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EDITORIÁL

	 „To	nemá	zmysel!”,	“Je	to	neriešiteľ-
né!” a „Oni sa aj tak nikdy nezmenia...” 
sú	 pravdepodobne	 vety,	 ktoré	 môžeme	
najčastejšie	počuť,	keď	sa	debata	medzi	
priateľmi	stočí	na	to,	čo	u	nás	veľmi	ne-
presne nazývame rómskym problémom. 
Nepresne, lebo je to problém nás všet-
kých,	 nie	Rómov.	A	 tiež,	 lebo	 to	 nie	 je	
problém	rómsky	–	nie	je	to	problém	kaž-
dého	s	tmavšou	pokožkou,	ktorého	pred-
kovia	prišli	 pred	mnohými	 stáročiami	 z	
Indie.	 Je	 to	problém	sociálneho	vylúče-
nia,	ktorý	s	národnosťou/etnicitou	nemá	
nič	spoločné,	aj	keď	sa	nám	to	z	malič-
kého	 Slovenska	 nemusí	 tak	 javiť.	 Stačí	
sa	ale	pozrieť	do	ktoréhokoľvek	geta	na	
svete	a	človek	uvidí	 tie	 isté	prejavy	so-
ciálnej	 patológie,	 ktoré	 v	 diskusii	 inak	
bežne	 označujeme	 za	 genetickú	 výbavu	
„našich”	Rómov.	Človek	nemusí	ani	hľa-
dieť	až	tak	ďaleko	–	ak	je	to	ozaj	tým	„ci-
gánstvom”,	ako	je	možné,	že	desaťtisíce	
Rómov	 žijú	 medzi	 nami	 rovnakým	 ži-
votným štýlom a naopak mnoho bielych 
vytlačených	 na	 okraj	 spoločnosti	 živorí	
podobne	ako	ľudia	v	osadách?		
	 Vravíme,	že	sa	 to	nedá,	hoci	sme	sa	
ešte	 ako	 spoločnosť	 o	 to,	 aby	 veci	 boli	
inak, poriadne nepokúsili. Alebo nebodaj 
si	viete	spomenúť	na	nejaké	ozajstné	rie-
šenie,	 program,	 víziu,	 ktorú	 štát	 v	 tejto	
oblasti	v	minulých	rokoch	dlhodobo	rea-
lizoval	v	snahe	veci	zlepšiť	a	ktorá	„mala	
zmysel“?	Nie,	ani	v	 tých	najjednoduch-
ších	veciach,	na	ktorých	vládne	pomerne	
všeobecná	zhoda,	sme	sa	neposunuli	ani	
o	milimeter,	 a	 preto	veci	 ani	 byť	 lepšie	
nemôžu.	Ak	v	našich	diskusiách	zaznieva	
aj	niečo	pozitívne,	je	to	„Začať	treba	od	
detí….”.	
	 Prečo	je	to	pravda	a	ako	by	sme	mož-
no	začať	skutočne	mohli,	sme	sa	pokúsili	
ozrejmiť	v	článku	Rómske	deti	do	škôl-
ky.	A	povinne?!	Veríme,	že	to	má	zmysel.

Martin Vavrinčík

	 Tí	 šťastnejší	 prejdú,	 menej	 šťastní	
ostanú	 na	 území	 štátu,	 v	 ktorom	podali	
žiadosť	o	medzinárodnú	ochranu,	aj	keď	
tam	neplánujú	ostať,	a	ďalší,	ktorí	nemali	
šťastia	ani	za	mak,	zaplatia	za	toto	„dob-
rodružstvo“	 svojím	 životom.	 Utekajúc	
pred	vojnou	z	rodnej	krajiny	do	neznáma	
sa smrti aj tak nevyhnú...
	 Slovensko	 ako	 suverénna	 krajina	 v	
srdci	 Európy	 nie	 je	 v	 téme	 utečencov	
nováčikom.	Pred	pár	rokmi	sme	sa	u	nás	
starali	 o	 viac	 ako	 10	 000	 utečencov	 z	
krajín	zmietaných	vojnou.	Po	roku	2004,	
kedy	 sme	 zaznamenali	 najvyšší	 počet	
utečencov,	ich	počty	klesali	a	ustálili	sa	
na	čísle	331	žiadateľov	v	roku	2014.
	 Tento	 rok	 zažíva	Európa	 nový	 nával	
utečencov	a	je	otázne,	koľkí	z	nich	skon-
čia	 na	Slovensku.	 Samozrejme,	 väčšina	
smeruje	ďalej	na	západ	Európy,	ale	keď	
sa	zamyslíme	nad	tým,	ktorá	krajina	má	
kapacitu	 prijať	momentálnych	 120-tisíc	
utečencov	z	Maďarska	a	ďalšie	desaťti-
síce	 z	Grécka	 a	Talianska	 a	 koľkí	 reál-
ne	dostanú	nejakú	formu	medzinárodnej	
ochrany, vyjde nám vysoká pravdepo-
dobnosť,	že	vo	finále	budú	utečenci	žia-
dať	 o	 azyl	 aj	 na	 Slovensku,	 len	 aby	 sa	
nemuseli	vrátiť	domov,	kde	im	hrozí	pre-
nasledovanie	alebo	smrť.

Čo ich u nás čaká
	 Popíšme	 si	 proces,	 ktorým	 utečenci	
na	Slovensku	po	zaevidovaní	žiadosti	o	

medzinárodnú	 ochranu,	 prechádzajú.	 Po	
vykonaní	 administratívnych	 činností	 sú	
žiadatelia	o	azyl	prevezení	do	záchytného	
tábora	v	Humennom.	Tam	sú	umiestnení	
do	karantény	a	podrobujú	sa	vyšetreniam,	
zisťovaniu	totožnosti	a		absolvujú	vstup-
ný	pohovor	so	zamestnancami	Migračné-
ho	úradu	MV	SR.	Po	asi	 troch	týždňoch	
sú	 ďalej	 umiestňovaní	 do	 pobytových	
táborov.	 Ženy,	 deti,	 rodiny	 a	 zraniteľné	
osoby	 smerujú	 primárne	 do	 Opatovskej	
Novej	Vsi	a	dospelí	muži	do	Rohoviec.
	 Vo	 všetkých	 zariadeniach	 Migračné-
ho	úradu	MV	SR	pôsobia	okrem	štátnych	
zamestnancov	 aj	 zástupcovia	mimovlád-
nych	 organizácií,	 resp.	 samosprávy.	 V		
Rohovciach	pôsobí	 aj	 občianske	 združe-
nie	Slovenská	humanitná	rada.
	 Pri	príchode	do	tábora	dostane	každý	
žiadateľ	od	pracovníkov	Migračného	úra-
du	MV	SR	hygienický	balíček,	ukážu	mu,	
kde	sa	môže	ubytovať	a	vysvetlia,	kde	v	
prípade	 potreby	 nájde	 zdravotnú	 sestru.	
Ubytovacie	priestory	sú	jednoduché,	kaž-
dý	muž	má	svoju	skrinku	na	osobné	veci	
a	posteľ.	V	izbe	pre	šesť	ľudí	je	ešte	stôl	
so	stoličkami.	Toalety	a	sprchy	sú	spoloč-
né. Trikrát denné dostávajú azylanti jedlo: 
plnohodnotné	raňajky	a	obed	a	na	večeru	
suchý	balíček.	
	 Súčasná	 legislatíva	 im	 umožňuje	
vstupovať	 do	 pracovnoprávneho	 vzťa-
hu,	 ak	 sa	 o	 ich	 žiadosti	 o	 udelenie	 azy-
lu	 právoplatne	 nerozhodne	 do	 deviatich	

Problematika utečencov je pre väčšinu obyvateľov Slovenska celkom 
novým fenoménom. V minulosti sa s ním stretávali iba okrajovo, no teraz 
ho denne takmer žijú. Pretože teraz, keď len pár kilometrov za našimi 
hranicami tiahnu zástupy ľudí na západ – za lepšou budúcnosťou, sa 
nás utečenecká situácia bytostne týka.
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mesiacov	od	začatia	konania.	Dovtedy	sa	
nesmú	legálne	zamestnať	a	privyrobiť	si	
aspoň	pár	drobných.	Samozrejme,	štát	im	
poskytuje	 vreckové	 vo	 výške	 0,40	 €	 na	
deň,	výnimočne	môže	byť	suma	zdvojná-
sobená.	Netreba	robiť	náročné	počty,	aby	
sme	zrátali,	že	mesačne	majú	k	dispozícii	
12	€.	Na	otázku,	či	je	to	dostatočná	pod-
pora,	keďže	žiadatelia	majú	zabezpečené	
ubytovanie,	 stravu	a	základnú	zdravotnú	
starostlivosť,	nech	si	odpovie	každý	sám.

Dôstojný život
	 Občianske	 združenie	 Slovenská	 hu-
manitná	 rada	 zabezpečuje	 žiadateľom	 o	
azyl	tie	služby,	ktoré	neposkytuje	štát,	ale	
sú	nevyhnutné	pre	dôstojný	život.	
	 Sociálne	 aspekty	 sú	 zabezpečované	
cez	 poradenstvo	 a	 priamou	 asistenciou	
prostredníctvom	 sociálnych	 pracovní-
kov	 v	 azylovom	 zariadení.	 Všeobecná	
sociálna	 asistencia	 zahŕňa	 okrem	 iného	
aj	vytváranie	podmienok	pre	voľnočaso-
vé	 aktivity.	 Ich	 realizáciou	 sa	 nám	 darí	
odbúravať	 stres,	 pocit	 nepotrebnosti	 a	
beznádeje	 a	 zároveň	 podporovať	 rozvoj	
osobného	 potenciálu	 každého	 zo	 žiada-
teľov.	Tvorivé	dielne,	arte,	muziko,	ergo-
-terapie	a	relaxačné	cvičenia	zabezpečujú	
sociálni	pracovníci	s	výraznou	podporou	
dobrovoľníkov	spolupracujúcich	s	našou	
organizáciou.	 Samozrejme,	 snažíme	 sa	
zapájať	 aj	 samotných	 žiadateľov	 o	 azyl,	
aby sa zvýšila ich motivácia k samostat-
nosti	a	k	spolupráci.
	 Ďalej	 poskytujeme	 sociálne	poraden-
stvo,		pomoc	pri	hľadaní	práce	(príprava	
na	pohovor,	 priama	 asistencia	 u	 zamest-
návateľa	a	pod.)	a	pri	integrácii	(vybavo-
vanie	štúdia,	športových	klubov,	a	pod.).	
Žiadateľom	 o	 azyl	 umožňujeme	 zapájať	
sa	 do	 asistenčných	 prác	 v	 azylovom	 za-

riadení	a	robíme	rekvalifikačné	kurzy.
	 V	 spolupráci	 so	 zamestnancami	MÚ	
MV	SR	v	odôvodnených	prípadoch	spre-
vádzame	žiadateľov	o	azyl	počas	návštev	
rôznych	 inštitúcií,	 napríklad	 nemocnice.	
Prioritou	 je	 pomoc	 pre	 rizikové	 a	 zrani-
teľné	 osoby,	 teda	 najmä	 pre	maloletých,	
zdravotne	postihnutých,	pre	starších	ľudí,	
obete	 obchodovania	 s	 ľuďmi,	 osoby	 s	
duševnými	 poruchami	 alebo	 osoby,	 kto-
ré	boli	podrobené	mučeniu,	neľudskému	
alebo	ponižujúcemu	zaobchádzaniu,	zná-
silnené	 alebo	 vystavené	 iným	 závažným	
podobám	 psychologického,	 fyzického	
alebo	sexuálneho	násilia.	Práve	tieto	sku-
piny	žiadateľov	sú	najzraniteľnejšie	a	po-
trebujú	každodennú	asistenciu	a	pomoc.	

Cudzí a stratení
	 Našou	dlhoročnou	snahou	je	ponúkať	
žiadateľom	v	rámci	ich	prípravy	na	integ-
ráciu	možnosti	vzdelávania	sa	a	zdokona-
ľovania	sa	v	rôznych	oblastiach	(výučba	
jazyka,	 osvetové	 prednášky,	 geografické	
znalosti,	 kultúrne	 zvyklosti	 a	 pod.).	 V	
azylovom	 zariadení	 preto	 okrem	 iného	
učíme	slovenčinu.	
	 Drvivá	väčšina	osôb	žiadajúcich	azyl	
má	veľmi	nízke	právne	vedomie.	Chýbajú	
im informácie o ich právach a povinnos-
tiach	 ako	 cudzincov	 v	 zmysle	 zákona	 o	
pobyte	 cudzincov,	 informácie	 o	 priebe-
hu	azylového	konania	 a	o	 ich	právach	a	
povinnostiach v zmysle zákona o azyle 
a	 medzinárodných	 dokumentov	 upravu-
júcich	 postavenie	 utečencov.	 Žiadatelia	
často	nevedia	o	uplatňovaní	 tzv.	Dublin-
ského	nariadenia	v	rámci	členských	krajín	
Európskej	únie,	ktoré	upravuje	kritériá	na	
určenie	zodpovednosti	štátu	za	posúdenie	
žiadosti	o	azyl.	Preto	často	opúšťajú	úze-
mie	Slovenskej	republiky	ešte	pred	právo-

platným	skončením	azylového	konania	a	
žiadajú	o	azyl	v	iných	krajinách	západnej	
Európy.	 Po	 vrátení	 na	 Slovensko	 nepo-
znajú	svoje	právne	postavenie,	ani	možné	
spôsoby	riešenia	svojej	situácie.	Nevedia,	
aké	majú	možnosti,	ak	v	procese	žiados-
ti	o	azyl	neuspejú	a	ich	návrat	do	krajiny	
pôvodu	 nie	 je	možný.	 Sme	 presvedčení,	
že	poskytovanie	právneho	poradenstva	a	
pomoci	ohľadom	podmienok	na	získanie	
azylu	 na	 území	 Slovenskej	 republiky	 v	
zmysle	 Dohovoru	 o	 právnom	 postavení	
utečencov,	 ako	 aj	 zákona	 o	 azyle	 napo-
môže	 predchádzaniu	 podávania	 žiadostí	
o	 azyl	 v	 prípadoch,	 ktoré	 zjavne	 nepod-
liehajú	 režimu	 Ženevského	 dohovoru	 o	
právnom	postavení	utečencov.	

Zranenia na duši
	 Žiadatelia	 o	 azyl	 sú	 často	 v	 ťažkej	
životnej	situácii	a	nevedia	sa	s	ňou	sami	
vyrovnať.	 Prejavuje	 sa	 u	 nich	 posttrau-
matický	 syndróm,	 agresivita,	 psychické	
poruchy	a	závislosti,	preto	je	nevyhnutné	
zabezpečiť	 im	 odbornú	 psychologickú	
pomoc. 
	 U	žiadateľov	s	výraznejšími	psychic-
kými	 poruchami,	 ktoré	 môžu	 súvisieť	 s	
prekonanou	traumou,	či	už	počas	pobytu	
v	domovskej	krajine,	alebo	úteku	z	nej,	je	
nevyhnutné	poskytnúť	priamu	psycholo-
gickú	 asistenciu	 (prípadne	 intervenciu	 s	
odporúčaním	na	odborné	vyšetrenie).	Po-
byt	v	tábore	je	často	spojený	s	nečinnos-
ťou,	dlhé	čakanie	na	rozhodnutie	vytvára	
mnohé	situáciu,	kedy	ľudia	hľadajú	mož-
nosť	 porozprávať	 sa	 a	 prostredníctvom	
poradenského	 rozhovoru	 získať	 podporu	
pri	 dôležitých	 životných	 rozhodnutiach.	
Psychológ	 humanitnej	 rady	 poskytuje	
psychologické	poradenstvo	a	intervenciu,	
v	 spolupráci	 so	 sociálnymi	 pracovníkmi	
robí	relaxačné	cvičenia,	arte,	ergo	a	muzi-
kotreapiu	a	ak	treba	s	klientmi	nadviazať	
lepší	 kontakt,	 zúčastňuje	 sa	 aj	 voľnoča-
sových	aktivít.	 Jeho	prioritou	 je	 riešenie	
akútnych	psychologických	stavoch	klien-
tov,	pričom	spolupracuje	aj	s	pracovníkmi	
MÚ	MV	SR	pracujúcimi	v	zariadení	(ses-
trička,	lekár,	sociálny	pracovník,	...).	
	 Poskytovaním	podporných	služieb	sa	
snažíme	zlepšiť	kvalitu	života	žiadateľov	
o	 azyl.	 Zároveň	 sa	 snažíme	 pomôcť	 pri	
ich	 integrácii	 do	 majoritnej	 spoločnosti,	
keďže	úspešná	integrácia	osôb	s	udelenou	
medzinárodnou	ochranou	je	kľúčová	nie-
len	pre	ich	ďalší	život,	ale	aj	pre	našu	kra-
jinu,	aby	boli	títo	ľudia	pre	nás	prínosom,	
a	nie	záťažou.																		

Peter Devínsky
Slovenská humanitná rada

Manažér projektov EÚ
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CESTA K ZMENE KVALITY ŽIVOTA 
Slovo encounter má pôvod v anglickom jazyku a prekladá sa ako 
„stretnutie“, pričom neoznačuje stretnutie sa dvoch alebo viacerých 
ľudí vo fyzickom kontakte, ale stretnutie sa vo vzájomnom porozumení, 
vo vzájomnom pochopení, v srdciach. 

	 Ide	predovšetkým	o	„stretnutie	člove-
ka“	v	tom	druhom,	o	uvedomenie	si,	ako	
výrazne	sme	si	ako	ľudia	podobní,	preto-
že	 poznáme	 radosť	 aj	 strach,	 smútok	 aj	
bolesť,	hrdosť	aj	poníženie,	zlosť	aj	nehu.	
Cieľom	encounteru	 je	 vytvoriť	možnosť	
pre	 takéto	 stretnutie	 v	 priamej	 a	 pravdi-
vej atmosfére. Preto sa niekedy nazýva 
aj	ako	„nehrané“	stretnutie.	Predpokladá	
to	stretnutie	sa	s	vlastným	reálnym	ja aj s 
reálnym	ja	druhých	ľudí.
 Historicky jestvovali tri úplne odlišné 
verzie	 encounteru.	 Najjednoduchšiu	 a	 v	
psychológii	aj	najrozšírenejšiu	formu	pri-
niesol	Carl	R.	Rogers	–	významná	posta-
va	humanistickej	psychológie	–	a	nazval	
ju	 bazálne	 stretnutie.	 V	 takejto	 skupine	
členovia	 sedia	 v	 kruhu	 na	 stoličkách	 a	
vzájomne	komunikujú	verbálne	aj	never-
bálne.	Úlohou	 facilitátora	 je	 napomáhať	
otvorenej	 a	 priamej	 komunikácii,	 parti-
cipovať	ako	otvorený	a	pravdivý	človek	
a	 podporovať	 členov	 skupiny	 k	 väčšej	
otvorenosti,	 priamosti,	 čestnosti	 a	 prav-
divosti.	 Facilitátor	 pritom	 zdôrazňuje	 tri	
podmienky	 –	 empatické	 vcítenie,	 prav-
divosť	 (kongruenciu)	a	bezpodmienkové	
pozitívne	prijímanie	(„ľudské	teplo“).
	 Rogers	 (1997,	 s.44)	pri	organizovaní	
encounterových	skupín	vychádzal	z	pre-
svedčenia,	 že	 skupina	 je	múdra,	 podob-

ne	 ako	 je	múdry	 samotný	 organizmus	 a	
v	 primerane	 facilitujúcej	 atmosfére	 je	
schopná	rozvinúť	svoj	potenciál	i	poten-
ciál	svojich	členov.	Píše	o	tom	nasledov-
ne:	„Podľa	mňa	je	 táto	kapacita	skupiny	
úžasná	vec.	Možno	aj	v	dôsledku	toho	sa	
u	mňa	vyvinula	veľká	dôvera	v	skupino-
vý proces. Je podobná dôvere, akú poci-
ťujem	v	individuálnej	terapii,	v	ktorej	sa	
skôr	facilituje,	ako	riadi.“	
	 Svoju	dôveru	v	skupinový	proces	sta-
via	na	východiskovej	dôvere	v	sebaregu-
lujúci	a	rastový	potenciál	človeka,	v	tzv.	
aktualizačnú	 tendenciu,	 ktorú	 považuje	
za	ústrednú	dynamickú	a	hybnú	silu	v	ras-
te	organizmu.	Rogers	nerozlišoval	medzi	
poradenstvom	a	terapiou,	pretože	vo	vzá-
jomnom	 pomáhajúcom	 vzťahu	 ľudí	 zo-
stávajú	mechanizmy	 fungovania	 nezme-
nené	 a	 jedine	 prítomnosť	 konkrétnych	
postojov,	hodnôt	a	celkového	spôsobu	by-
tia	bude	rozhodovať	o	tom,	či	vzťah	bude	
v	 skutočnosti	 pomáhajúci	 –	 facilitujúci.	
Encounterová	skupina	je	jedna	zo	základ-
ných foriem vzdelávania osobnostného 
rastu	a	rozvoja,	ktorú	je	možné	uplatniť	v	
akejkoľvek	oblasti	ľudského	života.

Odkrývanie svojho JA  
	 Výchovou	 získavame	 rôzne	 návy-
ky,	 ktoré	 spôsobujú,	 že	 nie	 vždy	 ľahko	

a	 otvorene	 dokážeme	 ukázať,	 čo	 práve	
prežívame	 a	 čo	 nás	 zvnútra	 ovplyvňuje	
v	 našom	 rozhodovaní	 a	 posudzovaní	 ži-
votných	 situácií.	Vplyv	 neuvedomených	
a skrytých emocionálnych obsahov býva 
natoľko	 výrazný,	 že	 neraz	 zatieni	 naše	
rozhodovanie	 v	 dôležitých	 okamihoch	
života.	Fajčiar	napríklad	„vie“,	že	mu	faj-
čenie	 škodí,	 napriek	 tomu	 si	 opakovane	
zapáli	cigaretu.	Žena	a	muž	vedia,	že	ich	
partnerský	vzťah	je	nefunkčný,	ale	naďa-
lej	 zotrvávajú	 v	 kompromisnom	vzťahu.	
Mohli	by	sme	uvádzať	množstvo	dalších	
príkladov	aj	z	aktuálneho	spoločenského	
a politického diania, kedy „vieme“, aká 
je	pravda	a	zaujmeme	postoj	voči	homo-
sexuálom,	utečencom,	Američanom,	Ru-
som,	Európskej	únii...	bez	skutočného	po-
znania	svojich	vnútorných	motívov.	Ako	
sa	stane,	že	kým	jedna	skupina	ľudí	chce	
pomáhať	 utečencom,	 druhá	 presadzuje	
racionalitu	 v	 rozhodovaní	 o	 nich	 a	 tre-
tia	 zas	 prejavuje	 agresívne,	 extrémistic-
ké	 správanie?	Koho	 strach,	 koho	postoj,	
koho	emócie	sú	oprávnené?	Ak	sa	ľudia	
výrazne	 líšia	 v	 hodnotových	 systémoch,	
zostáva	otázne,	či	je	možné	zosúladiť	ich	
odlišné	 systémy	 a	 nachádzať	 spoločnú	
reč.	Encounterová	skupina	je	prostredím,	
v	ktorom	je	možné	vybudovať	vzájomné	
porozumenie	medzi	ľuďmi	a	najmä	poro-
zumieť	vlastným	motívom.	
	 Odkryť	 svoje	 vnútro	 neraz	 znamená	
vystaviť	 sa	 riziku,	 že	 iný	 človek	 zasiah-
ne	 do	 našich	 rán	 a	 bolestí	 nazbieraných	
počas	 života.	 V	 encounterovej	 skupine	
môžu	 facilitátori	 vyvinúť	 takú	 psycho-
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logickú	atmosféru	bezpečia	a	 slobody,	v	
ktorej	sa	postupne	redukujú	obrany.	V	ta-
kejto	atmosfére	existuje	tendencia	k	pre-
javeniu	bezprostredných	emócií	a	reakcií	
navzájom	i	k	sebe	samému.	Členovia	en-
counterovej	skupiny	tak	postupne	smeru-
jú	k	väčšej	akceptácii	seba	samých	–	po	
emocionálnej,	 intelektuálnej	 i	 fyzickej	
stránke	–	takých,	akí	sú	vo	svojom	vnútri,	
so	všetkými	svojimi	možnosťami,	kvali-
tami a kapacitami. 

Vzdelávanie v encounterovej 
skupine 

	 Vzdelávanie	 v	 encounterovej	 skupi-
ne má výrazne odlišné charakteristiky v 
porovnaní	 s	 krátkodobými	 kurzami,	 tré-
ningami	 a	 školeniami.	 Predovšetkým	 je	
to	fakt,	že	proces	v	encounterovej	skupi-
ne	nie	je	štruktúrovaný	ani	moderovaný,	
usmerňovaný.	Encounterová	skupina	má	
zvyčajne	15	až	20	účastníkov,	nemá	tré-
nera	alebo	lektora,	pretože	proces	a	dyna-
miku	v	skupine	uľahčuje	facilitátor	(často	
je	to	dvojica	muž	a	žena)	predovšetkým	v	
zmysle podporovania otvorenej a priamej 
komunikácie.	 Tá	 umožňuje	 účastníkom	
dozvedieť	 sa	 viac	o	 sebe	 a	o	 spôsoboch	
svojej interakcie s inými. Facilitátor ne-
vstupuje	do	skupinového	procesu	ako	ex-
pert	ani	ako	„ochranca“,	ale	reprezentuje	
postojové	kvality,	 ktoré	 uľahčujú	komu-
nikáciu	v	skupine,	vyjasňujú	komunikač-
né	šumy.	Facilituje	skupinový	proces	tak,	
že	účastníci	samotní	prichádzajú	s	aktuál-
nymi témami, ktoré ich trápia.
	 Proces	v	encounterovej	skupine	pod-
poruje	osobnostný	rast	tým,	že	jej	členo-
via	môžu	 slobodne	 skúmať	 svoje	 pocity	
a	interakcie	s	ostatnými	účastníkmi.	Cie-
ľom	skupinového	procesu	 je	zvýšiť	vní-
mavosť	a	citlivosť	voči	zmenám	v	emo-
cionálnom	živote	účastníkov	a	na	základe	
toho	zvyšovať	 seba-dôveru	vo	vytváraní	
rôznych	 druhov	 vzťahov	 (pracovných,	
spoločenských,	 partnerských	 či	 osobne-
-intímnych).	

Prežívanie a aktuálny zážitok
	 Zmyslom	 vzdelávania	 v	 encounte-
rovej	 skupine	 je	 v	 komunikácii	 s	 inými	
ľuďmi	 postupne	 redukovať	 hodnotiace	
postoje,	 poučovanie	 a	 ovládanie	 svojich	
emócií.	 Z	 teórie	 sociálnej	 komunikácie	
je	známe,	že	práve	toto	sú	najčastejšie	a	
najrozšírenejšie	 komunikačné	 bariéry	 a	
príčiny	 neúspešnej	 komunikácie.	 Účast-
níci	skupín	majú	možnosť	vo	vzájomnej	
interakcii	v	skupinových	rozhovoroch	do-
zvedať	sa	o	tom,	ako	ich	komunikácia	v	
spoločnosti	vplýva	na	iných	ľudí.	Formou	
zážitku	na	sebe	a	v	„stretnutí“	(encounter)	

s	ďalšími	členmi	skupiny	majú	možnosť	
hľadať	si	svoj	jedinečný,	autentický	spô-
sob	bytia	a	žitia.
Učenie	je	tak	takmer	počas	celého	proce-
su	spojené	s	prežívaním	a	s	aktuálnym	zá-
žitkom.	Psychológia	už	dávno	vyskúma-
la,	 že	prežité	 sa	nezabúda	a	zostáva	ako	
trvalá	schéma.	To,	čo	prešlo	emóciami	a	
prinieslo	nám	nové	možnosti	vo	videní	a	
vnímaní	sveta	a	vzťahov	v	ňom,	zostáva	
ako	osobný	zisk,	ktorý	nie	 je	možné	za-
budnúť.	 Je	 to	 tak	 počas	 celého	 života	 a	
dôkazom	môže	byť	napr.	zabúdanie	tých	
poznatkov	 zo	 školy,	 ktoré	 nás	 nezaujali	
a	ktoré	sme	dlhší	čas	nepoužívali.	Úplne	
inak je to s poznatkami, ktoré nám pri-
nášajú	do	života	radosť	alebo	strach.	Na	
tie	 sa	 nezabúda.	 Encounterová	 skupina	
umožňuje	 takéto	 „prepojenie“	 emócií	 a	
nových	poznatkov	o	sebe,	o	iných,	o	fun-
govaní	sveta,	o	vzťahoch	a	podobne.

Ako je encounterová skupina 
organizovaná?

	 Encounterová	skupina	býva	organizo-
vaná	ako	systematický	 tréning	v	dlhšom	
časovom	 rozsahu,	 najčastejšie	 8	 –	 10	
stretnutí	počas	18	–	24	mesiacov,	pričom	
každé	 z	 nich	 trvá	 minimálne	 3	 dni.	 Na	
rozdiel	od	krátkodobých	tréningov	a	ško-
lení,	 encounterovú	 skupinu	 takmer	 vždy	
facilituje	dvojica	–	muž	a	žena.	Aj	týmto	
sa	približuje	reálnemu	svetu	mužov	a	žien	
a	 tým,	že	 ju	facilitujú	muž	a	žena,	 je	do	
značnej	miery	zabezpečené,	že	mužské	aj	
ženské	vnímanie	medziľudských	vzťahov	
je	zachytávané	v	plnej	šírke.
	 Za	nepopierateľnú	výhodu	encounte-
rovej	 skupiny	 považujeme	 to,	 že	 účast-
níci	sa	spolu	stretávajú	dlhší	čas	a	môžu	
si	 vybudovať	 dôverné	 vzťahy,	 spoznať	
presnejšie	 komunikačné	 schémy	 a	 po-
rozumieť	 navzájom	 jeden	 druhému	 a	 aj	
motivácii,	 prečo	 sa	 správajú	 a	 konajú	 v	
rôznych	 situáciách	 tak	 alebo	 onak.	Dlh-
ší	čas	 rovnako	 tak	umožní	aj	vyjasniť	si	
prípadné	 napätia	 alebo	 nejasnosti	 v	me-
dziľudských	 vzťahoch	 a	 prispieť	 tak	 k	
hlbšej	 skupinovej	 kohézii	 a	 skupinovej	
spolupráci.	 Po	 absolvovaní	 encountero-
vej	skupiny	ochota	k	spolupráci	výrazne	
vzrastie,	zníži	sa	obranné	správanie	účast-
níkov,	 narastá	 ich	 sebadôvera	 a	 zároveň	
klesá	 hodnotiace	 správanie	 založené	 na	
kritike	a	výčitkách.	

Efekty encounterovej skupiny
	 Ak	do	encounterovej	skupiny	vstúpia	
ľudia,	ktorí	si	 istú	časť	svojho	osobného	
života,	 svojich	názorov,	 postojov	 a	 hod-
nôt	nechávajú	pre	seba	a	považujú	 to	za	
výsostne	 osobnú	 záležitosť,	 je	 možné	

predpokladať	 aj	 určitý	 stupeň	 „obrany“.	
Odmietanie	takého	skupinového	procesu,	
v	ktorom	by	sa	mohli	tieto	záležitosti	stať	
predmetom polemiky, nebýva zriedkavé. 
Samozrejme,	 účastníci	 nie	 sú	 vyzývaní,	
aby	odkrývali	svoje	vnútro.	Napriek	tomu	
sa	však	v	rôznych	diskusiách	stáva,	že	sa	
proces	dotkne	aj	takých	tém,	ktoré	môžu	
byť	pre	niektorého	z	účastníkov	osobné.	
V	 takých	 chvíľach	možno	 predpokladať	
pochybnosti, obavy alebo obranné sprá-
vanie.	Z	dlhoročnej	praxe	potvrdzujeme,	
že	je	to	naozaj	akási	prechodná	fáza.	Naj-
častejšie	 trvá	pár	hodín,	 kým	si	 účastní-
ci	neoveria,	že	im	naozaj	nehrozí	žiadne	
odkrývanie	 vlastnej	 intimity	 a	 že	 atmo-
sféra	 skupinového	procesu	 je	dostatočne	
bezpečná	a	slobodná.	V	takejto	atmosfére	
potom	 sami	môžu	 otestovať	 vlastné	 po-
stoje a vlastné schémy správania a kon-
frontovať	ich	tu-a-teraz	s	druhými,	a	tým	
sa	učiť	a	osobnostne	rásť.	
	 Niektoré	pozorovateľné	charakteristi-
ky	správania	a	zmýšľania	účastníkov	po	
absolvovaní	 encounterovej	 skupiny	 sa	
dajú	zhrnúť	nasledovne:
* správali sa bezprostrednejšie a menej 
afektovane,
*	dôkladnejšie	premýšľali	a	spájali	myš-
lienky neobvyklým spôsobom,
*	intenzívnejšie	premýšľali	o	širšom	spo-
ločenskom	dianí	a	 jeho	dopadoch	na	ich	
vlastné	životy,
*	 vytrácalo	 sa	 schematické	 zmýšľanie	
(čo	sa	ako	„má“),	rozvíjali	netradičné	po-
stupy	v	myslení,
*	citlivejšie	reagovali	na	estetické	dojmy	
a	na	krásu,
*	cenili	si	vlastnú	nezávislosť	a	samostat-
nosť,
*	dokázali	 samostatnejšie	vyhodnocovať	
problémy	a	riešiť	ich.
 Jeden z popredných svetových faci-
litátorov	encounterových	skupín	Peter	F.	
Schmidt	nazýva	encounterovú	skupinu	aj	
ako	osobnú	formu	vzťahu	a	často	sa	od-
voláva	 na	 významného	 filozofa	Martina	
Bubera,	 ktorý	 hovoril,	 že	 celý	 skutočný	
život	 je	 encounter.	 Toto	 prirovnanie	 je	
presné,	keďže	život	je	presne	o	tom	–	byť	
s	druhými	a	navzájom	sa	učiť	a	smerovať	
ku	krajšiemu	žitiu.	

Lívia Lozsi
Použitá literatúra:
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Schmidt, P.F.:	Tvárou	v	tvár	–	umenie	enco-
unteru.	In:	Thorne,	B.	&	Lambers,	E.:	Person-
-Centred	 Therapy:	 A	 European	 Perspective.	
London,	Sage	Publications	Ltd.	1998.	Nepub-
likovaný interný preklad.
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nová šanca

	 Skús	 IT	 vznikol	 ako	 vzdelávací	
program	určený	pre	ľudí,	ktorí	si	myslia,	
že	im	„ušiel	vlak“.	Pracujú	v	práci,	ktorá	
ich	nenapĺňa,	žijú	život,	ktorí	nechcú	žiť.	
Cieľom	 projektu	 je	 ponúknuť	 im	 cestu	
von	 zo	 začarovaného	 kruhu	 cez	 rekvali-
fikáciu.	Nemali	sme	však	na	mysli	niečo	
všeobecné,	 čo	 sa	 dá	 využiť	 na	 všetko	 a	
zároveň	na	nič.	Náš	cieľ	bol	jasný:	„Bu-
deme	 vyrábať	 programátorov“.	 Takto	
sme sa rozhodli z dvoch dôvodov, jednak 
všetci	 členovia	 tímu	 Skús	 IT	majú	 k	 IT	
veľmi	blízko,	ale	hlavne	programátori	sú	
aktuálne	na	trhu	práve	výrazne	nedostat-
kovou	komoditou.	A	 to	aj	napriek	 tomu,	
že	programovať	sa	dokáže	naučiť	naozaj	
takmer	každý,	stačí	chcieť.	Preto	 je	pro-
jekt	 určený	 pre	 všetkých,	 vítaní	 sú	 starí	
aj	mladí,	muži	aj	ženy,	zamestnaní,	neza-
mestnaní,	študenti	či	matky	na	materskej.
	 Náš	 rekvalifikačný	 kurz	 sa	 však	 od	
iných	líši	v	mnohých	ďalších	smeroch,	a	
to	obsahom,	formou	aj		spôsobom	vzdelá-
vania, ktoré sa skladá z dvoch rovnocen-
ných prvkov. 
 Prvým je tzv. tútorované samovzdelá-
vanie.	V	praxi	to	znamená,	že	sa	študenti	
väčšinu	času	učia	programovať	sami.	Tú-
tor Skús IT im zadáva úlohy, ktoré plnia 
podľa	svojich	schopností.	Teda	na	rozdiel	
od	 mnohých	 iných	 programov,	 v	 tomto	
študent	 napreduje	 svojím	 vlastným	 tem-
pom.	Venuje	 programovaniu	 toľko	 času,	
koľko	chce	a	postupuje	takou	rýchlosťou,	
aká	mu	je	prirodzená.	Takto	v	skutočnos-
ti	 funguje	 aj	 reálny	 život	 programátora.	

Dobrý	 programátor	 sa	 nikdy	 nepresta-
ne	 učiť,	 učí	 sa	 na	 internete,	 číta	 články,	
fóra...	 Takmer	 všetko,	 čo	 potrebuje,	 je	
voľne	dostupné,	len	po	tom	treba	siahnuť.
	 Druhým	prvkom,	na	ktorý	je	kladený	
rovnaký	dôraz	ako	na	programovanie,	je	v	
Skús IT osobnostný rast. Všetci frekven-
tanti	 vrátane	 členov	 tímu	 raz	 za	 mesiac	
sedia	 v	 encounterovej	 skupine	 a	 rozprá-
vajú	sa.	Deje	sa	tak	preto,	lebo	si	uvedo-
mujeme	dôležitosť	 takýchto	 „soft-skills“	
v	pracovnom	prostredí	aj	osobnom	živo-
te.	 Skúsenosť	 a	 prax	 jasne	 dokazujú,	 že	
fluktuácia	 zamestnancov	 v	 IT	 firmách	
je	 takmer	 vždy	 zapríčinená	 vzťahovými	
problémami	na	pracovisku,	či	už	s	nadria-
denými	alebo	 s	kolegami.	HR	oddelenie	
zväčša	 dostane	 vysvetlenie	 ako	 „lepšia	
ponuka“,	 „vyšší	 plat,“	 „zmena“,	 „vyho-
renie“,	 ale	 za	 takmer	 každým	 z	 týchto	
vysvetlení	 je	vzťah.	Veď	za	každým	od-
chodom sa skrývajú dve strany – pracov-
né prostredie a zamestnanec – a ich podiel 
na	výsledku	je	takmer	vždy	50:50.	S	50%,	
ktoré	idú	na	vrub	pracovného	prostredia,	
toho	veľa	 nespravíme.	Avšak	 so	 svojimi	
50%	môžeme	pracovať,	a	tým	ovplyvňo-
vať	svoje	okolie	alebo	aspoň	chrániť	seba.	
Napríklad	taký	burnout	(vyhorenie)	v	prá-
ci,	po	ktorom	nasleduje	demotivácia	a	od-
chod,	je	následkom	nášho	počínania.	Buď	
sme	nerozumeli	svojej	motivácii	prijímať	
ďalšie	 a	ďalšie	 úlohy,	 alebo	 sme	 sa	 báli	
postaviť	sa	za	seba	a	odmietnuť	prehnané	
nároky	svojho	nadriadeného.	Tak	či	onak,	
k	tejto	situácii	nemuselo	dôjsť	a	my	sme	

nemuseli	 opustiť	 zamestnanie,	 ktoré	 nás	
bavilo.	 Pracovný	 život	 je	 rovnako	 dôle-
žitý	 ako	 ten	 osobný,	 veď	8	 zo	 14	hodín	
dňa	trávime	v	práci,	obklopení	kolegami.	
Je	 priam	 až	 zdraviu	 prospešné,	 aby	 sme	
tento	čas	strávili	v	psychickej	pohode.
	 Veľmi	 často	 sa	 stretávame	 so	 situ-
áciou,	 keď	 sa	 v	 pracovnom	 kolektíve	
nachádza	 osoba,	 s	 ktorou	 sa	 ostatní	 ne-
vedia	 dohovoriť.	 Rozprávajú	 rovnakým	
jazykom,	 rozumejú	 slovám,	 dokonca	
toho	kolegu	majú	 radi,	ale	napriek	 tomu	
sa	 vyhýbajú	 komunikácii	 s	 ním,	 pretože	
mu	nerozumejú.	Narastá	v	nich	frustrácia	
z	vlastnej	neschopnosti	porozumieť	a	ke-
ďže	nevedia	inak,	volia	útek	a		kolegu	sa	
začnú	strániť.	Nie	preto,	že	by	ho	nemali	
radi,	ale	preto,	že	ich	frustračná	tolerancia	
naráža	na	svoj	limit.	Takto	sa	kolega	ne-
môže	cítiť	 inak	ako	odstrčený,	nechcený	
a	potom	„prijíme	 lepšiu	ponuku“	niekde	
inde.	Obe	strany	sa	v	tomto	príbehu	nako-
niec	cítia	zle.	Prečo?	Pretože	sa	nevedeli	
rozprávať.
	 Pre	oba	príbehy	platí	 jedno,	 nemohli	
dopadnúť	inak,	ak	ich	protagonisti	nepo-
znajú	svoju	motiváciu	a	nerozumejú	svo-
jim	emóciám.	Ako	by	 aj	mohli	 zareago-
vať	v	zmysle	zachovania	seba	a	dobrých	
vzťahov,	 keď	 sa	 to	 nikdy	 nenaučili?	 Ja	
osobne som na základnej, strednej ani vy-
sokej	škole	nemal	hodinu	či	seminár	seba-
poznávania	a	komunikácie.	Pritom	schop-
nosť	porozumieť	si	nie	je	dar	od	Boha	ani	
od	prírody,	nie	je	to	ani	prirodzený	jav,	je	
to	 bežná	 znalosť	 (skill),	 ako	 schopnosť	
hovoriť	 cudzím	 jazykom.	 Znie	 to	 para-
doxne,	ale	celý	život	nás	učili	na	otázky	
odpovedať,	nie	im	rozumieť.	Výsledkom	
je	to,	že	vieme	čítať,	písať	počítať,	pozná-
me	mapu,	ale	vôbec	nerozumieme	sebe	a	
svojim	„blížnym“.
	 Programovať	sa	naozaj	dokáže	naučiť	
skoro	 každý,	 avšak	 programovanie	 roz-
hodne	 nie	 je	 dostačujúca	 schopnosť	 pre	
prácu	 v	 IT	 biznise	 alebo	 v	 akomkoľvek	
inom	odvetví.	Skús	IT	vzniklo	preto,	aby	
pomohlo	 svojím	 absolventom	 prelomiť	
dve	bariéry.	Tou	prvou	je	mylná	predsta-
va	 o	 svojej	 „nepoužiteľnosti“	 a	 	 druhou	
strach	 za	 seba	 zabojovať	 v	 pracovnom	
prostredí.	Príčina	oboch	však	tkvie	v	mie-
re	 poznania	 seba,	 pretože	 spoznať	 svoju	
hodnotu	 pre	 iných	 a	 hlavne	 pre	 seba	 je	
podľa	nás	kľúčom	k	spokojnému	pracov-
nému	aj	osobnému	životu.			

 Filip Kubiš

SKÚS IT – ŠANCA PRE VŠETKÝCH
Pilotný ročník vzdelávacieho projektu Skús IT bol spustený na jar tohto 
roka. Bol založený dvoma členmi IPS, Mariannou Kadlečíkovou a 
Filipom Kubišom. Dnes už má tento tím päť členov a viac ako tucet 
študentov. Aká je podstata projektu?
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EPIDÉMIA NEZRELOSTI
Syndróm stej opice hovorí, že ak sa novú zručnosť naučí kritický počet 
opíc v jednej populácii, začne sa lavínovite šíriť medzi ostatné. Ak sa 
začne lavínovite šíriť problém, ktorý sa vyskytoval ojedinele, vzniká 
socioterapeutický problém, lebo už nestačí liečiť tých ojedinelých.

	 Nemecký	 pedopsychiater	 s	 30-roč-
nou	 praxou	 Michael	 Winterhoff	 hovorí,	
že	v	 jeho	praxi	od	deväťdesiatych	rokov	
dramaticky	 narástol	 počet	 patologicky	
nezrelých	detí	v	pubertálnom	veku.	Majú	
nulovú	 frustračnú	 toleranciu,	 sú	zamera-
né	 na	 bezodkladné	 uspokojenie	 svojich	
potrieb	a	mentálnu	úroveň	16-mesačných	
detí.	Obyčajný	život	s	bežnými	nárokmi	a	
stretávanie	sa	spotrebami	druhých	ľudí	u	
nich	rozvíja	silnú	neurózu.
	 V	USA	počty	mladých	ľudí,	ktorí	vy-
hľadávajú	 odborníkov	 na	 duševné	 zdra-
vie,	 za	 ostatné	 dve	 desaťročia	 narástol.	
Čísla	sú	očistené	od	pomernej	časti,	kto-
rá	 vyplýva	 z	 lepšej	 diagnostiky	 a	 vyššej	
ochoty	ľudí	priznať	si	psychické	problé-
my.	Tiež	 sa	 do	 popredia	 dostávajú	 nové	
súbory symptómov. Peter Pan syndróm a 
Wendy	 dilema	 označujú	 ľudí	 sociálne	 a	
emocionálne závislých. Nie sú psychicky 
dostatočne	odolní	viesť	samostatný	život,	
akoby	 neboli	 schopní/ochotní	 dospieť.	
Nedarí	 sa	 im	 nadväzovať	 rovnocenné	
partnerské	vzťahy,	znášať	záťaž	a	zvýše-
né	 nároky,	 aké	 si	 vyžaduje	 odborné	 štú-
dium	alebo	zamestnanie.

Nezrelosť sa predáva
	 V	 úplne	 inej	 spoločenskej	 oblasti	
pojem Peter Pan nájdeme zas. Peter Pan 

Market	označuje	produkty	a	služby,	kto-
ré	 oslovujú,	 povedané	 rečou	 transakčnej	
analýzy,	 dieťa	 v	 dospelom.	 V	 každom	
dospelom	 existuje	 časť,	 ktorá	 je	 hravá,	
impulzívna,	 bezprostredná,	 neplánujúca	
–	ako	malé	dieťa.	Túto	časť	oslovujú	vy-
davateľstvá	maľovankami	pre	dospelých.	
Adrian	Greenwood,	ktorý	pracuje	vo	vy-
davateľskom	 biznise	 už	 dvadsať	 rokov,	
hovorí	 o	 fenoméne,	 ktorý	 v	 publikačnej	
sfére	nemá	obdobu.	Potiaľto	fajn.	Vyma-
ľovávanie	ako	 relax.	Aj	 ja	 ich	mám	nie-
koľko	doma.
	 Spozorniem	 pri	 časti,	 ktorá	 opisuje	
kempy	 určené	 pre	 dospelých,	 ale	 s	 ob-
sahom,	aký	voľakedy	mávali	pionierske,	
dnes	asi	skautské	tábory.	So	všetkým,	čo	
k	 tomu	 patrí:	 hromadné	 šiškové	 bitky,	
nočné	 hry,	 spoločné	 stavanie	 vodných	
mlynčekov	a	lodičiek.	Trochu	zaváhame,	
ale	však	prečo	nie?!	Ale	škôlkárske	kurzy	
pre	dospelých?	Spoločné	hranie,	cvičenie,	
kreslenie, lepenie, aktivity pri stole, de-
siata	a	spoločná	fotka.	Všetko	v	prostredí	
na	nerozoznanie	od	bežnej	škôlky.	Cuddle	
puddle	alebo	cuddling	party	sú	stretnutia,	
kde	sa	prítomní	navzájom	hladkajú,	čičí-
kajú	a	mojkajú.	Dotyky	nesmú	prekročiť	
hranice	 nežností,	 sexuálne	 prejavy	 sú	
tabu.	Cieľom	je	neha,	poláskanie.
Zdá	sa,	že	emocionálne	sýtenie	či	dočas-

ný	time	out	z	dospeláckeho	života	je	žia-
daný	artikel	a	zároveň	to	niečo	vypovedá	
o	smerovaní	spoločnosti.

Zraniteľní študenti
	 V	USA	najnovšie	bijú	na	poplach	pro-
fesori.	Do	univerzitnej	praxe	prenikli	pra-
vidlá,	ktoré	majú	zaručiť	psychicky	bez-
pečné	prostredie.	Mimo	hru	sú	postavené	
študijné	materiály,	ktoré	môžu	citlivejšie	
povahy	 rozrušiť.	 Po	 vlne	 protestov	 štu-
dentov	sa	postupne	na	školách	presadzuje	
povinnosť	označiť	ich	výstrahou	(trigger	
warning).	Tak	sa	na	čierny	zoznam	dostal	
román	 Scotta	 Fitzgeralda	 Veľký	 Gatsby	
zobrazujúci	fyzické	zneužívanie	a	myzo-
gýniu	alebo	zákony	a	súdny	proces	týka-
júce	sa	znásilnenia.	Študenti	obávajúci	sa	
evokovania	nepríjemných	zážitkov	môžu	
takýto	materiál	odmietnuť	naštudovať.
	 Okrem	 potenciálne	 rozrušujúcich	
myšlienok	a	informácií	sú	z	univerzitného	
diskurzu	diskvalifikovaní	aj	kontroverzní	
ľudia.	 Napríklad	 Condoleezza	 Riceová	
bola	vylúčená	ako	pozvaný	rečník	po	pro-
testoch	študentov	za	jej	príspevok	k	účasti	
USA	na	vojne	v	Iraku.	Nadácia	pre	indivi-
duálne	práva	vo	vzdelávaní	zaregistrovala	
od	roku	2000	(z	čoho	väčšina	sa	udiala	po	
roku	 2009)	 celkovo	 240	 kampaní,	 kto-
ré	viedli	k	zákazu	vystúpenia	rečníka	na	
univerzitnej	pôde.
	 Pozor	si	treba	dávať	aj	na	svoje	činy.	
V	2008	roku	bol	z	univerzity	v	Indianapo-
lise	vylúčený	študent,	ktorý	na	verejnosti	
čítal	knihu	s	vyobrazením	člena	Ku	Klux	
Klanu	na	obálke.	K	jeho	obhajobe	nepo-

pokračovanie na str.   8
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mohlo,	 že	 obsah	 knihy	 vyzdvihoval	 boj	
za	práva	Afroameričanov.	Rozhodlo	pre-
žívanie	 prechádzajúcich	 študentov,	 ktorí	
sa	cítili	byť	urazení	obálkou.
	 Potenciálne	 nebezpečie	 v	 sebe	 nesú	
aj	niektoré	výroky	označované	termínom	
mikroagresia.	Na	zakázaný	zoznam	sa	tak	
dostala	napríklad	aj	otázka	Kde si sa na-
rodil?,	ak	 je	smerovaná	na	Afroameriča-
na	alebo	človeka	ázijského	pôvodu,	lebo	
môže	 implikovať	nevyslovenú	domnien-
ku,	že	sa	nenarodil	v	USA.	Jeden	z	mno-
hých	 príbehov	 je	 prípad	Hyung-il	 Junga	
z	Floridskej	Centrálnej	Univerzity.	Počas	
preberania	nových	poznatkov	zažartoval:	
„Ľudkovia,	vyzeráte,	akoby	ste	sa	dusili.	
Čo	som	na	vražednej	výprave?“	Študenti	
sa	 cítili	 byť	 zastrašovaní	 a	 profesor	 bol	
suspendovaný	 dovtedy,	 kým	 nepriniesol	
potvrdenie	 od	 odborníka	 na	 mentálne	
zdravie,	že	nie	je	pre	svoje	okolie	nebez-
pečný.	Aby	 sa	 predišlo	 podobným	 uda-
lostiam,	 v	 školskom	 roku	 2014/2015	 sa	
na	desiatich	univerzitách	 robilo	 školenie	
zamestnancov o výrokoch, ktoré by mohli 
byť	považované	za	mikroagresiu.	
	 V	 roku	 2014	 rozdelila	 britskú	 ve-
rejnosť	 téma	 zrušenia	 verejnej	 debaty	 o	
potratoch. Ich zástancovia vyvolali silný 
protest	proti	debate	a	dosiahli	jej	zrušenie.	
Problémom nebola téma, ale jej iniciova-
nie	cirkevnou	organizáciou.	Organizátori	
boli	 v	 predstihu	 obvinení	 zo	 šírenia	 po-
citov	viny	a	negatívneho	zasahovania	do	
osobných	slobôd.	Zdá	sa,	že	v	tomto	spo-
re	sa	jedna	zo	skupín	domnieva,	že	môže	
vlastniť	určitú	tému	a	mať	výhradné	prá-
vo	vyjadrovať	sa	k	nej.	

Právo na nerušenie kruhov
	 Nech	 to	 znie	 akokoľvek	 absurdne,	

mentálna	 zraniteľnosť	 a	 emocionálna	
pohoda	 začínajú	 byť	 chránené	na	 vyššej	
úrovni,	než	je	prostredie	kampusu.	V	roku	
2013	americký	Úrad	pre	spravodlivosť	a	
vzdelávanie	 rozšíril	 napríklad	 definíciu	
sexuálneho	 obťažovania	 na	 také	 správa-
nie,	ktoré	dotknutá	osoba	považuje	za	ne-
žiaduce.	Univerzity	ju	z	obavy	z	federál-
neho	 vyšetrovania	 rozšírili	 na	 správanie	
týkajúce	 sa	 nielen	 sexuality,	 ale	 aj	 rasy,	
náboženstva	a	statusu	veterána.	
	 Emocionálna	a	sociálna	krehkosť	štu-
dentov	je	jedna	vec.	Druhá	je,	že	dochá-
dza	 k	 výraznému	 posunutiu	 moci.	 Ako	
môžeme	vidieť	z	predchádzajúcich	prípa-
dov,	nie	sú	žiadne	poľahčujúce	okolnosti.	
Zraniteľný	môže	byť	ktokoľvek,	zraňujú-
ca	môže	byť	každá	myšlienka,	údaj,	téma,	
informácia,	obrázok	či	výrok	obsahujúci	
emocionálne	negatívny	náboj,	bez	ohľadu	
na kontext a zámer. Všetky premenné sú 
v	 rukách	 „obete“	 a	 jej	 hodnotenia	 mie-
ry	 subjektívneho	 prežívania	 ohrozenia,	
urážky	alebo	rozrušenia,	ktoré	rozhoduje	
o	vine	a	treste.	Z	psychologického	hľadis-
ka	sa	v	sporoch	 tohto	charakteru	vlastne	
stáva	 určujúcou	 miera	 individuálnej	 ne-
zrelosti „obete“.

Polarizácia a vojna na facebooku 
	 Sociálny	psychológ	Johnatan	Haidt	a	
advokát a výkonný prezident Nadácie pre 
individuálne	 práva	 vo	 vzdelávaní	 Greg	
Lukianoff	 dávajú	do	pozornosti	 súbežný	
sociálny fenomén. Na základe dlhodo-
bých	politických	a	politicko-psychologic-
kých	prieskumov	môžeme	v	USA	pozoro-
vať	 silnejúcu	polarizáciu	politických	ná-
zorov.	 Nevraživosť	 medzi	 republikánmi	
a	demokratmi	 je	oproti	 situácii	v	70tych	
rokoch	 dramatickejšia.	 Sila	 nevraživosti	
v	oblasti	politických	tém	dosiahla	úroveň	
sily	 pri	 rasistických	 predsudkoch.	 Viac	
sa	k	 slovu	dostávajú	 emocionálne	 slová,	
démonizovanie	 druhej	 strany	 alebo	 pou-
kazovanie	 na	 nemorálnosť.	 Medzi	 sku-
pinami	 je	 ťažšie	 dosiahnuť	 kompromis.	
Častejšie	sa	objavujú	kompromisy	v	rám-
ci	 skupiny,	 aby	 sa	dosiahla	vyššia	kohé-
zia.	Fenomén	sa	stal	takým	výrazným,	že	
si	 v	politickej	 psychológii	 vyslúžil	 nový	
termín	citová	partizánska	polarizácia	(af-
fective	partisan	polarisation).
	 Aj	 u	 nás	 môžeme	 pozorovať	 silnú	
polarizáciu,	ktorá	sa	už	dávno	netýka	len	
politickej	debaty.	Sociálne	siete	poskytu-
jú plastický obraz, ktorý nedosiahneme 
žiadnym	prieskumom.	Vidíme	nielen,	kto	
na	 ktorej	 strane	 stojí,	 ale	 aj	 silné	 sprie-
vodné emócie. Pri mnohých témach sa 
vytvárajú	 dva	 nezmieriteľné	 vášnivé	 tá-
bory.	Oba	tvrdia,	že	zachraňujú	morálku,	
právo,	pravdu,	slobodu,	kým	druhá	strana	

ich	 ohrozuje.	 Facebook	 sa	 za	 pár	 rokov	
existencie zmenil na vojnové pole. 
	 O	čo	ide	v	týchto	bojoch?	Aj	by	som	
bola	náchylná	veriť,	že	naozaj	o	slobodu,	
svoje	právo	na	videnie	sveta,	pravdu,	mo-
rálku	a	osobné	hodnoty.	Sila	vášne	a	rých-
le	striedanie	tém,	keď	nová	úplne	pocho-
vá	niečo,	čo	bolo	ešte	pred	chvíľou	silné	
a principiálne, ma však skôr privádza 
k	myšlienke,	 že	 nejde	 o	 obsah,	 za	 ktorý	
sa	bojuje.	Ako	rozvádzajúci	sa	manželia,	
ktorí	 zdanlivo	bojujú	 za	 spravodlivosť	 a	
dieťa,	ale	v	skutočnosti	ide	často	iba	o	po-
tvrdenie	seba	–	ja	som	tu	ten	dobrý/á.

Terapiu na nich
	 Haidt	 a	Lukianoff	 si	 berú	pri	 pocho-
pení	situácie	na	amerických	univerzitách	
na	 pomoc	 kognitívno-behaviorálnu	 tera-
piu.	Kauzy	 podľa	 nich	 vyvolávajú	 emo-
cionálne	a	sociálne	nezrelí	študenti.	Čím	
je	 človek	 nezrelší,	 tým	 je	 zraniteľnejší	
väčším	počtom	situácií,	tém	a	inak	zmýš-
ľajúcich	 ľudí.	 Študenti	 podľa	 nich	 pod-
liehajú	 kognitívnym	 zlozvykom,	 ako	 sú	
emocionálne	 zdôvodňovanie	 (Ak	 to	 tak	
cítim,	je	to	tak.),	nálepkovanie	(Je	to	úpl-
ne	 nemorálny	 človek.),	 neadekvátne	 zo-
všeobecňovanie	(Ten	nikoho	nemá	rád.),	
obviňovanie	(Kvôli	nej	som	nešťastný.)	a	
niekoľko	ďalších.	
	 U	dotknutých	študentov	nie	je	naruše-
né	 ich	 zdravie	 ani	majetok,	 ale	 len	 sub-
jektívna	 pohoda	 (well-being).	 Lukianoff	
a	 Haidt	 odporúčajú	 nastupujúcim	 štu-
dentom	ponúkať	 skupinové	 vzdelávanie,	
resp.	 terapiu	 s	 cieľom	 porozumieť	 svoj-
im	 emóciám,	 reflektovať	 neuvedomené	
presvedčenia,	 naučiť	 sa	 rozlišovať	 fakty	
od	 osobných	 interpretácií	 založených	 na	
emóciách.	 KBT	 opravuje	 skreslenia	 v	
mysli	tak,	aby	bol	človek	v	kontakte	s	re-
alitou	a	nie	svojimi	domnienkami.	

Syndróm stej opice
	 Pokiaľ	by	išlo	o	individuálne	prípady,	
je	to	z	hľadiska	socioterapie	nezaujímavé.	
No	ak	sa	určité,	povedzme,	odchýlky	od	
normy,	 stanú	masovým	 fenoménom,	 ľu-
dia	 s	 podobným	 prežívaním,	 správaním	
a	myslením	začnú	 tiahnuť	k	sebe,	 tvoria	
skupiny.	Ak	je	počet	ľudí	novej	sociálnej	
skupiny	 dostatočne	 veľký,	 prestáva	 byť	
odchýlkou	a	stáva	sa	normou.	V	prípade	
univerzitného	prostredia	sa	nová	„norma-
lita“	inštitucionalizovala	a	stala	sa	záväz-
nou	 pre	 všetkých.	Takto	 sa	 individuálna	
neuróza,	 t.j.	 snaha	 prispôsobovať	 realitu	
sebe	 a	 nie	 naopak,	 stáva	 zdieľanou	 so-
ciálnou	 neurózou	 chránenou	 zákonom.	
Dochádza	na	Morenove	slová,	že	cieľom	
terapie	sa	musí	stať	ľudstvo	ako	celok.
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ciálnej asistencie nikdy nedobehne. A to 
temer	úplne	bez	ohľadu	na	to,	či	je	zaostá-
vanie	 spôsobené	 biologickou	 poruchou	
(mentálnym	 postihnutím)	 vyskytujúcou	
sa	od	narodenia	alebo	v	neskoršom	veku,	
alebo je „len” výsledkom málopodnetné-
ho	prostredia,	v	ktorom	dieťa	vyrastalo.	
	 Úroveň	 vývinu	 akejkoľvek	 zručnosti	
dieťaťa	 je	 v	 prevažnej	miere	 výsledkom	
charakteru	 a	 intenzity	 podnetov,	 ktorým	
bolo	vystavené.	Ba	čo	viac	–	rôzne	zruč-
nosti a kompetencie majú rôzne vhodné 
obdobia	 vývinu	 (tzv.	 teória	 okien	 príle-
žitostí	 alebo	 senzitívnych	 období	 rozvo-
ja	 dieťaťa).	 Ich	 rozvíjanie	 mimo	 tohto	
obdobia	samozrejme	nie	je	nemožné,	ale	
je	výrazne	zložitejšie	 a	menej	 efektívne.	
Správne	 podnety	 v	 pravý	 čas	 vývinu	 sú	
tak	 kľúčové	 pre	 rozvoj	 dieťaťa	 a	 jeho	
schopností.

Podstata je inde
	 Obvykle	 sa	 pri	 otázkach	 zvládnutia	
školských	požiadaviek	rómskych	detí	dis-
kusia	sústreďuje	na	ich	nedostatočné	hy-
gienické	 návyky	 a	 absenciu	 sebaobsluž-

ných	činností	a	sebakontroly.	Ide	však	len	
o	 špičku	 ľadovca,	 väčšina	 existujúcich	
deficitov	nie	je	badateľná	na	prvý	pohľad.	
Spomenuté	hendikepy	sa	obvykle	darí	v	
priebehu	(opakovaných)	prvých	ročníkov	
školskej	dochádzky	viac	či	menej	úspeš-
ne	prekonať.	To	však	nevedie	k	ich	dlho-
dobej	úspešnosti	v	školskom	prostredí	a	v	
procesoch	učenia	všeobecne.	
	 Podstata	je	totiž	práve	vo	všeobecnej	
kognitívnej	pripravenosti	a	úrovni		–	po-
sadiť	 do	 prvého	 ročníka	 dieťa	 zaostáva-
júce	 povedzme	 o	 rok	 znamená	 posadiť	
tam	 de	 facto	 5-ročné	 dieťa,	 ktoré	 ešte	
nemá	vybudovaný	aparát,	aby	užitočne	a	
efektívne	spracovalo	podnety,	ktoré	vyu-
čovanie	prináša	(ponúka).	Na	dôvažok	na	
takéto	dieťa	nie	je	pripravený	ani	školský	
systém	 –	 pedagógovia	 a	 spôsob	 výučby	
sú	 nastavené	 na	 úroveň	 vývinu	 týchto	
zručností	u	bežného	6-ročného	dieťaťa.
	 Koniec	koncov,	bolo	by	v	absolútnom	
rozpore	s	tým,	čo	o	detskom	vývine	vie-
me,	ak	by	dieťa	vyrastajúce	v	podmien-
kach	vylúčenej	komunity	–	teda	prevažne	
nielen	bez	hračky,	 ale	 aj	 s	 veľmi	obme-
dzenými	možnosťami	hier	ako	hlavného	
nástroja	učenia	detí,	v	neštruktúrovanom	
prostredí	a	bez	cieleného	sprostredkova-
nia	podnetov	a	rozvoja	reči,	dosiahlo	v	6.	
rokoch	 úroveň	 dieťaťa	 vyrastajúceho	 v	
štandardných podmienkach, ktoré nielen 
uvedené	podmienky	pre	rozvoj	ponúkajú,	
ale	obvykle	taktiež	cielene	stimulujú.	
	 Za	 mimoriadne	 výstižné	 považujem	
v	 tomto	 smere	používanie	 termínu	„ina-
kpodnetné	 prostredie”,	 ktorý	 poukazuje	
na	skutočnosť,	že	deti	v	sociálne	vylúče-
ných lokalitách podnetom vystavené sú – 
avšak	iného	charakteru	a	v	inej	štruktúre	
a súvislostiach, ako sú tie v štandardnom 
prostredí.	Ako	vraví	známa	a	skôr	smutná	
anekdota,	6-ročné	 rómske	dieťa	 z	osady	
síce	možno	nevie	čítať,	ale	nemá	alergie,	
vie	nanosiť	drevo	a	vodu,	založiť	oheň	a	
uvariť	 polievku.	Akurát	 ide	 o	 zručnosti,	
ktoré	mu	v	našom	vzdelávacom	systéme	
pomôžu	uspieť	len	minimálne.	
 

Premrhaný potenciál
	 Zároveň	nie	je	možné	spochybniť,	že	
mnohé	z	detí	sedia	v	špeciálnych	triedach	
alebo	 školách	 zbytočne	 a	 ich	 potenciál	
je premrhávaný takpovediac za priamej 
asistencie	 školského	 systému,	 či	 už	 ide	
o	výsledok	zlyhania	diagnostiky,	krivých	
motivácií	zainteresovaných	subjektov,	či	
len	 nedostatok	 kapacít	 bežných	 škôl	 a/

	 Domnievam	sa,	že	kľúčovým	momen-
tom	 je	 málopodnetné	 prostredie	 vylúče-
ných	lokalít,	ktoré	spravidla	neposkytuje	
vhodné podmienky pre zdravý a priazni-
vý	vývin	detí	po	fyzickej,	ani	kognitívnej,	
emocionálnej a sociálnej stránke. Preto 
považujem	 za	 najvyššiu	 prioritu	 verej-
ných	politík	v	 tejto	oblasti	hľadať	systé-
mové	spôsoby	kompenzácie	týchto	defici-
tov.	Pokúsim	sa	ponúknuť	svoj	pohľad	na	
to,	prečo	riešenie	vidím	v	zavedení	povin-
nej	predškolskej	prípravy	detí	zo	sociálne	
málopodnetného prostredia.
	 Skutočnosť,	 že	 ministerstvo	 školstva	
začalo	 zdôrazňovať	 rozdiely	 medzi	 za-
ostávaním	 detí,	 ktoré	 je	 výsledkom	 det-
stva	 v	 nevyhovujúcich	 podmienkach	 a	
mentálnym	 postihnutím,	 treba	 privítať.	
Umožňuje	to	aspoň	čiastočne	vyjasniť	si	
pojmy	a	posunúť	odborný	diskurz	v	téme	
o	kus	ďalej.		Daný	rozdiel	však	mení	veľ-
mi	málo	na	rezultáte	postavenom	na	po-
znatkoch	kognitívnej	psychológie	–	dieťa	
zaostávajúce v šiestich rokoch vo vývine 
o	 viac	 ako	 rok	 či	 dva	 tento	 deficit	 už	 s	
najväčšou	 pravdepodobnosťou	 bez	 špe-

Fo
to

 F
lic

kr

RÓMSKE DETI DO ŠKÔLOK! POVINNE?!
Diskusia v problematike vzdelávania rómskych detí na Slovensku sa 
obvykle točí okolo tém nedostatočne citlivej a presnej diagnostiky a 
psychologického testovania detí, ich nesprávneho zaraďovania do prúdu 
špeciálneho vzdelávania, nedostatočnej inkluzívnosti či iným prejavom 
diskriminácie. Nepochybne ide o dôležité otázky. Zároveň sú však skôr 
dôsledkom ako príčinou nepriaznivej a objektívne sa zhoršujúcej situácie 
vo vzdelávaní detí z vylúčených lokalít.

pokračovanie na str.  10
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alebo	neuvedomelé	 rozhodnutie	 rodičov.	
Najodvážnejšie	odhady	hovoria	o	približ-
ne	11%	takýchto	detí.	
	 S	 istotou	 však	môžeme	 hovoriť	 aj	 o	
veľmi	 vysokom	 percente	 detí,	 ktoré	 po-
vinnú	 školskú	 dochádzku	 absolvujú	 v	
hlavnom prúde základného vzdelávania, 
ale	 s	 veľkými	 ťažkosťami.	O	 týchto	 de-
ťoch	a	najmä	ich	životných	šanciach	ho-
voríme	zvyčajne	omnoho	menej.
 Aj keby sme zmenili všetky školy na 
superinkluzívne,	 zabezpečili	 najlepšiu	
kultúrne	 relevantnú	 diagnostiku	 školskej	
zrelosti	 detí,	 nadobro	 zo	 škôl	 odstránili	
rasovú	 segregáciu,	 nezmenila	 by	 sa	 jed-
na základná vec – deti z rómskych osád 
by	 vo	 veku	 6	 rokov	 spravidla	 neboli	 v	
dôsledku	chýbajúcich	podnetov	dostatoč-
ne zrelé a pripravené na vzdelávanie na 
základnej	 škole.	 Riešenie	 problému	 ich	
vzdelávania	je	ešte	pred	začiatkom	plne-
nia povinnej školskej dochádzky. Treba sa 
sústrediť	na	dramatické	zvýšenie	zaškole-
nosti deti z málopodnetného prostredia, 
ktoré	by	mohlo	nahradiť	alebo	aspoň	čias-
točne	kompenzovať	chýbajúce	podnety	z	
domáceho prostredia. 
	 Z	praktického	hľadiska	sa	núkajú	dve	
možnosti	–	posilňovať	kapacity	škôlok	v	
dotknutých	 lokalitách	 a	 vytvárať	 ďalšie	
objektívne	 možnosti	 (doprava,	 hygiena,	
oblečenie,	 strava,	 rodinná	 podpora,	 so-
ciálna	práca)	na	to,	aby	rodičia	dobrovoľ-
ne	 mohli	 svoje	 deti	 do	 týchto	 zariadení	
umiestňovať	vo	výrazne	vyšších	počtoch,	
ako	to	môžu	robiť	dnes.	
	 Druhý	prístup,	ku	ktorému	sa	nateraz	
opatrne	 prikláňam	 i	 ja,	 ponúka	 riešenie	
spočívajúce	 v	 zavedení	 povinného	 pred-
školského vzdelávania pre všetky deti z 
málopodnetného	prostredia	od	3	rokov.	

Práva detí
	 Ak	Deklarácia	 práv	 dieťaťa	 zaručuje	
každému	dieťaťu	právo	na	priaznivý	vý-
voj	 a	 vzdelanie,	 a	 garantom	 tohto	 práva	
je	 štát,	 je	podľa	môjho	názoru	 legitímne	
a	 obhájiteľné,	 ak	 štát	 vykonáva	 kroky	
smerujúce	 k	 naplneniu	 tohto	 práva,	 aj	
keď	 to	môže	znamenať	 čiastočné	obme-
dzenie	iných	práv	dieťaťa,	prípadne	rodi-
čovských	práv.	Ak	má	na	uvedené	právo	
každé	 dieťa,	 jeho	 naplnenie	 nemôže	 zá-
visieť	 od	 miestnych	 podmienok,	 ochoty	
a	 motivácie	 jeho	 rodičov,	 pripravenos-
ti	 samosprávy	 a	 podobne.	 Poskytnutie	
podmienok a podnetov, ktoré sú predpo-
kladom	budúceho	priaznivého	vývoja	 sa	
stáva	 imperatívom	 a	 	 v	 právnom	 jazyku	
povinnosťou.	
	 Iste,	mnohé	štúdie	poukazujú	na	sku-
točnosť,	 že	 veľká	 časť	 rodičov	 je	 pri-

pravená	 využiť	 možnosti	 predškolského	
vzdelávania	 a	 že	 mimoriadne	 nízka	 za-
školenosť	 rómskych	 detí	 je	 najmä	 vý-
sledkom	neexistujúcich	kapacít,	prípadne	
rezistencie	 zariadení/inštitucionálneho	
rasizmu.	Domnievam	sa,	že	pri	zabezpe-
čení	 všetkých	 súvisiacich	 podmienok	 na	
plnenie predškolskej dochádzky to záro-
veň	 znamená,	 že	 týmto	 rodičom	 takáto	
zákonná	 povinnosť	 nemôže	 nijako	 pre-
kážať.	 Predškolské	 vzdelávanie	 nie	 je	 a	
nemá	byť	trest.
	 Na	 druhej	 strane,	 deti	 v	 najproblé-
movejších	lokalitách	sa	ťažko	môžu	spo-
ľahnúť	 na	 pripravenosť	 svojich	 rodičov	
reagovať	na	ponuku	predškolského	vzde-
lávania	 založenú	 na	 dobrovoľnom	 prin-
cípe.	Aj	 v	 tomto	 smere	 máme	 pomerne	
relevantnú	skúsenosť	z	existujúcich	mož-
ností	 predškolského	 vzdelávania	 vo	 for-
málnej	 alebo	 neformálnej	 podobe	 (napr.	
komunitné	centrá)	–	časť	obyvateľov	vy-
lúčených	lokalít	rezignovala	a	nemá	o	nič	
záujem.	Práve	deti	týchto	rodičov	pritom	
zväčša	žijú	v	podmienkach,	ktoré	nie	 sú	
predpokladom	 ich	 priaznivého	 vývinu	
a	 predškolské	 vzdelávanie	 (aj	 s	 teplom,	
stravou	 a	 zabezpečením	 základných	 po-
trieb		potrebujú	najviac.		
	 Pre	 mňa	 najsilnejším	 argumentom	
pre povinný formát je však v sloven-
ských podmienkach otázka participácie 
samospráv.	 Nie	 je	 dôvod	 domnievať	 sa,	
že	 predškolské	 vzdelávanie	 detí	 z	 vylú-
čených	 lokalít	 by	 bolo	 prioritou	 drvivej	
väčšiny.	 Povinný	 charakter	 predškolské-
ho	vzdelávania	by	v	skutočnosti	v	oveľa	
väčšej	miere	mal	pôsobiť	na	zriaďovate-
ľov	zariadení,	ako	na	samotných	rodičov	
–	čo	samozrejme	znamená	zo	strany		štátu	
realizovať	mimoriadne	 investície	 na	 vy-
tvorenie technických, personálnych a od-
borných	kapacít	a	súvisiacich	podmienok	
pre samosprávy.

Prehĺbi sa segregácia?
	 Relevantnou	 otázkou	 je	 segregač-
ný aspekt „špeciálneho“ predškolského 
vzdelávania pre deti  z málopodnetného 
prostredia – pravdepodobne by vznikali 
nielen rómske triedy, ale rovno celé róm-
ske	škôlky,	čo	ťažko	označiť	za	dlhodobo	
žiaduci	jav	z	hľadiska	dlhodobého	sociál-
neho	začleňovania.	Cieľom	predškolské-
ho	vzdelávania	by	však	bolo	postaviť	deti	
vo	 veku	 6	 rokov	 na	 (približne)	 rovnakú	
štartovaciu	čiaru	pri	nástupe	do	školy,	čo	
by	výrazne	napomohlo	presadzovaniu	in-
kluzívneho	modelu	vzdelávania.	
	 Segregovanie	rómskych	detí	na	zákla-
de	ich	výkonnosti	a	prospechu,	nulté	roč-
níky,	špeciálne	triedy	–	to	všetko	by	bolo	

vo	 výraznej	miere	menej	 odôvodniteľné	
objektívne	 odlišnou	 výkonovou	 úrovňou	
detí,	ako	je	tomu	dnes.	O	to	jednoduchšie	
by	bolo	odhaľovanie	diskriminácie	zalo-
ženej	na	etnickom	základe.	Za	najväčšiu	
slabinu	 povinného	 charakteru	 predškol-
ského	 vzdelávania	 považujem	 poten-
ciálne	stigmatizujúci	efekt	a	vnímanie	ta-
kéhoto	 kroku	 slovenskou	 spoločnosťou	
–	zavedenie	novej	povinnosti	vzťahujúcej	
sa	 len	 na	 istú	 skupinu	 obyvateľov	môže	
aj	pri	 tých	najlepších	úmysloch	vytvárať	
na	„vedomí	spoločnosti”	dramatické	ško-
dy	 z	dlhodobého	hľadiska.	Aj	 keď	 takto	
formulované	opatrenie	nie	 je	podľa	mňa	
arbitrárne,	 je	 proporčné	 a	 zdôvodniteľné	
napĺňaním	 najlepšieho	 záujmu	 dieťaťa,	
môže	potenciálne	predstavovať	učebnico-
vý	príklad	nepriamej	diskriminácie.	
	 Existuje	mnoho	ďalších	silných	argu-
mentov	pre	uprednostnenie	dobrovoľného	
modelu	a	je	možno	efektívne	uplatniť	naj-
prv	túto	filozofiu	a	zhodnotiť	jej	výsledky	
a	efektívnosť	pred	prípadným	zavedením	
nových	 povinností.	 Domnievam	 sa,	 že	
táto	otázka	by	mala	byť	predmetom	ďal-
šej	odbornej	diskusie	a	analýz,	a	to	vráta-
ne	zhodnotenia	zahraničných	skúseností,	
resp.	 zváženia	 alternatívnych,	 menej	 re-
presívnych	 a	 paternalistických	 možností	
dosiahnutia	tých	istých	cieľov.
Úprimne,	 dnes	 pravdepodobne	 nemá-
me	jasnú	a	 jednoznačnú	odpoveď	ani	na	
otázku,	 či	 tri	 roky	predškolskej	prípravy	
v podmienkach slovenských materských 
škôl	 postačujú	 na	 plošnú	 kompenzáciu	
deficitov	 spôsobených	 vývinom	 v	málo-
podnetnom	prostredí	a	naplnenie	základ-
ných predpokladov na ich vzdelávanie v 
bežnom	školstve	vo	veku	od	6	rokov,	ale-
bo	či	by	k	tomuto	kroku	bolo	nutné	pridať	
ďalšie.	Avšak	 skutočnosť,	 že	 o	 nesmier-
nom význame predškolského vzdeláva-
nia	pre	vzdelanie	 rómskych	detí	už	vyše	
25	 rokov	hlavne	 rozprávame	a	 s	výnim-
kou	jedného	národného	projektu	pre	150	
škôlok	 a	 nedávno	 ohláseného	 programu	
zväčšovania	kapacít	 škôlok,	 je	výbornou	
ilustráciou	toho,	ako	u	nás	„riešime	róm-
sky problém“. O mnohých veciach len 
diskutujeme,	hľadáme	riešenia,	ale	ani	v	
oblastiach,	 kde	 máme	 širšiu	 zhodu,	 nie	
sme	 schopní	 spraviť	 temer	 nič.	 Snáď	 sa	
čoskoro	dočkáme.	Teda,	najmä	deti.	

Martin Vavrinčík

Bol riaditeľom odboru pre sociálne vylúče-
né spoločenstvá na Ministerstve práce, so-
ciálnych vecí a rodiny SR a programovým 
riaditeľom ETP Slovensko. V súčasnosti 
pôsobí ako vedúci komunitného centra 
Dobšiná.  
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 Laurin	 otec	 medzitým	 podľa	 dohody	 s	
matkou	 prichádza	 každý	 druhý	 piatok	 pre	
Lauru,	 aby	 ju	mohol	mať	 cez	 víkend.	 Zvoní	
na	zvonček,	klope	na	dvere,	ale	nikto	mu	neo-
tvára.	Skúša	telefonovať	matke,	ale	tá	nedvíha.	
Niekedy	mu	smskou	oznámi,	že	dieťa	má	iný	
program	 a	má	 prísť	 nabudúce.	 Skúšal	 Laure	
poslať	list	alebo	pohľadnicu,	ale	nikdy	mu	ne-
prišla	odpoveď.	Obrátil	sa	na	kolíznu	opatrov-
níčku,	tá	vykonala	šetrenie	v	domácnosti	a	zis-
tila,	že	dieťa	je	v	poriadku.	Upozornila	matku,	
aby	dodržiavala	súdne	rozhodnutie	a	nebránila	
v	styku.	Viac	vraj	spraviť	nemôže.	Otec	sa	ob-
rátil	na	súd,	ale	už	uplynulo	pol	roka,	a	stále	
nie	je	vytýčený	termín	pojednávania.

Reforma v Rakúsku
	 Rakúsko	 je	 jednou	 z	 krajín,	 kde	 začali	 s	
reformou	 rozvodovej	 (rozchodovej)	 praxe	už	
v	90-tych	rokoch	20.	storočia.	So	stúpajúcim	
počtom	rozvodov	narastal	aj	počet	detí,	ktoré	
boli	 rozvodmi	 rodičov	 ovplyvnené.	 Zapojení	
odborníci	(právnici,	sudcovi,	psychológovia	a	
terapeuti)	zhodnotili,	že	rozvádzajúci	sa	part-
neri	nie	sú	dostatočne	emocionálne	pripravení	
na	zmeny,	ktoré	rozvod	prináša,	neuvedomujú	
si,	aký	má	rozvod	dopad	na	ich	deti	a	len	ťažko	
sa	im	darí	oddeliť	vlastné	partnerské	problémy	
od	vzťahu	 rodič-dieťa.	Rakúska	vláda	začala	
následne	overovať	modelový	projekt	rozvodo-
vej	 starostlivosti,	 ktorá	 zahŕňala	 poradenstvo	

pre	 rodičov,	 mediáciu	 a	 sprevádzanie	 detí	 v	
rodičovskom	 konflikte.	 Cieľom	 je	 podporiť	
rodičov	v	tom,	aby	prevzali	zodpovednosť	za	
nájdenie	 riešenia	 ich	 partnerského	 konfliktu	
s	 ohľadom	 na	 ich	 rodičovskú	 zodpovednosť	
voči	dieťaťu.	
	 Aj	keď	sa	už	v	Rakúsku	väčšina	párov	roz-
vádza	vzájomnou	dohodou,	nie	všetky	dohody	
následne	platia.	Súčasťou	reformy	preto	bolo	
aj	 zriadenie	 služby	 rodinného	 poradenstva	
priamo	na	súde.	Častejšie	sú	využívané	služby	
mediátorov.	V	roku	2001	bolo	v	zákone	zakot-
vené	právo	dieťaťa	na	oboch	rodičov	a	ak	 je	
to	možné,	 tak	 dieťa	 zostáva	 aj	 po	 rozvode	 v	
starostlivosti	oboch	rodičov.	Sudca	môže	roz-
hodnúť	o	striedavej	starostlivosti	aj	v	prípade,	
že	s	tým	jeden	rodič	nesúhlasí,	ak	uzná,	že	je	
to	pre	dieťa	lepšie	riešenie	(v	súčasnosti	žije	v	
Rakúsku	približne	polovica	detí	 rozvedených	
rodičov	v	striedavej	starostlivosti).	Sudcovia	v	
začiatkoch	reformy	kládli	väčší	dôraz	na	slo-
bodnú	 vôľu	 rodičov,	 ich	 rozumný	 náhľad	 na	
situáciu	 a	 pripravenosť	 riešiť	 situáciu	 v	 pro-
spech	dieťaťa.	V	súčasnosti	neváhajú	nariadiť	
poradenstvo	pre	rodinu	už	na	začiatku,	prestali	
sa	len	bezmocne	prizerať,	ako	sa	pred	ich	oča-
mi	rodinnoprávne	konflikty	rozvinú	do	obrov-
ských	rozmerov,	so	všetkými	negatívnymi	do-
padmi	na	dieťa.	Poradenské	a	podporné	služby	
nie	sú	namierené	proti	rodičom,	naopak,	majú	
posilniť	 ich	 rodičovské	 kompetencie	 a	 rodi-

PRÁVO NA DIEŤA ALEBO ZODPOVEDNOSŤ 
VOČI NEMU?

Laura má sedem rokov a jej rodičia sa pred rokom rozviedli. Veľa sa 
hádali, mama často plakala a ocko už nebýva s nimi. Odvtedy ho videla 
iba dvakrát. Mama hovorí, že je to tak lepšie, aspoň im už nebude 
ubližovať. Laura si nepamätá, že by jej ocko ubližoval, ale v poslednej 
dobe už nevie, či môže veriť svojim spomienkam. Ocko predsa hovoril, že 
aj keď už nebudú spolu s mamou, ju má stále rád a bude sa o ňu starať. 
Aspoň že má ešte maminu. Tá sa o ňu stará. Každý víkend vymyslí nejaký 
výlet a idú preč. Hovorí, že musí prísť na iné myšlienky, zabudnúť na 
minulosť, že Laura je jej všetko a že to spolu zvládnu. Predtým chodili 
na výlety aj s ockom, ale keď už teraz nechodí, tak asi je potom pravda, 
čo hovorí mamina, že už na Lauru zabudol a našiel si inú rodinu. Laura 
sa rozhodne, že keby aj niekedy prišiel, tak mu tiež povie, že už ho nechce 
a nemá ho rada. 
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čovskú	 zodpovednosť	 voči	 dieťaťu,	 ktoré	 je	
od nich závislé a nie z vlastnej vôle sa dostalo 
do	tejto	situácie.	Od	roku	2013	je	poradenstvo	
ešte	pred	rozvodom	dohodou	pre	rodičov	po-
vinné	a	má	za	cieľ	upriamiť	ich	pozornosť	na	
prežívanie	 a	 potreby	 dieťaťa	 počas	 rozvodu,	
aby	spoločnými	silami	dokázali	čo	najviac	mi-
nimalizovať	 dopady	na	 dieťa.	Zodpovednosť	
rodičov	za	riešenie	ich	situácie	je	viditeľná	aj	
v	tom,	že	náklady	za	tieto	poradenské	služby	
znášajú	 oni	 sami,	 nie	 štát.	 Ten	 zabezpečuje,	
že	 rodičia	môžu	 vyhľadať	 služby	 týchto	 od-
borníkov	vo	všetkých	spolkových	krajinách	a	
poradenstvo je poskytované aj v jazykoch cca 
25	národností	žijúcich	v	Rakúsku.	V	praxi	sa	
ukazuje,	 že	 mnohí	 rodičia	 dokážu	 s	 takouto	
podporou	 rozvodovú	 situáciu	 zvládnuť	 a	 za-
chovať	vzťah	dieťaťa	s	oboma	rodičmi.	
	 Ukazuje	sa,	že	pre	úspešné	riešenie	rodin-
noprávnych	sporov	je	nevyhnutná	spolupráca	
viacerých	 odborníkov	 nielen	 z	 oblasti	 práva,	
ale	 aj	 poradenstva	 (psychologického,	 so-
ciálneho).	Títo	odborníci	sú	súčasťou	tímu	už	
priamo	 na	 súde	 (súdne	 rodinné	 poradenstvo)	
alebo	sú	súčasťou	širšej	siete	spolupracujúcich	
odborníkov.	Sudcovia	sa	tak	môžu	sústrediť	na	
ich	 rolu	–	prijímanie	súdnych	 rozhodnutí,	ku	
ktorému	majú	dostatok	odborných	podkladov.
Napriek	 tomu	 sa	 nikdy	 nepodarí	 zabezpe-
čiť	právo	dieťaťa	na	oboch	rodičov	v	100	%	
prípadov.	Práve	preto	je	potrebné,	aby	sa	čas-
tejšie	 využívali	 služby	 ako	mediácia,	 kde	 sa	
hľadá	spoločná	dohoda.	Mediáciu	by	v	ideál-
nom	 prípade	mala	 viesť	 dvojica	 odborníkov,	
jeden	 z	 nich	 so	 znalosťami	 z	 oblasti	 práva	 a	
druhý	 so	 znalosťami	 z	detskej	 psychológie	 a	
práce	 s	 deťmi	 v	 konfliktných	 situáciách.	 Pri	
závažných	prípadoch	môže	mať	dieťa	vlastné-
ho	 zástupcu	 v	 súdnom	procese,	 ktorý	 hovorí	
v	jeho	mene,	sudca	môže	rodine	nariadiť	aj	v	
zákone	zakotvenú	službu	sprevádzaných	náv-
štev alebo poradenstvo na zvládanie násilia a 
agresivity.	

Cochemská prax v Nemecku
	 Podobné	výstupy	boli	výsledkom	stretnutí	
odborníkov	v	roku	1993	v	nemeckom	Coche-
me.	Za	cieľ	si	zvolili	obnovenie	spoločnej	ro-
dičovskej	akcieschopnosti	aj	vo	vysoko	spor-
ných	prípadoch.	Rodičia	vo	vysoko	konflikt-
ných	 rozvodových	 sporoch	 v	 zajatí	 svojich	
emócií	 nedokázali	 brať	 ohľad	 na	 prežívanie	
svojich	detí	a	napĺňať	tak	svoju	zodpovednosť	
voči	nim	aj	v	týchto	náročných	podmienkach.	
Odborníci	sa	zhodli	na	tom,	že	je	potrebná	pre-
dovšetkým	 rýchla	 a	 zosieťovaná	 intervencia	
všetkých	zapojených	odborníkov.	Advokáti	sa	
zaviazali,	že	v	rodinných	sporoch	budú	podpo-
rovať	 postupy	 zamerané	 na	 hľadanie	 riešení,	
nie	 na	 eskaláciu	 sporu.	Súdy	 sú	povinné	vy-
týčiť	 termín	pojednávania	do	dvoch	 týždňov,	
a	to	aj	na	úkor	iných	pojednávaní.	Pracovníci	

odboru	 starostlivosti	 o	 dieťa	 spolupracujú	 so	
všetkými	 členmi	 rodiny	 a	 zúčastňujú	 sa	 na	
všetkých	 rokovaniach.	Záujmy	dieťaťa	môže	
na	súde	zastupovať	„advokát	dieťaťa“.	Rodi-
čia	sú	podporovaní	v	tom,	aby	dospeli	k	spo-
ločnej	 dohode,	 ak	 sa	 však	 nevedia	 zhodnúť,	
tak	hľadajú	v	poradni	v	spolupráci	so	psycho-
lógom	riešenie	dovtedy,	až	kým	sa	na	ňom	ve-
dia	zhodnúť.	
	 Cochemská	prax	očakáva,	že	 je	súčasťou	
rodičovskej	zodpovednosti	voči	deťom	v	prí-
pade	rozvodu	nájsť	medzi	sebou	aspoň	mini-
málnu	dohodu	a	využiť	na	to	všetky	ponúkané	
možnosti.	Nestačí	však,	keď	inštitúcie	túto	po-
vinnosť	rodičov	voči	svojím	deťom	deklarujú,	
musia	ju	vedieť	v	záujme	dieťaťa	aj	presadiť.	
Ak	jeden	z	rodičov	nie	je	schopný	alebo	ochot-
ný	svoju	zodpovednosť	voči	dieťaťu	naplniť,	
zároveň	 tým	spochybňuje,	 či	dokáže	napĺňať	
svoje	 rodičovské	 kompetencie	 a	 či	mu	môže	
byť	 dieťa	 zverené	 do	 starostlivosti.	 S	 týmto	
postojom	 inštitúcií	 sa	aj	vo	vysoko	sporných	
prípadoch	podarilo	dosiahnuť,	že	rodičia	boli	
s	pomocou	schopní	nájsť	dohodu	a	realizovať	
svoje	rodičovské	kompetencie	aj	po	rozvode.	
Okolo	60	%	detí	zostáva	v	spoločnej	starost-
livosti	 oboch	 rodičov,	 pracovníci	 sociálnych	
služieb	 referujú,	 že	 rodiny	 už	 nepotrebovali	
ďalšiu	intervenciu,	právnici	referujú	o	spokoj-
nosti svojich klientov. 

Rozvodová prax na Slovensku
Na	Slovensku	zatiaľ	vyzerá	situácia	tak,	že	sa	
dieťa	 akosi	 stratí	 v	 dlhých	 súdnych	 sporoch,	
prepieraní	špinavej	bielizne	a	dokazovaní,	kto	
je	horším	rodičom.	Dieťa	sa	stáva	rukojemní-
kom	a	nástrojom	pomsty	v	konflikte	rodičov.	
	 Právni	zástupcovia	sa	snažia	rodičom	skôr	
zabezpečiť	 výhru	 nad	 druhým	 rodičom	 než	
riešenie	konfliktnej	situácie,	pri	ktorom	by	bol	
zohľadnený	 aj	 najlepší	 záujem	 dieťaťa.	 Vý-
sledkom	 je,	 že	 jeden	 z	 rodičov	 vychádza	 zo	
sporu	ako	porazený,	čím	však	stráca	aj	dieťa.	
	 V	 zákone	 chýba	 jednotný	 postup,	 ktorý	
by	 fungoval	 v	 praxi,	 zahŕňal	 dobre	 fungujú-
cu	spoluprácu	súdov,	kolíznych	opatrovníkov	
dieťaťa,	psychológov	so	zameraním	na	čo	naj-
rýchlejšie	a	najefektívnejšie	nájdenie	riešenia.
Vidíme	tiež	veľkú	mieru	zbavovania	sa	zodpo-
vednosti	zo	strany	rodičov.	Skôr	očakávajú,	že	
situáciu	za	nich	rozhodne	autorita	–	sudca,	na-
miesto	toho,	aby	využili	možnosť	zvoliť	si	pre	
svoju	 rodinu	 riešenie,	 ktoré	 im	 bude	 najviac	
vyhovovať.	Aj	keď	je	mediácia	na	Slovensku	
už	 od	 roku	 2004	 jednou	 z	možností	 riešenia	
sporov,	 len	málo	 ľudí	 ju	 využíva.	 Len	málo	
rodičov	 vyhľadá	 pred	 rozvodom	 dobrovoľne	
služby	 psychológa	 s	 cieľom	 nájsť	 spoločne	
riešenie	pre	svoje	dieťa.	Akékoľvek	podporné	
služby,	 ktoré	 sú	 rodičom	 následne	 stanove-
né	 ako	 predbežné	 alebo	 výchovné	 opatrenie,	
vnímajú	rodičia	skôr	ako	trest	od	autority,	než	

ako	dôsledok	vlastného	správania,	ako	službu,	
ktorá	im	má	byť	nápomocná	v	ich	situácii,	a	to	
aj	keď	sú	všetky	tieto	služby	bezplatné.	Oča-
kávajú,	že	zmenu	uskutoční	odborník	bez	ich	
prispenia.  
	 V	praxi	sa	zatiaľ	môžu	spory	o	dieťa	ťa-
hať	 roky,	 čo	 môže	 mať	 dlhodobý	 dopad	 na	
psychiku	 dieťaťa	 a	 jeho	 vzťah	 s	 rodičom.	
Zatiaľ	 sú	málo	uplatňované	dôsledky	pre	 ro-
diča,	 ktorý	 dlhodobo	marí	 kontakt	 dieťaťa	 s	
druhým	 rodičom,	 vymožiteľnosť	 rodičovskej	
zodpovednosti	 v	 tomto	 smere	 je	 zatiaľ	mini-
málna.	Napriek	deklarovaným	právam	dieťaťa	
a	ochrany	jeho	najlepšieho	záujmu	je	viac	bra-
né	do	úvahy	právo	rodičov	na	odvolávanie	sa	
voči	súdnym	rozhodnutiam.	Poradenstvo	býva	
rodičom	nariadené	až	vtedy,	keď	problém	es-
kaluje	a	ťažko	sa	preň	hľadá	riešenie,	než	v	za-
čiatkoch,	kedy	by	bolo	možné	mnohým	prob-
lémom	predísť.	V	spoločnosti	stále	pretrváva	
presvedčenie,	že	matka	je	lepším/dôležitejším	
rodičom,	nech	by	sa	správala	akokoľvek.	Ko-
munikácia	 medzi	 jednotlivými	 zapojenými	
odborníkmi	je	v	začiatkoch.	

Priestor pre socioterapiu
 Socioterapia by so svojimi nástrojmi a cie-
ľom	zmierňovať	napätie	v	sociálnom	systéme	
mohla	nájsť	svoje	uplatnenie	v	poradenstve	pri	
rozvodoch.	 Socioterapeut	môže	 rodine	 napo-
máhať	hľadať	najlepšie	riešenie	pre	všetkých	
zúčastnených,	 pretože	 rozvod	 nemá	 byť	 pre	
dieťa	 rozhodnutím,	 ktorý	 z	 rodičov	 je	 lepší	
alebo	pre	 jeho	 život	 dôležitejší.	Dieťa	 potre-
buje	oboch	rodičov,	každý	plní	v	 jeho	živote	
inú,	 ale	 rovnako	 podstatnú	 úlohu.	 Sociotera-
pia	môže	byť	cestou,	ako	obnoviť	rodičovské	
kompetencie	a	zodpovednosť	voči	dieťaťu	aj	v	
konfliktných	situáciách.

Dr. Ewald Filler,
vedúci	oddelenia	pre	politiku	rodinného	práva	
a detských práv Spolkového ministerstva pre 
rodiny	 a	 mládež,	 federálny	 ombudsman	 pre	
deti, Rakúsko

Monika Gregussová,
IPS,	Linka	detskej	istoty	(poradenstvo	pri	ro-
dičovských	konfliktov,	asistovaný	kontakt	ro-
dičov	s	deťmi)
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PONUKA IPS JE STÁLE ŠIRŠIA

	 Azda	najvýznamnejšou	aktivitou,	do-
slova	„pýchou“	IPS,	je	výcvik	v	PCA	prí-
stupe	–	na	človeka	orientovanej	psychote-
rapii a poradenstve, ktorý je akreditovaný 
v	PCE	Europe.	Tento	výcvik	bol	zahájený	
v	 roku	 2003	 a	 odvtedy	 stále	 funguje	 a	
dotvára	 sa	 jednak	novými	 členmi,	 ale	 aj	
tzv.	kmeňovými	účastníkmi,	ktorí	svojím	
prístupom	 a	 svojou	 osobnosťou	 ovplyv-
ňujú	 dynamiku	 skupinového	 procesu.	 Je	
to	 proces	 podobný	 horiacemu	 plameňu	
sviečky	 –	 je	 to	 stále	 ten	 istý	meniaci	 sa	
plameň	 (známy	buddhistický	koán).	Vý-
cvik	 v	 PCA	 prístupe	 od	 svojho	 vzniku	
prechádzal rôznymi vývojovými fázami, 
výsledný	 stav	 je	 zatiaľ	 spoločná	 Dekla-
rácia	 a	 Zmluva,	 ktoré	 odzrkadľujú	 jeho	
hodnotový	 a	 filozofický	 princíp.	Výcvik	
je	 otvorený,	 prijíma	 nových	 účastníkov,	
ktorí	 to	 so	 svojím	 osobnostným	 rastom	
myslia	vážne.	
 Inštitút psychoterapie a socioterapie je 

odborná	platforma	pre	ľudí,	ktorí	sa	zao-
berajú	psychológiou,	psychoterapiou,	so-
cioterapiou	a	poradenstvom,	a	 to	vo	for-
me	prednášok,	workshopov	a	konferencií	
nielen	na	Slovensku,	ale	aj	v	zahraničí.	
 Pravidelnými aktivitami sú jednod-
ňové	 semináre	 s	 názvom	 Psychoterapia,	
socioterapia	 a	 dieťa,	 ktoré	 IPS	 ponúka	
v	 rôznych	 mestách	 Slovenska.	 Od	 roku	
2013	sa	teší	veľkému	záujmu	pedagógov,	
vychovávateľov,	sociálnych	pracovníkov,	
ale	aj	psychológov	a	špeciálnych	pedagó-
gov.	Tento	 rok	 sa	 realizoval	 v	 	mestách	
Košice,	Rimavská	Sobota,	Dobšiná,	Ru-
žomberok	a	Nitra.	Aktuálne	je	ponúka-
ný	v	mesiaci	október	2015	v	Martine	a	
vo	Zvolene.		

	 Ďalšou	pravidelnou	aktivitou	je	INPP	
školský	 intervenčný	 program,	 ktorý	 za-
strešujú	 dvaja	 odborníci,	 členovia	 IPS	
–	 Mgr.	 Viera	 Lutherová	 a	 MUDr.	 Ivan	
Juráš.	Aj	 tento	program	je	v	ponuke	IPS	

pravidelne nielen 
na	 Slovensku,	 ale	
aj	v	Českej	repub-
like.
 Vy d á v a n i e 
kníh	 a	 časopisu	
Socioterapia, re-
alizácia interne-
tovej	 Univerzity	
psychoterapie a 
socioterapie sú 
priebežnými	 ak-
tivitami, ktorými 
IPS	 voľne	 vystu-
puje	smerom	k	ľu-
ďom,	ku	každému,	
bez	nároku	na	jeho	
akademické vedo-
mosti	a	profesiu.	
 Prvotná od-

vážna	myšlienka	a	následná	ambícia	IPS	
sa	v	tomto	období	dostáva	do	realizačnej	
fázy.	Pracuje	sa	na	preklade	a	vydaní	veľ-
kolepej	 publikácie,	 ktorá	 na	 slovenskom	
trhu	niekoľko	rokov	žalostne	chýba	a	kto-
rú	celkom	iste	radi	privítajú	najmä	odbor-
níci	a	študenti	psychológie.	Je	ňou	kniha	
Sociálna	 psychológia	 od	 kolektívu	 au-
torov:	Aronson,	 E.,	Wilson,	T.D.,	Akert,	
R.M.	a	Sommers,	S.R.	Predpokladaný	ter-
mín	vydania	knihy	je	prvý	polrok	2017.	
IPS sa zameriava na pomáhajúce a pora-
denské	vzťahy	v	rôznych	oblastiach	reál-
neho	 života	 –	 v	 školstve,	 zdravotníctve,	
cirkvi,	politike,	ale	aj	v	manažmente	a	ob-
chodných	 vzťahoch.	 Vychádza	 pritom	 z	
presvedčenia,	že	kvalita	a	fungovanie	me-
dziľudských	vzťahov	výrazne	ovplyvňujú	
kvalitu	života	jednotlivca,	ale	aj	celej	spo-
ločnosti.	Na	webovej	stránke	IPS	sú	uve-
dení	facilitátori	(dvojice	muž	a	žena),	kto-
rí	organizujú	a	realizujú	tzv.	encounterové	
skupiny	–	skupiny	osobnostného	rozvoja	
a	nájdete	tam	aj	psychoterapeutov,	socio-
terapeutov	a	poradcov,	ktorí	poskytujú	
individuálne	 poradenstvo,	 socioterapiu	
alebo	psychoterapiu.	
	 Za	 hlavné	 a	 rozhodujúce	 kritérium	
pri	 práci	 s	 ľuďmi	 považuje	 IPS	 okrem	
dosiahnutého	vzdelania	 terapeuta	aj	 jeho	
postojové	kvality	v	zmysle	 jeho	kongru-
encie,	 empatie,	 akceptácie	 (do	akej	mie-
ry	 je	schopný	načúvať,	pochopiť	motívy	
konania	 klienta	 a	 pritom	 ho	 nehodnotiť,	
aby	pre	neho	vytvoril	čo	najbezpečnejšie	
prostredie).	 Inštitút	 psychoterapie	 a	 so-
cioterapie	 v	 tomto	 duchu	 vedie	 Zoznam	
socioterapeutov	 v	 Slovenskej	 republike,	
kritériá	pre	zápis	takisto	nájdete	na	webo-
vej stránke IPS. 
	 Ambíciou	IPS	je	priblíženie	sociotera-
pie a psychoterapie širokej odbornej aj la-
ickej	verejnosti,	informovanie	o	možnos-
tiach	využitia	poznatkov	oboch	disciplín	
a	 prezentovanie	 poznatkov	 a	 informácií,	
čomu	pripisujeme	význam	a	zmysel.	
	 V	prípade	záujmu	vám	radi	poskytne-
me aj podrobnejšie informácie o našich 
aktivitách a rovnako tak radi prijmeme 
vaše	námety,	návrhy	a	ponuky	na	spolu-
prácu.																											

 Ľudo Dobšovič

Inštitút	 psychoterapie	 a	 socioterapie	 (IPS)	 je členom PCE Europe 
(Network of the European Associations for Person-Centred and 
Experiential Psychotherapy and Counselling). Už niekoľko rokov 
poskytuje rôzne vzdelávacie aktivity nielen pre odborníkov (pomáhajúce 
profesie), ale aj pre ľudí, ktorí majú záujem vzdelávať sa v psychoterapii a 
socioterapii, alebo sa vydali cestou seba-poznania a seba-porozumenia. 
IPS je otvoreným priestorom pre každého, kto v sebe nachádza potenciál 
a najmä chuť osobnostne rásť.
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