmýšľam nad tým, 
že prečo je rómska etnicita stále téma. 
Domnievam sa, že pri Rómoch špecificky 
reagujeme na zafixovanú spoločenskú ne-
spravodlivosť, ktorá je výsledkom nášho 
spoločného príbehu už desaťročia. 

Teórie systémov 
 Pred storočiami prišli Rómovia do 
európskeho priestoru ako prízrak z iného 
sveta. Absolútne odlišné sociálne a se-
xuálne normy v tom čase nebolo možné 
stráviť. Stali sa projekčným plátnom pre 
všetky potlačené obsahy, strachy a kom-
plexy, ktorými sú dodnes. Odvtedy ich 
stíhali samé pohromy. Od zákazov kupo-
vania nehnuteľností až po vyhladzovacie 
pogromy, naposledy fašistický holokaust. 
Pokusy redukovať ich počty pokračovali 
v sedemdesiatych rokoch minulého sto-
ročia sterilizačnými programami, ktoré sa 
týkali aj vyspelých západných krajín. V 
podstate sú na programe až dodnes, kedy 
sa stali agendou neofašistických skupín, 
masívne podporovaných radovými sluš-
nými a nezrelými občanmi.
 Neviem ako vás, ale mňa vedomie ta-
kejto neslýchanej nespravodlivosti vedie 
presne ku spomínanému hyperprotektív-
nemu postoju. Z hľadiska veľkých so-
ciálnych teórií je to pochopiteľné. Každý 
systém smeruje k vyváženosti. Keď sa v 
spoločnosti objaví jeden extrém, na jej 
opačnom konci vzniká druhý, aby bola 
dosiahnutá rovnováha. 
 Extrémy sa navzájom posilňujú a do-
chádza k neželanému efektu pre obidve 
skupiny. Tí, ktorí chcú elimináciu, vytvá-
rajú skupinu, ktorá Rómov chráni. Pomá-
hači a ochraňovači svojím konaním pre-
hlbujú antipatiu spoločnosti. Výsledkom 
je vášnivá polarizácia spoločnosti, ktorú 
vidíme v zrýchlenom konaní opakovane v 
téme homosexuáli a najnovšie imigranti.
 U mňa je hyperprotektívny postoj 
sýtený starými zraneniami a nezohľad-
ňovaním v časoch, keď som bola dieťa. 
Prejavuje sa potrebou napadnúť toho, kto 
z mojej perspektívy ubližuje slabšiemu. 
Nachádzam u seba neochotu počúvať mo-
tívy druhej strany. Veľmi nešťastná cesta 
snažiť sa zastaviť agresiu agresiou. 

Deštruktívne hry
 Sociálne skupiny sa správajú ako roz-
vádzajúci sa manželia. Obidvom ide o 
dobro. Pohltení bojom si nevšimnú, že 
už dávno nejde o dieťa. Totálne neporo-
zumenie svojim potrebám a emóciám u 
obidvoch skupín vedie k prehlbovaniu 
polarizácie. Vo veľkej sociálnej hre máme 
plnohodnotné zastúpenie trojuholníka: 
prenasledovateľ, obeť a záchranca. Kaž-
dý sa so svojou rolou identifikuje tak, až 
sa stane súčasťou jeho identity. Všetky tri 
skupiny sa navzájom posilňujú vo svojich 
presvedčeniach. Čím viac sa útočí na Ró-
mov, tým väčšia je potreba ich chrániť. 
Keď znova počujeme v správach, ako sa 
ide pomáhať, tak to v nás prebudí chuť 
oponovať a vyrovnať túto nevyváženosť. 
A obeť sa správa tak, ako sa od nej oča-
káva. Je neschopná, zlomená, závislá a 
špinavá... V týchto rolách je naozaj dobrá. 
Spoločenská realita, ktorú aktívne všet-
ci spolu vytvárame, začína vyzerať ako 
prirodzené usporiadanie sveta. Takýto je 
svet. Vraj nevyhnutnosť konfliktu kul-
túr. Podľa mňa však nie. Podľa mňa je to 
iba hlboké neporozumenie seba samých. 
Rovnaké neporozumenie, ktoré nás spája 
do homogénnych skupín a umožňuje sa 
spolu „hrať“. Z bohatej histórie individu-
álnej, párovej a rodinnej terapie vieme, že 
„hry“ sú deštruktívne. Stoja medzi nami 
a skutočným životom. Úspešne nás odde-
ľujú od vlastnej autenticity, svojich boľa-
vých miest a intimity.
 Boj jedných proti druhým a rezis-
tencia tretích, pomáhajú naplniť zmysel 
života. Prinášajú úľavu zjednodušenia. 
Kým jedna zo skupín nevystúpi z daných 
rôl, budeme sa ďalej „hrať“. Socioterapia 
sa nie náhodou inšpirovala systemickou a 
rodinnou terapiou. Hlavnou myšlienkou 
je, že rodina s problematickým členom, 
ktorému je potrebné pomôcť, sama ne-
vedome problematického člena vytvára. 
Účelom je odkloniť pozornosť od hlbších 
problémov medzi manželmi. Vytvorením 
problému sa rodinná realita zjednodušuje, 
umožňuje prenesenie zodpovednosti. 

Z kola von
 cestou z tohto marazmu je neriešiť 
celospoločenskú situáciu, ale rozširovať 
poznanie seba. Ako a kedy prispievame 
k tejto hre. A pracovať na vyššom stupni 
bytia, kedy sa znižuje pomer medzi reak-
tivitou na udalosti v prospech porozume-
nia a slobodnej voľby konať tak, aby sme 
neboli súčasťou ďalšieho kola. V tomto 
prípade, ak chceme riešiť chudobu, rieš-
me chudobu. Pre dobro všetkých. 

Viera Lutherová
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poviedka zo života

  mAlý veľký chlAP
 Lackovho otca majú v meste všetci 
radi. Starý Laco sa pri každom pristaví, 
s chlapmi prehodí zopár vtipov, ženy po 
jeho slovách zahlásia: „Ale, choď!“ a 
kráčajú ďalej s úsmevom na tvári, krú-
tiac bokmi. Najradšej ho majú v podniku, 
kam zvykne zavítať takmer každý večer. 
Všetci vedia, kde je jeho stôl, čo najradšej 
pije a tešia sa na jeho vtipné historky. A 
najlepšie je, keď platí rundu pre všetkých, 
veď zábava predsa musí byť. 
 Lackova mama bola jedným z naj-
krajších dievčat v meste, doma hýčkaný 
jedináčik. Stále sa ešte tak trocha cíti mla-
dým dievčaťom a dobre jej padne, ak jej 
v meste povedia, ako mlado vyzerá. Aká 
len bola hrdá, keď sa jej podarilo uloviť 
Laca, na ktorého mali všetky dievčatá 
zálusk, ale on dlho zostával starým mlá-
dencom. Či by teraz s ňou niektorá z jej 
kamarátok menila? Ešteže má aspoň Lac-
ka. A veľký dom, kde môžu byť obaja na 
opačnom konci. A kostol, kam sa chodí 
každú nedeľu pomodliť.
 Lacko má mamu veľmi rád. chce jej 
pomáhať, veď mu hovorí, že je jej veľký 
chlapec a že bez neho nevie, čo by robila. 
chcel by jej ukázať, že je veľkým, silným 
mužom, ale asi to nevie spraviť dobre. 
Nechce chodiť pre otca do krčmy, keď 
sa nevracia. Mama ho však prosí. Tak na-
koniec ide. Nevie, čo má otcovi povedať, 

aby už išiel domov. A hanbí sa. Hanbí sa 
za svojho otca, aký je, ako sa tacká, ako 
ani nevie, čo rozpráva. Stojí uprostred 
krčmy, ťahá otca za rukáv, aby už išiel. 
Najradšej by sa rozplakal, ale nemôže, je 
predsa veľký chlap. Keď ťahá otca do-
mov po ulici, vie, že určite zase niekoho 
stretnú, tak, ako to v malom meste býva. 
Klopí oči a snaží sa ísť najrýchlejšie, ako 
sa dá. Dúfa, že keď prídu domov, otec 
rýchlo zaspí. Vtedy je to už dobré. Horšie 
je, keď sa začnú s mamou hádať. Mama 
sa pýta, kam zas dal peniaze, plače a túli 
si Lacka k sebe. Otec hádže o zem taniere 
a kričí po nej, že sa určite vláčila s ne-
jakými chlapmi, kým bol on preč. Lacko 
by najradšej ušiel do svojej izby a zaliezol 
pod perinu. Ale ako chlap by predsa mal 
mamu chrániť, či nie? 
 Ráno ho mama prosí, aby zase sko-
čil k susedom vypýtať peniaze. Otec ich 
všetky minul, platil za celú krčmu. Len 
do výplaty, potom vrátia. Nech ide hore, k 
Petrovej žene, od tej si už dlhšie nepýtali, 
hádam niečo dá. Lacko nechce. Ale nevie, 
ako to mame povedať, keď plače. Tak 
ide, nesmelo klope, tajne dúfa, že nebudú 
doma. Ale sú. Tak zase len klopí zrak a 
tichým hlasom hovorí, čo by potreboval.  
Lacko má však niekedy aj otca veľmi rád. 
Keď ho berie so sebou na výlet, keď roz-
práva príbehy, keď ho učí plávať alebo 

keď spolu montujú autá v garáži. A chcel 
by raz vedieť tiež tak rozosmiať ľudí ako 
on. Zatiaľ však veľmi nevie, ako. Zdá 
sa mu, že keď má niečo pred ľuďmi po-
vedať, tak sa mu zaseknú slová v krku. 
Vtedy si myslí, že sa otec za neho musí 
hanbiť, že má takého neohrabaného syna. 
Lacko nemá rád nedeľné prechádzky. 
Mama si oblečie šaty, otec dá oblek. Záj-
du do cukrárne na zmrzlinu. Pristavujú sa 
známi, pozdravia, povedia, že Lacko je 
celý tato, akoby mu z oka vypadol. Ne-
rozumie tomu, ako sa dospelí rozprávajú. 
Naoko sú všetci milí, samý úsmev, sladké 
reči. Je to ako nejaká hra, v ktorej všet-
ci poznajú pravidlá, len on nie. Nevie, 
čo má odpovedať na ich otázky, nechce 
hrať s nimi túto hru. Ale musí robiť radosť 
mame a otcovi, ukázať pred ostatnými, že 
sú ako iné rodiny. Ale aj tak má pocit, že 
hanba ho prenasleduje, kamkoľvek sa po-
hne. Vidí, ako si o nich tetky za chrbtom 
šepkajú. Niektoré s ľútosťou v očiach, 
niektoré posmešne. Vie, že všetci vedia. 
Lacko sa necíti dobre medzi ľuďmi. Naj-
radšej chodí na kopec nad ich domom, 
kde ho nikto nenájde. Nosí si so sebou 
knihu. Najradšej má príbehy o ďalekých 
krajinách. Predstavuje si, že je tiež niekde 
ďaleko preč. Preč od všetkého. Otvára 
knihu, našťastie má veľa strán. 

Monika Gregussová
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Zaujímavá kniha

nAučte sA riešiť 
konflikty

 Vašej pozornosti by nemala ujsť kniž-
ná novinka psychológa–psychoterapeu-
ta a socioterapeuta Ľudovíta Dobšoviča 
„Naučte sa riešiť konflikty“. Je to už tre-
tie, doplnené vydanie úspešnej publiká-
cie. V štyroch kapitolách, ktoré sú písané 
ľahkým a zrozumiteľným jazykom, má 
čitateľ možnosť zoznámiť sa bez príliš-
ného teoretizovania s modernými trendmi 
súčasnej psychológie a s jej poznatkami o 
komunikácii. 
 Kniha je písaná jazykom zrozumiteľ-
ným aj pre laikov, aj pre odborníkov a je 
príjemným vstupom do sveta komuniká-
cie a s ňou spojenej seba-úcty. Odporúča-
me ju každému, kto sa chce zoznámiť s 
asertivitou, transakčnou analýzou a  s tzv. 
PcA prístupom (z angl.Person-centred 
Approach – Človekom centrovaný prí-
stup) a kto chce komunikovať slobodnej-
šie a zrelšie. 
 cena knihy je 8 € a dá sa objednať na 
dobierku priamo u autora na emailovej 
adrese dobsovic.l@gmail.com.

 INPP

Prvý kurz 
dokončený

 V júni bol pod vedením MUDr. iva-
na Juráša úspešne ukončený absolútne 
prvý Ročný kurz iNPP terapie neuromo-
torickej nezrelosti pre región Slovenska 
a Českej republiky, ktorý v Bratislave 
organizoval inštitút psychoterapie a so-
cioterapie v spolupráci s iNPP chester. 
Vďaka tomuto kurzu má Slovensko se-
dem ďalších vyškolených odborníkov v 
tejto oblasti a Česká republika, kde táto 
terapia doteraz fungovala iba v rám-
ci Školského programu iNPP, má teraz 
prvé dve terapeutky. Špeciálne vyškolení 
odborníci iNPP budú poskytovať indivi-
duálnu starostlivosť deťom aj dospelým 
trpiacim poruchami učenia, správania 
a niektorými psychickými poruchami, 
pre ktorých nie je kvôli vyššej miere ich 
problémov vhodný školský program. 
Bližšie informácie sa dajú nájsť na 
www.socioterapia.sk/inpp alebo na 
stránke www.poradnanadja.cz/nada-
-psychologicka-poradna, kde je zároveň 
kontakt priamo na poradňu v Prahe.


