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Socioterapia – rozdiely a styčné body 
socioterapie, psychoterapie a sociálnej práce 

Triezvo uvažujúci 
ľudia dospievajú 
k názoru, že súčasný 
sociálny systém je 
neudržateľný nielen 
u nás na Slovensku, 
ale v celej, aj 
takzvanej vyspelej 
Európe. Politici to 
vedia, len nemajú 
odvahu hovoriť o tom 

otvorene a dostatočne nahlas. Nečudo, mnohí 
ich voliči sú „odkázaní“ na pomoc štátu. To je 
cesta, na ktorú sa dostalo Grécko, a na ktorú sa 
nechce dostať nikto – ani občania, ani politici. 
A tu sa dostávame k zodpovednosti a morálke 
každého z nás. Vládna exekutíva by mala 
vytvoriť jasnú stratégiu. Napríklad, že štát 
bude podporovať len tých, ktorí si skutočne 
nemôžu pomôcť sami a pre tých ostatných 
vytvorí prostredie a podmienky, aby sa o seba 
sami mohli postarať. Je zrejmé, že mnohým 
„odkázaným“ sa to nebude páčiť, ale aj oni 
majú svoju zodpovednosť za seba, voči svojej 
rodine, voči „neodkázaným“ spoluobčanom. 
Pre mnohých ľudí nie je a nebude jednoduché 
takto zásadne zmeniť postoje. A ako je to 
so zodpovednosťou a morálkou tých, ktorí 
„odkázaní“ nie sú? Pravdepodobne každý 
z nás by chcel byť dobrým človekom. 
Pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú je 
normálne, nie je to len v pracovnej náplni 
čoraz väčšieho počtu sociálnych pracovníkov. 
Každý z nás má na to, aby nejako pomohol. 
Napríklad formou dobrovoľníctva, poskytnúť 
niečo zo svojich životných skúseností... Stojí 
to síce čas a námahu, ale prináša to benefit 
v podobe dobrého pocitu i nových skúseností. 
Svet sa nám začne javiť pestrejší a život 
zmysluplnejší. Čím viac ľudí bude chápať aj 
problémy svojich spoluobčanov, tým väčšia 
je nádej, že sa v našom regióne budeme cítiť 
spokojnejšie.
V tomto duchu sú podľa mňa nastolené 
aj princípy socioterapie. Odsudzovať je 
jednoduchšie a pohodlnejšie, ale pozrieť sa na 
vec z perspektívy tých „odkázaných“, snažiť 
sa pochopiť problém a môj podiel na ňom, je 
základom lepšieho fungovania sveta – lepších 
medziľudských vzťahov.          Peter Kazička

Výnimkou nie sú ani pochybovačné otázky 
typu: Nie je to iba veda pre vedu? Dá sa 
vôbec aplikovať do života? Sú jej kontúry 
v spleti rôznych vedných odborov, hlavne 
sociálnej práce a psychoterapie jednoznačné 
a vyhranené?
Prepojenie medzi socioterapiou, 
psychoterapiou a sociálnou prácou je veľmi 
úzke, najmä ak sa na ne pozeráme očami 
klienta, ktorý je v stave núdze alebo je inak 
odkázaný na pomoc. Samozrejme, že sa na 
spomenuté vedné odbory môžeme pozerať aj 
z iných uhlov a klasifikovať ich podľa rôznych 
premenných, napríklad kto je klientom, aké sú 
ciele, aký je charakter problému (indivídua, 
skupiny, majority, minority, sociálny 
problém, socio-ekonomický problém), aké sú 
podmienky pôsobenia, aké techniky a metódy 
práce sa používajú, aké sú požadované 
kompetencie daného odborníka a pod. 
Rozdiely a styčné body týchto odborov sa 
pokúsim opísať cez optiku samotného klienta.

Prelínanie definícií
Skôr, než sa pozrieme na vzťah socioterapie, 
psychoterapie a sociálnej práce, pripomeniem 
definície azda najpríbuznejších a najviac 
sa prelínajúcich odborov: sociálnej práce 
a socioterapie. Jednu z definícií sociálnej práce 
prijala Medzinárodná federácia sociálnych 
pracovníkov v r. 2004 (www.ifsw.org/
p38000208.html): „Profesia sociálnej práce 
podporuje sociálnu zmenu, riešenie problémov 

v ľudských vzťahoch a tiež oslobodenie 
a posilnenie ľudí v záujme zvýšenia blaha. 
Sociálna práca zasahuje v oblastiach, kde 
dochádza k interakcii ľudí a ich prostredia 
a využíva k tomu teórie ľudského správania 
a sociálneho systému.“ Pre ďalšie vymedzenia 
sociálnej práce sa oplatí zalistovať aj v 
Slovníku sociálnej práce (Matoušek, 2003) 
či hľadať zaujímavé pohľady autorov, ako 
napríklad Žiaková (2005), Bobek a Peniška 
(2008), Strieženec (2001), Levická (2004) a 
podobne. 
Socioterapia je v literatúre definovaná menej 
často, možno aj preto, lebo ju mnohí autori 
považujú „iba“ za metódu sociálnej práce 
a neprisudzujú jej postavenie samostatného 
vedného odboru. Zo Slovníka sociálnej 
práce sa dozvedáme, že socioterapia patrí 
medzi metódy sociálnej práce (Matoušek, 
2003). Ďalej uvádza, že ide o „súbor opatrení 
slúžiacich k priaznivému ovplyvneniu stavu 
a situácie osôb, ktoré sú z hľadiska vzniku 
a vývoja negatívnych javov rizikové alebo 
sa ocitli v sociálnej núdzi“. Socioterapia sa 
spomína aj v súvislosti s ľudským zdravím, 
Vymětal (2003) ju zaraďuje predovšetkým do 
oblasti sociálnej medicíny. V Psychologickom 
slovníku (Hartl, Hartlová, 2000) je 
socioterapia definovaná ako snaha začleniť 
chorých späť do spoločnosti prostredníctvom 
terapeutických metód; Strieženec (2001) ju 
definuje ako časť práce sociálneho pracovníka.
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O psychoterapii a sociálnej práci vie odborná aj laická verejnosť pomerne 
veľa, pri pojme socioterapia sa však pýtajú, na čo slúži a či si vôbec zaslúži 
štatút samostatného vedného odboru.

OSPRAVEDLNENIE
Vážení čitatelia, prepáčte prosím 
oneskorené vydanie časopisu, spôsobené 
nepredvítateľnými technickými problémami, 
za ktoré sa ospravedlňujem.    

        Lucia Skladanová

http://www.ifsw.org/p38000208.html
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Definíciou socioterapie sa zaoberal aj pracovný 
tím Inštitútu psychoterapie a socioterapie, ktorý 
prijal nasledovné vymedzenie socioterapie: 
„Socioterapia je terapia sociálnych vzťahov. 
Má multidisciplinárny charakter, aplikuje 
najmä poznatky sociálnej práce, psychoterapie, 
psychológie, špeciálnej pedagogiky, liečebnej 
pedagogiky, práva, sociológie a medicíny. 
Cieľom socioterapie je zvýšiť kvalitu života 
jednotlivca, zmobilizovať jeho vnútorné 
kapacity  a kapacity jeho sociálnych 
vzťahov smerom k zmierneniu napätia 
v jednotlivcovi a v jeho sociálnom systéme. 
Socioterapia je práca so sociálnymi skupinami 
aj jednotlivcami, ktorí sú znevýhodnení, 
ohrození alebo vo vzájomnom konflikte. 
V tejto práci sa považujú zúčastnené 
strany za rovnocenných partnerov a žiadna 
zo zúčastnených strán sa nepovažuje za 
nositeľa problému.“

A do tretice pár slov o psychoterapii, o ktorej 
vieme, že je to forma pomoci ľudom, 
u ktorých je narušená intrapsychická rovina 
(prežívanie a emócie) alebo interpersonálna 
rovina (vzťahy s ostatnými), pričom pomoc 
sa poskytuje psychologickými prostriedkami. 
Poňatie psychoterapie sa však líši v závislosti 
od odvetvia psychológie, z ktorého daný 
psychoterapeutický prístup vyrastá, teda od 
toho, cez akú prizmu sa popisuje osobnosť 
človeka, jeho „normalita“ a symptomatika 
(príznaky, prejavy správania, ktoré naznačujú 
chorobu). Veľkou témou v psychológii je aj to, 
kedy človek potrebuje psychoterapiu a kedy 
poskytnutá pomoc je naozaj psychoterapiou. 
Humanistická psychoterapia predpokladá 
tzv. nevyhnutné a postačujúce podmienky 
pre rast a zmenu osobnosti, pričom jednou 
z nich je, že samotný klient chce zmenu 
a aspoň v minimálnej miere si uvedomuje 
svoj problém. Psychoterapia si vždy kladie 
za cieľ zmenu na úrovni osobnosti, upravenie 
narušenej činnosti organizmu, čo sa následne 
prejaví aj v zmene správania, v skvalitnení 
žitia a bytia človeka.

Pomocný 3D model
Vrátim sa teda k pomyselnému klientovi, 
ktorý potrebuje pomoc, je v stave núdze alebo 
je inak ohrozený. Ako určiť, čo by mohlo 
byť pre neho prospešné a ako rozlíšiť, kedy 
potrebuje socioterapiu, kedy sociálnu prácu 
alebo psychoterapiu?
Z  definícií socioterapie a sociálnej práce 
vyplýva, že klientom môže byť jednotlivec 
alebo skupina, podobne je to aj v prípade 
psychoterapie, kedy klientom môže byť 
pár či rodina. Je zrejmé, že základom práce 
sociálneho pracovníka, socioterapeuta 
a psychoterapeuta je komunikácia (nazývame 
ju aj intervencia) s klientom a jeho sociálnym 
systémom (ľudia, s ktorými žije a najčastejšie 
prichádza do kontaktu).
Na ilustráciu rozdielov a podobností medzi 
spomínanými odbormi skúsme ako pomôcku 
použiť pomyselný 3D model – pričom troma 
závislými premennými sú výška, šírka a hĺbka. 
Ak ich dáme do súvzťažnosti s klientom, 
môžeme pozorovať, ako daná intervencia 
zasahuje klienta a akú škálu problémov 
a javov dokáže pokryť.

Výška
Predstavme si „výšku“ ako „sendvič“, pričom 
sendvičom sú problémy, medzi ktorými je 
klient so svojím prežívaním, ale aj mnohé iné 
spoločenské javy a problémy. Jeden problém 
generuje druhý (viď napr. exkludovanú 
skupinu Rómov žijúcich v stiesnených 
podmienkach, mnohí nemajú zabezpečené 
ani len základné potreby, nemajú osvojené 
sociálne zručnosti a okolie nimi pohŕda). Tento 
jav prerastá ich sociálnu skupinu a generuje 
ďalšie problémy, prejavujúce sa jednak v 
sociálno–patologických javoch (kriminalita, 
krádeže), ale aj v spoločensko-ekonomických 
ukazovateľoch. V takomto prípade azda 
najžiaducejšia je sociálna práca, ktorá má 
podobu konkrétnej praktickej pomoci, 
niekedy podobu poradenskej pomoci klientovi 
s cieľom, aby sa táto pomoc odzrkadlila 
v línii klient – klientov sociálny systém – celá 

spoločnosť. Cieľom je zvýšenie adjustability 
a sociability klienta, čo má za následok 
ozdravenie celého jeho sociálneho systému. 

Šírka
Druhou premennou v našej analógii je „šírka“. 
Predstavme si klienta, ktorý je ohrozený, 
znevýhodnený a ktorý sa zároveň ocitá 
v nejakom sociálnom systéme. Aj systém sa 
tak automaticky stáva klientom, pretože môže 
pre klienta slúžiť ako brzda, alebo naopak, 
ako podpora. Všetky „prvky“ vstupujú do 
tvorby sociálneho problému, teda problém 
sa šíri v horizontálnej rovine od klienta k 
jeho vzťahom a naopak, nefunkčný alebo 
„chorý“ systém vplýva na klienta. V takomto 
prípade je možné aplikovať socioterapiu, 
ktorá je nielen terapiou jednotlivca, ale aj 
terapiou sociálnych vzťahov v rámci systému. 
Socioterapia predpokladá, že ak sa ozdraví 
sociálny systém klienta, ozdraví sa jednotlivec 
v ňom a naopak, keď sa ozdraví jednotlivec, 
ozdraví sa jeho sociálny systém. Preto pracuje 
so všetkými prvkami systému rovnocenne, 
nepovažuje klienta za nositeľa problému. 
Hľadá, nachádza a stimuluje potenciál 
vzťahov, ktoré majú v sebe liečivú a ozdravnú 
silu. Klientom je každý článok, teda každý, 
kto má v sebe potenciál pre ozdravenie alebo 
rozvoj jednotlivca a skupiny. 
Dovolím si krátke odbočenie do 
školského prostredia, v ktorom fungujú 
mikrospoločenstvá rovesníckych skupín, teda 
triedy. Bežným javom býva diferenciácia detí 
podľa prospechu a správania, čo prakticky 
znamená, že na rozdiel od socioterapeutického 
pohľadu deti označuje za „problémové“. 
Takéto označenie sa zákonite odráža aj 
v prežívaní detí a v ich seba-ponímaní, pretože 
dostávajú status sociálnej exklúzie. Príkladom 
takéhoto „sociálneho vyhnanstva“ je, že žiak 
so zlým prospechom sa v triede cíti zle. 
Pozornosť dostáva iba vtedy, keď niečo 
vyvedie. Už u detí sa takto posilňujú postoje a 
vzorce správania, v ktorých chýba vzájomnosť, 
úcta, chuť porozumieť druhému.
Socioterapia by mohla ozdravovať vzťahy 
v triede, ktoré by zabezpečili zdravšie 
uspokojenie sociálnych potrieb žiaka, pretože 
aj „problémový“ žiak potrebuje prijatie, 
uznanie, ocenenie.

 Hĺbka
Na záver načrtnutého 3D modelu použijem 
symboliku „hĺbky“. O tom je psychoterapia – 
preniká do „hĺbky“, teda do roviny prežívania 
a emócií. Identifikuje problémy, ktoré nie 
sú vždy zjavné a niekedy nemusia byť ani 
symptomatické. Klient môže mať zafixované 
komunikačné a behaviorálne vzorce, ktoré sú 
pre okolie prijateľné, ale jeho intrapsychický 
konflikt ho už unavuje a ničí. Psychoterapia 
rozpoznáva tieto vnútorné pochody človeka a 
sprevádza ho v hlbšom hľadaní a v uvoľňovaní 
jeho intrapsychických blokád a konfliktov. 
V takomto prípade je už nevyhnutné počítať 
s osobnostnými a postojovými kvalitami 
psychoterapeuta. Bez nich by psychoterapia 
nebola tým, čím má byť v zmysle: 
psychoterapeut je pre klienta užitočný iba do 
tej miery, do akej siaha jeho miera osobnostnej 
zrelosti.

Klient v centre záujmu
Pomyselný pomocný 3D model slúžil na 
označenie základných orientačných bodov na 
poli socioterapie, psychoterapie a sociálnej 
práce. Striktnú hranicu však nevymedzuje, 
pretože tá by vyžadovala mikroanalýzu 
každého jedného postupu alebo intervencie 
s klientom. Práca s klientom je vždy založená 
na konkrétnom vzťahu, ktorý môže mať istý 
terapeutický náboj, aj keď sa neposkytuje 
psychoterapia, môže prerásť do terapie 
sociálnych vzťahov, aj keď sa neposkytuje 
socioterapia a tiež môže mať charakter 
sociálnej práce v konkrétnych čiastkových 
postupoch socioterapeuta. Na profesiu každého 
pracovníka sa vzťahujú osobité a jasné kritériá 
a aj tým sa zdôrazňujú hranice jednotlivých 
odborov. Sociálny pracovník nemusí byť 
a zvyčajne ani nie je psychoterapeutom. 
Socioterapeut, ktorý pracuje so vzťahmi, 
však už musí mať aj terapeutické zručnosti, 
práve tým rozvíja sociálnu prácu viac do 
vzťahovej roviny a reaguje na vzniknuté 
situácie flexibilnejšie a otvorenejšie. Nech 
sa pohybujeme v ktorejkoľvek oblasti 
pôsobenia, či už v socioterapii, sociálnej 
práci alebo psychoterapii, klient je vždy 
v centre záujmu. Zvolený postup, intervencia 
alebo práca s klientom by mala zohľadniť 
mieru jeho motivácie k zmene a mala by sa 
diať v súčinnosti s ním. Ak sa na situáciu 
pozrieme tak, aby sme zistili „čo sa dá urobiť“, 
namiesto „čo sa nedá urobiť“, vytvorí sa 
priestor na zmysluplnú a peknú prácu, ktorá 
môže byť obohatením nielen pre klienta, 
ale aj pre odborníka bez ohľadu na to, či je 
to socioterapeut, sociálny pracovník alebo 
psychoterapeut.                            

Lívia Lozsi
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Socioterapia vo vzdelávaní sestier

Od svojho vzniku má Asociácia socioterapie a psychoterapie (ASP) ako 
jeden z dôležitých cieľov vzdelávanie ľudí pracujúcich v pomáhajúcich 
profesiách. Darí sa jej to aj na akademickej pôde, konkrétne na Fakulte 
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Je to zatiaľ jediná 
vzdelávacia inštitúcia v oblasti zdravotníctva a ošetrovateľstva, kde si 
uvedomili užitočnosť a nevyhnutnosť vzdelania sestier v socioterapii.

O  tom,  prečo  je  to  dôležité,  aké  majú  so 
vzdelávaním  výsledky  a  skúsenosti,  ako 
aj  o  dôvodoch,  prečo  urobili  ešte  ďalší 
krok  a  vytvorili  Kabinet  socioterapie 
a psychoterapie, sme hovorili s tými, ktoré túto 
myšlienku na akademickú pôdu priniesli a aj 
ju uviedli do života, s prodekankou fakulty doc. 
PhDr. Ľubicou IlIevovou, PhD. a vedúcou 
Katedry  ošetrovateľstva  doc.  PhDr.  Andreou 
BOtíKOvOu, PhD.

Už niekoľko rokov vzdelávate na 
Katedre ošetrovateľstva budúce sestry aj 
v socioterapii. V čom vidíte zmysel tohto 
vzdelávania?
Ľ: Ilievová: Začínali sme v akademickom 
roku 2005/2006, odvtedy máme dve skupiny 
študentov v bakalárskom stupni štúdia v dennej 
forme, ktorí prešli sociálno-psychologickým 
výcvikom s takým počtom hodín, aký sa dal 
podľa študijného programu na tento účel 
vyčleniť. Prvotná myšlienka, prečo toto 
celé spustiť a naštartovať, mala filozofický 
základ, a tým bol nácvik komunikačných 
zručností, rozvíjanie kompetencií v rámci 
empatie a emočnej inteligencie. Tomuto sa 
v rámci ošetrovateľstva venuje veľmi málo 

pozornosti. Separátne predmety len parciálne 
zastrešujú v ošetrovateľstve takú dôležitú vec, 
akou je komunikácia. Bol na to vyhradený iba 
jeden semester, spolu 28 hodín, počas ktorých 
sa podľa nás nedá skutočne niečo naučiť a 
nacvičiť.
Pre potreby dnešnej praxe, v ktorej sa sestry 
stretávajú na jednej strane s anxietou u 
pacientov a na druhej strane so vzťahmi na 
pracovisku, ktoré tiež vstupujú do výkonu ich 
profesie, nestačila ani teória v rámci predmetu 
psychológia. 
A. Botíková: Chceli sme tomu dať viac 
priestoru a času, aby sestry komunikačné 
zručnosti skutočne získali, rozvinuli a potom 
ich mohli aj uplatniť v praxi. Jedinou 
možnosťou, ako nájsť dostatočný časový 
priestor, bolo vyňať určitý počet hodín z 
klinickej praxe, ktorú majú dievčatá po každom 
semestri. Z nej sme vyčlenili časť hodín, 
ktoré netrávia na klinických pracoviskách a 
oddeleniach príslušnej fakultnej nemocnice, 
ale na výcviku, ktorý sa deje formou 
encounteru. Každý ročník má za semester 40 
hodín, to znamená, že keď skončia, majú za 
sebou 240 hodín aktívneho sociálneho učenia.
Ako toto prijali študenti?
Ľ: Ilievová: Prvý ročník bol vo vnímaní 

zo strany študentov veľmi turbulentný. 
Odmietali to a negovali, pretože výcvik sa 
vymykal z rámca ich bežných študijných 
povinností a najmä ich prístupu k štúdiu. 
Zrazu bolo učenie koncipované inak, 
nie tak, že na hodinu príde vyučujúci, 
odprednáša, čo sa majú naučiť a potom 
sú z toho určitou formou preskúšaní. 
Zrazu tu bol spôsob vzdelávania, ktorý si 
od študentov vyžadoval aktívny prístup, 
chcenie, spoluprácu, veci také odlišné od 
strnulosti a rigidnosti typickej pre naše 
školstvo. Študenti sa neustále pýtali, prečo 
to majú, keď to na iných školách nie je, čo 
sú to za novoty. Nestretlo sa to s nadšeným 
prijatím. Ale postupne zisťovali, že to nie 
je o boji, nejako sa v tom uhniezdili, prijali 
a v konečnom dôsledku vždy po skončení 
štúdia hovoria, že im to veľmi pomohlo, 
či už v ich vlastnom osobnom vývine, 
v zorientovaní sa v samom sebe, ale aj v 
„utrasení“ si vzťahov na pracovisku, ktoré 
nie sú vždy ideálne.
A. Botíková: Myslím si, že najviac im 
to pomáha v tom, že zistia, ako sa dá 
existovať slobodne. Zo začiatku to bolo 
veľmi náročné, ale teraz je to už prijaté 
a vžité, stalo sa to akceptovanou súčasťou 
vzdelávania, už nikomu nenapadne pýtať sa 
prečo. A treba dodať, že je to vzdelávanie 
hodnotené.

Máte nejakú spätnú väzbu, ako to 
konkrétnym sestrám pomohlo priamo v 
praxi?
Ľ: Ilievová: Komplexnú spätnú väzbu majú 
facilitátori týchto výcvikov, ale aj nám sa 
bývalé študentky občas ozvú a pochvália sa, 
ako im to pomáha v dennodennom prístupe 
k pacientom aj v pracovných vzťahoch. 
Pomáha im, že vedia, ako spracovať 
manipuláciu, zvládať stresové situácie, 
stretnutia so smrťou a ďalšie záťažové 
situácie.

Pokiaľ viem, zatiaľ ste jediná škola, 
ktorá aj týmto spôsobom vzdeláva 
budúce sestry. Bol to váš nápad? Museli 
ste presviedčať vedenie školy?
Ľ: Ilievová: S myšlienkou, aby sme do 
výučby dostali sociálno-psychologické 
výcviky som prišla ja. Nápad som predostrela 
vedúcej katedry ošetrovateľstva, ktorá 
myšlienku prijala, hoci netušila, koľko 
problémov a prekážok bude kvôli tomu treba 
vyriešiť a zdolať. Nebolo možné pre túto 
myšlienku určiť nový predmet do výučby, 
ale cez Vedeckú radu FZaSP TU to prešlo 
tak, že sme to zahrnuli do hodín určených 
pre klinickú prax. Druhým problémom 
bolo personálne zabezpečenie, ako sem 
dostať kvalitných facilitátorov a urobiť z 
nich oficiálnych zamestnancov školy. To 
sa nám podľa mňa podarilo veľmi dobrým 
spôsobom, pretože sme zriadili Kabinet 
socioterapie a psychoterapie, facilitátori
a stali našimi externými zamestnancami. 
Tomu sa veľmi teším a pokladám za

pokračovanie na str.  4
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Prodekanka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave doc. 
PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. (vľavo) a vedúca Katedry ošetrovateľstva doc. PhDr. Andrea 
Botíková, PhD.  zaviedli vo vzdelávaní sestier užitočnú novinku – sociálno-psychologický 
výcvik.

NevyhNutNosť alebo extravagaNtNosť?



cez ktorý môžete facilitátorov zamestnávať 
ako externých spolupracovníkov, pre školu 
užitočný aj inak?
A. Botíková: Vysokoškolské štúdium nie je 
len o vzdelávaní, ale aj o vede. Kabinet je 
platforma, na ktorej sa dajú robiť výskumy, 
publikovať vedecké články, ktoré sú 
zaznamenávané a hodnotené v našej vedeckej 
činnosti. Zúčastňuje sa na projektoch a 
grantoch, čo zvyšuje kredit odboru, fakulty 
aj univerzity. Už druhýkrát sme zorganizovali 
trojdňový workshop Letná škola socioterapie 
a myslím, že sme založili novú tradíciu, ktorá 
sa bude rozvíjať
.
Ako po niekoľkoročných skúsenostiach 
so sociálno-psychologickými výcvikmi 
vidíte miesto socioterapie v praxi?
A. Botíková: Má veľké opodstatnenie. 
Pomáha lepšie žiť a pracovať tým, ktorí 
s pacientmi pracujú, pomáha pacientom 
a napomáha lepším vzťahom na pracovisku, 
aj u každého v osobnom živote doma.
Ľ: Ilievová: Myslím si, že má širší záber ako 
psychoterapia a celý tento prístup snáď časom 
dostane šancu na vznik študijného programu 
alebo odboru socioterapia. Z pohľadu 
budúcnosti a potrieb jednotlivcov bude 
možné vybrať sa týmto smerom.

Lucia Skladanová
Foto Marianna Kadlečíková a ls

dôležité získať a udržať si kvalitných 
ľudí, pretože, ak sa aj niekde robia 
obdobné výcviky, zvyčajne ich nevedú 
ľudia s dostatočnými skúsenosťami,
vzdelaním a praxou, a potom sa bohužiaľ 
míňajú účinkom, respektíve efekt z nich nie je 
až taký, aký by mohol byť. Potenciál výcvikov 
nie je naplno využitý.

Kde ste potenciálny úžitok tohto 
vzdelávania videli vy ako vedúca katedry 
ošetrovateľstva a čo ukázala prax?
A. Botíková: Išla som do toho v prvom rade 
preto, lebo Ľubica Ilievová je veľmi múdra 
žena a určite by nechcela do vzdelávania 
aplikovať niečo, čo by nemalo efekt. Tiež 
sa mi veľmi pozdávalo to, že by sme boli 
v niečom iní ako druhí. A zaujala ma aj 
myšlienka praktického využitia psychoterapie 
v pomáhajúcom povolaní, určite má svoje 
opodstatnenie v ošetrovateľskej praxi, pretože 
pomáha lepšie zvládať záťažové situácie, lepšie 
komunikovať medzi sebou, byť otvorenejší, 
sebakritickejší. Z historického pohľadu 
bolo sesterské povolanie vždy utláčané, na 
prvom mieste boli lekári a možno aj toto je 
jedna z ciest ako môžu sestry nadobudnúť 
zdravé sebavedomie. Získajú vysokoškolské 
vzdelanie, ale okrem toho sa naučia lepšie 
komunikovať s ľuďmi, ochrániť seba samých, 
pacienta alebo rodinných príslušníkov.

Mali by byť takéto výcviky bežnou 
súčasťou vo vzdelávaní sestier, respektíve 
vo vzdelávaní v akejkoľvek pomáhajúcej  
profesii?
A. Botíková: Rozhodne. Odbor sociálna 
práca to napríklad ako súčasť vzdelávania má. 
A ja sa pýtam o čo menej náročné povolanie 
vykonáva sestra v porovnaní so sociálnym 
pracovníkom?! Tiež sa stretáva s ľuďmi, s 
rodinnými príslušníkmi, so sociálne slabšími, 
hendikepovanými. Dokonca si dovolím tvrdiť, 
že sesterské povolanie je čo do prežívania 
oveľa náročnejšie, pretože sú zaťažované 
nielen fyzicky, ale aj psychicky. Je tam veľa 
faktorov, s ktorými sa musia vyrovnať. 
Ľ: Ilievová: Určite by nebolo na škodu, 
keby tento druh vzdelania bol uplatňovaný 
celoplošne a zastrešený oficiálnymi 
požiadavkami na vzdelávanie v odbore 
ošetrovateľstvo.

Zaujali, inšpirovali ste už svojou inakosťou, 
obohateným vzdelávaním sestier iné školy?
Ľ: Ilievová: Na kongresoch a konferenciách, 
kde sme prezentovali princípy aktívneho 
sociálneho učenia, sme sa stretli s pozitívnymi 
ohlasmi. Dokonca by som povedala, že nám 
v niečom aj v dobrom závideli. Ale ďalej 
nešli. Zatiaľ túto myšlienku nikto neprebral. 
Čo môže byť spôsobené aj tým, že na to treba 
personálne zabezpečenie, a to je dosť zložité. 
Ľudia schopní viesť kvalitné výcviky nepadajú 
z neba. Pri ich výbere treba byť veľmi opatrný, 
pretože od toho sa odvíja celá hĺbka, kvalita a 
efekt takéhoto výcviku.

Je Kabinet socioterapie a psychoterapie, 

„Sestrám pomáha, že vedia, ako spracovať 
manipuláciu, zvládať stresové a záťažové situácie.“
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Čo ovplyvňuje vzdelávanie rómskych detí
Rómske rodiny žijú ešte aj dnes relatívne izolovane, v bezpečí komunity, 
čo im umožňuje chrániť sa pred okolitým nepriateľským svetom. Riešia 
to, čo sa aktuálne deje, neplánujú ďaleko do budúcnosti. To sa odráža aj v 
posudzovaní významu školskej dochádzky.

Čím viac sú komunity uzavreté a viac 
vyčlenené zo spoločnosti, tým viac sa v nich 
udržiavajú staré tradície a hodnoty, obmedzuje 
sa kontakt s rozmanitými sociálnymi 
skúsenosťami a ich schopnosť adekvátne 
fungovať v prostredí a vo vzťahoch mimo ich 
uzavretý svet sa znižuje. Aj škola predstavuje 
pre rómske deti odlišné a neznáme prostredie 
a kultúru, kde platia iné hodnoty i kritériá 
úspešnosti, očakáva sa pre ne neprirodzené 
správanie. Toto odlišné prostredie je postavené 
na hodnotách majoritnej spoločnosti, ktoré 
Rómovia ešte neprijali za svoje, nepochopili 
ich význam, a tak nerozumejú, prečo by sa 
podľa nich mali správať. 

Mnoho súvislostí sa odvíja od základného 
nastavenia a hodnôt v danej kultúre. 
Západná je postavená na hodnotách ako sú 
individualizmus a osobný úspech. Cieľom je 
zdokonaľovať sám seba, dokázať si poradiť 
sám, dosiahnuť čo najvyššie vzdelanie, 
najvyššie postavenie. Veľa posudzuje a 
porovnáva. Žije viac v budúcnosti, sústredená 
na úlohy, ktoré ešte treba splniť a na plány, 
ktoré ešte treba dosiahnuť. Kladie dôraz na 
racionálne uvažovanie a logiku, abstraktné 

a teoretické myslenie. Emócie sú niečo, čo 
obmedzuje a rozhodne nepatrí na verejnosť. 
Rómska kultúra je zameraná inak. Dôležité 
sú práve emócie a prežívanie, vzťahy 
s blízkymi ľuďmi. Najhoršie je zostať úplne 
sám, bez podpory blízkych. Rómovia riešia 
to, čo sa aktuálne deje, neplánujú ďaleko do 
budúcnosti.
Tieto hodnoty sa odrážajú aj v posudzovaní 
významu školskej dochádzky. Perspektíva 
úspešného života v budúcnosti a často aj 
porovnávanie, čie dieťa dosahuje lepšie 
výsledky v škole, funguje ako motivácia 
v majoritnej spoločnosti. Rodičia už od 
narodenia dieťaťa cielene rozvíjajú jeho 

schopnosti a učia ho nové slová (alebo dokonca 
jazyky), kupujú didaktické hračky, postupne 
ho pripravujú na to, čo bude potrebovať 
v škole.
Rodičia rómskych detí neplánujú takýmto 
spôsobom dopredu – dieťa sa učí tým, čo 
práve zažíva, čo sa okolo neho deje. Niektoré 
rómske deti pri nástupe do školy ešte nikdy 
nedržali v ruke ceruzku, neskladali puzzle, 
neučili sa vymenovať farby či rozoznávať 
pravú a ľavú stranu. 

Jazyk a myslenie
To, akým spôsobom premýšľame, je úzko 
prepojené s tým, aké pojmy obsahuje 
jazyk. Ten sa dlhé stáročia utváral 
v určitých geografických, hospodárskych  
a sociokultúrnych podmienkach, obohacoval 
sa o výrazy, ktoré boli potrebné v každodennom 
živote. Rómčina je jazyk relatívne chudobný, 
zameraný skôr na vyjadrovanie pocitov než 
abstraktných poznatkov. Pre mnohé slová, 
ktoré slovenčina používa, nemá ekvivalent.
Rovnako sa po mnoho generácií rozvíjal 
spôsob myslenia – ľudia sa zdokonaľovali 
v rozumových schopnostiach, ktoré najviac 
využívali, a tie sa postupne zapísali aj do ich 
genetickej výbavy. 
• Rómovia napríklad nepoužívajú pri 
posudzovaní množstva stupňovanie – buď 
je niečoho málo, alebo veľa, ale nie viac
a najviac (stupňovanie patrí medzi základy pri 
výučbe matematiky).
• Ich myslenie je viac konkrétne, v abstraktných 
a logických úlohách častejšie zlyhávajú. Veľmi 
dobre však vedia čítať neverbálne signály
a zachytiť aj jemné prejavy emócií.
• V myslení sa neopierajú o priraďovanie 
pojmov, ich kategorizáciu a zovšeobecňovanie 
na základe podobnosti, kým vo väčšinovej 
kultúre je to spôsob, ktorým sa deti učia 
uvažovať už od najmladšieho veku (napr. pri 
pomenovávaní zvieratiek). 
• V rečovom prejave sa menej opierajú
o logickosť a vecnosť. Jedna moja známa 
Rómka mi rozprávala o svojich konfliktoch 
s inými deťmi v škole. Väčšinou kričala, 
kopala, bila sa. Vtedy dokázala vyhrať.
A podľa toho ju aj posudzovali, rovnako ako 
mnoho iných rómskych detí. Ale ona vedela, 

pokračovanie na str. 6
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„Pre rómske deti je škola neznámym prostredím s odlišnou 
kultúru, v ktorej platia iné hodnoty.“



že keby sa pokúšala vyhrať v slovnom súboji,
v argumentácii a presviedčaní, proti „bielym“ 
deťom neobstojí. 
Náš školský vzdelávací systém je pritom 
postavený práve na vyššie zmienených 
schopnostiach. Nerómske deti sa ich učia od 
svojich rodičov napodobňovaním a rodičia 
im ich odovzdávajú aj cielene. V porovnaní 
s rómskymi deťmi tak majú veľký náskok. 
Pre rómske deti býva škola často miestom,
kde opakovane zažívajú neúspech a zlyhanie, 
pripadajú si hlúpe a menejcenné.

Vzťahy a emócie
Pre všetky deti je predstava vzdialenej 
budúcnosti, v ktorej budú potrebovať ukončené 
vzdelanie, aby získali dobré zamestnanie, 
nejasná a abstraktná. Určite nepostačí ako 
motivácia k učeniu. Motiváciou môže byť 
radosť z objavovania nového, z nadobudnutia 
nových schopností, ale motivácia sa viaže 
predovšetkým na vzťahy. Rodičia nerómskych 
detí zdôrazňujú hodnotu vzdelania, a tak deti 
chodia do školy preto, lebo sa to od nich 
očakáva a učia sa kvôli tomu, aby dostali 
dobrú známku a urobili rodičom radosť.
V horšom prípade kvôli tomu, aby sa na nich 
rodičia nehnevali pre zlé známky. Pre rómske 
deti nie je vzdelanie takouto hodnotou, ale 
aj ony rady chodia tam, kde sa cítia dobre, 
kde sú prijímané, oceňované, milované. 
Keď nastupujú do školy, opúšťajú bezpečný 
priestor svojej komunity. V novom prostredí 

sa potrebujú začleniť, stať sa súčasťou 
skupiny a vzťahov. 
Práve vzťah s učiteľom, ktorý ich má 

rád a dokáže im rozumieť, môže byť silnou 

Osobná skúsenosť vyvolala otázniky
Pred pár rokmi sme robili výskum zameraný na školskú pripravenosť detí z rómskych osád. 
Deti  s  obavami  hľadeli  na  pani  psychologičky,  ktoré  od  nich  chceli,  aby  vyriešili  rôzne 
nepochopiteľné úlohy. Niektoré sa vôbec báli prehovoriť. Časom sme zistili, že nemôžeme 
klásť  štandardnú  kontrolnú  otázku,  ktorá  sa  používa  pri  testovaní:  „Je  to  takto  dobre?“, 
pretože  deti  si  ju  hneď  vysvetlili  tak,  že  spravili  chybu  a    rýchlo  zmenili  odpoveď.  Keď 
som sledovala, ako sa im darí, vlastne skôr nedarí, musela som sa zamyslieť nad tým, ako 
obstoja v našom školskom systéme. v systéme, ktorý vytvárajú ľudia na vysokých školách, 
často vzdialení od praxe a s kritériami, ktoré sú nastavené tak, aby úspech zažilo zopár detí
s nadpriemernou inteligenciou...
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rozvoji, približovať im perspektívu rómskych 
detí, môže pracovať s rodičmi týchto detí, 
pomáhať im vyrovnávať sa s ich obavami
a zároveň im vysvetľovať význam vzdelania 
pre ich deti. On je ten, kto môže napomôcť 
k lepšiemu vzájomnému porozumeniu, 
spoločnému fungovaniu a v konečnom 
dôsledku aj k zvýšenej školskej úspešnosti 
rómskych žiakov.        

    Monika Gregussová
Foto Marianna Kadlečíková
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motiváciou, kvôli ktorej budú chodiť do školy. 
Ak  pre nich  škola  predstavuje  miesto  
posmechu, vylúčenia a opakovaného 
neúspechu, potom sa nemôžeme čudovať, že 
ich neláka – strach nie je dobrou motiváciou 
pre učenie. „Robenie zla“, neposlušnosť, 
vykrikovanie, agresivita a nakoniec absencia 
sú častými reakciami na opakovanú frustráciu, 
pocit bezmocnosti, posmech spolužiakov či 
negatívny postoj učiteľa. 
Dobrí učitelia dokážu aj v škole vytvoriť 
priestor, v ktorom sa dá objavovať
a poznávať. Vedia upraviť učivo tak, aby sa 
pri jeho osvojovaní nekládol dôraz iba na tie 
schopnosti, v ktorých sú rómske deti menej 
úspešné, ale dokážu zapojiť aj iné schopnosti 
a zmysly, prepojiť učebnú látku s prežívaním, 
emocionálnym zážitkom a skutočným, 
praktickým životom. 
Socioterapeut pôsobiaci v škole môže učiteľom 
pomôcť porozumieť tomu, čo ovplyvňuje 
školskú úspešnosť a správanie rómskych 
žiakov a čo prispieva ku konfliktom. Na 
narušených vzťahoch majú samozrejme podiel 
nielen učitelia, ale aj ostatní žiaci. A zároveň 
aj samotní učitelia zažívajú pocit frustrácie, 
opakovaného neúspechu, spochybnenia 
vlastných schopností, nevedia, ako situáciu 
riešiť a nakoniec už ani nevládzu a nechcú.
Socioterapeut by mal byť ten, kto dokáže 
vidieť, koľko strachu je na obidvoch stranách. 
Môže učiteľom pomôcť pri ich vlastnom 

Miesto pre vás
Organizujete zaujímavú 

aktivitu? Seminár, prednášku, 
workshop, kongres?

Hľadáte pracovníkov alebo 
prácu? 

Dajte o tom vedieť
 na stránkach časopisu 

soCioterApiA!
Text inzerátu alebo pozvánku 

pošlite na adresu 
redakcia@socioterapia.info

Uverejnenie je bezplatné.  



Zn. Súrne hľadám dôveru, na cene nezáleží
alebo nie sme predsa homo ekonomicus

Moja posledná dovolenka. Sedela som na terase hotela a popíjala chladený 
nápoj. Bol príjemný podvečer, vychutnávala som si čarovný západ slnka, keď 
som zaregistrovala muža v stredných rokoch, ktorý začal telefonovať.

manažment SOCIOTERAPIA
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Prečo je dôvera potrebná?
• Pretože umožňuje organizáciám flexibilnosť, 
čo je základná podmienka existencie 
ktorejkoľvek organizácie.
• Pretože k organizácii viaže klientov. Všade, 
kam sa pozrieme, platí, že dôvera predáva.
• Pretože umožňuje transfer vedomostí, ich 
zdieľanie zamestnancami.
• Pretože vytvára prostredie pre kreativitu
a inovácie. Pre mnohé organizácie sú inovácie 
otázkou budúceho prežitia.
• Pretože znižuje náklady. Nárast byrokracie 
je vždy signálom nedostatku dôvery
a vzájomného rešpektu.
• Pretože zvyšuje lojalitu zamestnancov a ich 
sebamotiváciu.
• Pretože manažérom umožňuje úspešne viesť 
druhých.

Kde sa môžeme s dôverou 
stretnúť?

Sme jeden na druhom závislí. Kto si dnes 
vystačí sám so sebou – živiť sa, obliekať 
sa, vyrábať nástroje, produkovať lieky a čo 
tak prúd? Kto z nás si dokáže vyrobiť úplne 
sám použiteľný telefón? Všetci sme v reálnej 
závislosti od druhých Dôvera je známa, je 
to naša základná skúsenosť. Vzťah matka
a dieťa vytvára základ pre prirodzenú dôveru 
v druhých a v seba samého, ale predstavuje 
aj základ pre nedôveru v seba a druhých. 
Dôveru môžeme vnímať aj ako spoločenskú 
konvenciu, kedy dôverujeme, pretože je to
v určitých situáciách obvyklé. Keď nastúpime 
do výťahu, veríme, že sa nezrúti; dôverujeme 
expertom, štátu, dôverujeme úplne cudzím 
ľuďom, keď prídeme do cudzieho mesta
a pýtame sa na cestu.
Dôveru môžeme chápať ako kompetenciu. 
Takáto dôvera pozná nebezpečenstvá sveta
a nespoľahlivosť ľudí. Je si vedomá toho, 
že sa ľudia často správajú nezodpovedne. 
Kalkuluje s týmto rizikom. Táto kompetencia 

musí kompenzovať nemožnosť mať všetko 
pod kontrolou. Musí poraziť náš strach.
Moderná dôvera sa opiera o ľudí, ktorí sa 
slobodne rozhodli spolupracovať, navzájom si 
dôverovať. Takáto dôvera nie je ani slepá, ani 
naivná. Takáto dôvera je rozhodnutím. A stojí 
v úplnom protiklade k všeobecnému názoru, 
že dôvera sa len pomaly vyvíja a že sa stane 
odmenou pre toho, kto sa o ňu snažil. Keď 
povieme: „Peter ma ešte ani raz nesklamal“, 
vlastne hovoríme: „Dôveru si musí zaslúžiť“. 
Dôvera vytvorená na základe dlhodobej 
pozitívnej skúsenosti nie je podľa mňa 
perspektívna. Myslím si, že pravdepodobne 
najkreatívnejšia spolupráca ľudí je založená 
na intenzívnej krátkodobej dôvere. Dobrým 
príkladom bývajú hudobníci, ktorí sa dajú do 
kopy, aby si „zamuzicírovali“. Párkrát som 
zažila, keď sa takéto stretnutie vydarilo a bolo 
úžasným zážitkom pre všetkých prítomných. 
Ďalším je filmový priemysel, kedy sa na pár 
týždňov stretnú cudzí ľudia a vytvoria spolu 
zaujímavé diela. 
Prečo nie je perspektívna? Nemôžeme dúfať, 
že sa nám podarí kompenzovať nedostatok 
dôvery tým, že sa budeme nostalgicky 
vracať k starým zdrojom dôvery. Schopnosť 
hudobníkov a filmárov rozvíjať dôveru bez 
dôvernosti – presne to je potrebné dosiahnuť
v organizáciách, ktoré sa potrebujú prispôsobiť 
rýchlo sa meniacim trhom. Keď chceme 
udržať krok s moderným svetom, musíme sa 
k dôvere postaviť inak – ako k vedomému 
rozhodnutiu dôverovať, zohľadňujúc možnosť 
sklamania a zranenia.
Domnievam sa, že tí najlepší manažéri 
dôverujú svojim zamestnancom od prvého 
dňa. Dôverujú im z hlbokého presvedčenia, že 
chcú robiť najlepšie ako vedia a chcú podať 
dobrý výkon. Iba cynickí manažéri si myslia, 
že zamestnanci si ich dôveru musia najskôr 
zaslúžiť. Spomínam si na letmú poznámku 
môjho prvého šéfa, ktorú som v prvom 
momente nepochopila, ale zapamätala som 
si ju veľmi dobre: „Moju nedôveru si musíš 
najprv zaslúžiť!“

Martina Kazičková
Foto Marianna Kadlečíková

Takéto telefonáty mávajú podobný 
priebeh: „Tak ako si dopadol u klienta?
V akom stave je projekt? Ozval sa už Karol 
Nižňanskému? Prečo ešte nie?! Nechápe, aké 
je to dôležité?! Čo máte zajtra na programe? 
Dohliadni na Mareka, aby to nepokazil!”
Keď dotelefonoval, sme sa dali do reči. 
Vyjadrila som svoje prekvapenie, že aj na 
dovolenke pracovne telefonuje. Povedal, že 
má zvyk hovoriť so svojimi zamestnancami – 
aj keď len krátko – každý deň, chce sa uistiť, 
že je všetko v poriadku. 
Zapôsobilo na mňa, že po celom dni 
kontaktuje kolegov a je tak oddaný svojej 
práci. A že jeho kolegovia sú ešte neskoro 
večer pripravení hovoriť so šéfom. Potom som 
ale začala pochybovať. Čo keď je motívom 
jeho telefonátov nedôvera ku kolegom? 
Ľudia sa dožadujú dôvery. Prečo? Pretože im 
chýba. O dôvere sa začína hovoriť vtedy, keď 
ľuďom začne chýbať.
Dožadovanie sa dôvery je neklamným 
signálom krízy. Nedôvera ovplyvňuje vzťah 
manažérov ku podriadeným aj naopak. 
Manažment im nedôveruje, že budú robiť 
rozhodnutia v prospech organizácie, 
zamestnanci nedôverujú manažmentu. 

Ako sa prejavuje nedôvera?
Anonymitou firemných prieskumov 
spokojnosti zamestnancov; tajnosťami okolo 
odmeňovania; vyžadovaním písomných 
vyjadrení (Môžete mi to dať písomne?), 
prehnaným meraním (Čo nemôžem odmerať, 
nemôžem ani riadiť.), všade prítomnou 
kontrolou (Dajte ma, prosím, vždy na kópiu.) 
či absolútnou kontrolou komunikácie (kto, čo 
a komu môže navonok komunikovať).
Mnohí manažéri sú posadnutí predstavou, že 
ich podriadení chcú len podvádzať. Neveria, 
že ľudia majú záujem pracovať a chcú odviesť 
dobrú prácu. Hlboká nedôvera, racionálne 
maskovaná, robí z manažérov policajtov.



Šanca pre každého:
UNiverZitA psYCHoterApie A soCioterApie
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Inštitút psychoterapie a socioterapie spustil nový vzdelávací projekt nazvaný 
Univerzita psychoterapie a socioterapie (UPS). Ide o internetovú univerzitu, 
ktorej zámerom a cieľom je zvyšovať povedomie a informovanosť v oblasti 
psychoterapie a socioterapie širokej verejnosti i profesií, ktoré sa touto 
problematikou zaoberajú. 
Vzdelávanie formovou dobrovoľnej a ľahko 
dostupnej internetovej univerzity, ktorá 
funguje na stránke http://ups.socioterapia.sk 
je podľa nášho názoru veľmi efektívne, a to 
z viacerých dôvodov. Študent sa vzdeláva 
v takom čase a na takom mieste, ktoré mu 
najviac vyhovujú, všetko si určuje sám podľa 
svojich potrieb. Prednášky sú vo forme 
videonahrávok, ktoré majú v sebe potenciál 
študenta upútať a vtiahnuť ho do témy. 
Zároveň si však sám môže korigovať čas, 
video kedykoľvek zastaviť, vrátiť späť alebo 
si ho pozrieť opakovane. Prednášky budú 
uverejňované postupne, každý týždeň jedna 
a okrem videa budú aj vo forme písaného 
textu.
Ďalšou výhodou je to, že študentom UPS sa 
môže stať každý bez ohľadu na predchádzajúce 
dosiahnuté vzdelanie, prax alebo vek a začať 
so štúdiom môže kedykoľvek v priebehu roka. 
Jednoducho začne a študuje vtedy, keď mu to 
vyhovuje. 
Na web stránke http://ups.socioterapia.sk 
vyplní a odošle bezplatnú prihlášku, tá bude 
zaregistrovaná a odvtedy bude každý študent 
postupne dostávať prednášky od prvej až po 
poslednú – každý týždeň jednu. 
Jeden ročník je rozdelený na tri trimestre, 
pričom jeden trimester zahŕňa deväť prednášok. 
Študent tak v rámci jedného ročníka absolvuje 
27 prednášok. Súčasťou každej prednášky je 
test s otázkami, ktoré súvisia s prednáškou. 
Pre úspešné absolvovanie univerzity je 
potrebné dosiahnuť v každom teste minimálne 
70-percentnú úspešnosť. Po každom trimestri  

(jeden trimester trvá deväť týždňov), má 
študent sedem týždňov prázdnin, potom začne 
dostávať ďalšie prednášky a testy.

Zameranie a cieľ
Prvý ročník štúdia je venovaný socioterapii. 
Prednášať budú lektori z Inštitútu psychoterapie 
a socioterapie (IPS). Prvý trimester, ktorý 
sa práve začal, sa študentom v prednáškach 
prihovára Ľudovít Dobšovič. Pútavo 
a zrozumiteľne hovorí o základných pojmoch 
socioterapie, odlišnostiach medzi sociálnou 
prácou, socioterapiou a psychoterapiou, 
ďalej o cieľoch a o klientoch socioterapie 
a o klientom centrovanej socioterapii.
Cieľom univerzity je vzdelávať odborníkov, ale 
i laikov v oblasti socioterapie a psychoterapie, 
zoznamovať ich s pojmami a problematikou, 
ktorá môže byť užitočná pre ich pracovný aj 
osobný život. Vzdelávanie sa končí diplomom 
potvrdzujúcim absolvovanie Univerzity 
psychoterapie a socioterapie. Ten nezakladá 
právo na získanie lepšej práce a nemusí byť 
akceptovaný zamestnávateľom.
Úspešní študenti UPS budú mať možnosť 
zapájať sa do rôznych aktivít, ktoré bude 
organizovať či zastrešovať Asociácia 
socioterapie a psychoterapie a zúčastňovať 
sa súťaží, ktoré bude vyhlasovať Univerzita 
psychoterapie a socioterapie.

Vladimír Kohút, Filip Kubiš
Foto Marianna Kadlečíková, drs

Viac informácií a prihlášku nájdete 
na http://ups.socioterapia.sk.

PODMIENKY ŠTÚDIA
* Študent musí vyplniť registračný formulár, ktorý nájde na stránke 
http://ups.socioterapia.sk. Po odoslaní dostane autorizačný email 
s odkazom, ktorým potvrdí svoj záujem o štúdium na UPS. Štúdium 
je bezplatné.
* Termín začiatku štúdia nie je stanovený, určuje si ho každý študent 
sám.
* Na stránke UPS pribudne postupne v každom trimestri deväť 
prednášok, úlohou študenta je prednášku si pozrieť (video), alebo 
prečítať (text).
* Hneď po pozretí alebo prečítaní prednášky môže študent absolvovať 
test, ktorý pozostáva z uzavretých otázok. Vyplniť test však môže aj 
v inom čase, kedykoľvek sa mu to hodí.
* Test sa považuje za zvládnutý, ak je správne zodpovedaných 
minimálne 70 percent otázok. V prípade neúspechu sa dá test opakovať.
* Na získanie diplomu UPS musí študent absolvovať všetky testy 
zo všetkých  prednášok, ktoré boli odprezentované v rámci jedného 
školského roka, t.j. troch trimestrov (3 x 9 týždňov).
* Diplom získa študent, ktorý s minimálne 70-percentnou úspešnosťou 
urobil všetkých 27 testov (v každom trimestri 9 testov).
* Diplom potvrdzujúci absolvovanie Univerzity psychoterapie 
a socioterapie dostane študent po splnení podmienok na jeho získanie 
v elektronickej podobe, resp. poštou, ak pri registrácii zadá svoju 
poštovú adresu.

http://ups.socioterapia.sk
http://ups.socioterapia.sk
http://ups.socioterapia.sk


SOCIOTERAPIAzávislosť

PRETOŽE
SOM TO

 TAK 
CHCeL...

O drogách sa už popísalo veľa, ako 
ich rozdeľujeme, kategorizujeme, 
aké majú zloženie, koľko ľudí 
poškodili, koľkí v dôsledku užívania 
zomreli... Ľudia si však čoraz viac 
začínajú všímať konkrétnych ľudí, 
ich príbehy a motívy, prečo sa 
rozhodli zobrať či užívať drogy. My 
prinášame na túto tému rozhovor s 
LUkášOM HOFFMAnnOM, ktorý 
bol v minulosti závislý. V súčasnosti 
ho môžete poznať z televíznych 
seriálov.

Ako sa začal tvoj „drogový“ príbeh?
Nie je žiadny príbeh, jednoducho som chcel. 
Do devätnástich som ani nefajčil, potom sa to 
všetko začalo. Keď sa otvorili hranice, patril 
som do tej generácie, ktorú drogy zastihli ako 
prvú.

Čo si užíval?
Všetko, ale hlavne heroín. 

Prečo si začali užívať?
Lebo som chcel. Žiadna iná odpoveď podľa 
mňa nie je. To, že to bolo v partii a boli 
nejaké okolnosti, je vedľajšia vec. Vždy sa 
môžeš rozhodnúť. Boli ľudia, ktorí chodili 
von do rôznych partií a drogovať nezačali. 
Rozhodnutie je jednoducho na tebe.

Čo ti užívanie drog dalo a čo vzalo?
Drogy ti nič nemôžu dať. V tomto neplatí, že 
všetko má svoje plusy a mínusy. Drogy ti len 
zoberú – a všetko.

Myslíš si, že drogy môžu rozvíjať tvorivosť? 
Napríklad u umelcov?
Pozri sa, poviem ti to takto. Keď si triezva 
a prídeš do galérie sfetovaného maliara, 
alebo pôjdeš na koncert vyhúleného umelca, 
nebudeš mu rozumieť. Neosloví ťa to, ak si 
triezva.
Myslím si, že toto umenie je v rovine 
„umelcovej závislosti“. Jeho haluze. Určite 
takí sú, mňa to však neoslovuje. Nič mi to 
nehovorí.

Zažil si krízu?
Jasné. Skoro som umrel. Ako drogy berieš, 
telo si vytvorí obranný mechanizmus pred 
neužívaním. Je závislé každou bunkou, 
biologicky. 
Ak máš odhodlanie a chceš, s lekárskou 

pomocou sa kríza dá prežiť. Nie je to žiadna 
sranda.

Ako drogy ovplyvnili tvoje vzťahy?
Nedá sa povedať. Drogy ti zničia všetky 
vzťahy – rodinu, frajerku... Kde sú drogy, 
vzťahy vlastne nie sú. Nepoznáš v nich 
úprimnosť, čistotu... odrbávaš, klameš...
Droga je pánom. Čo to je za vzťah, kde sa žena 
alebo muž musí niečím odpáliť?! Zmyslom 
života pri užívaní je droga.

Čo ťa presvedčilo, motivovalo prestať 
užívať drogy?
To, že som skoro umrel. Človek na drogách 
stráca pud sebazáchovy. Prišla chvíľa, kedy 
som sa musel rozhodnúť. Bolo to pol na 
pol. Buď zomriem, alebo začnem žiť inak. 

Niektorí ľudia, ktorých som poznal, tu už nie 
sú. Rozhodli sa inak. 

Máš v živote ešte nejakú závislosť?
V mojom živote už nie je priestor pre závislosť. 
Nepijem, nefajčím... Mám pravidlá, ktoré sa 
stali mojou súčasťou. Mojím veľkým hobby 
sú však autá a moja rodina. 

Čo by si urobil inak?
Táto otázka je bezpredmetná, lebo nič nemôžeš 
zmeniť. Ja som realista. Čo by bolo, keby bolo 
je filozofia. 
Ale keby som to skutočne mohol zmeniť, 
nikdy by som nechcel, aby moje užívanie 
ovplyvnilo moju rodinu.

Marianna Kadlečíková
Foto autorka
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Máme odvahu liečiť svetové problémy?
Vojnové konflikty, rasové nepokoje, náboženská neznášanlivosť, 
nacionalizmus alebo diskriminácia paradoxne nevymizli s rozvojom 
demokracie. niekedy sú až bolestivo prítomné aj napriek tomu, že sa 
považujeme za civilizovanú spoločnosť.

Vo vysoko konfliktných oblastiach sa snažíme 
pomôcť zvýšením počtu vojakov, čo niekedy 
pripomína hasenie ohňa benzínom. Zdá sa, 
že mieroví vyslanci a vyjednávači opakovane 
narážajú na neprekonateľné bariéry. Ako 
sprostredkovať porozumenie a neutralizovať 
konflikt, v ktorom sú zainteresované milióny? 
Je možné zmierňovať napätie a prejavy násilia 
medzi odlišnými kultúrami? Dá sa predchádzať 
medzinárodným vojnovým konfliktom? 
Ako budovať mosty medzi náboženstvami a 
znepriatelenými politickými zoskupeniami? 
Vieme liečiť zranenia a nespravodlivosť 
s hlbokými historickými koreňmi? Tieto 
a podobné otázky zamestnávali amerického 
psychológa Arnolda Mindella, ktorý vytvoril 
terapeutickú metódu tzv. worldwork.

Neúspech politiky
Mindell si pri práci so skupinami všimol 
podobnosť medzi psychológiou jednotlivca 
a skupinou. Začal sa zamýšľať nad možnosťou 
terapeutickej intervencie vhodnej pre veľké 
skupiny. Postupne experimentoval so stále 
väčšími a rozmanitejšími skupinami. Svoje 
skúsenosti zhrnul a publikoval v roku 1992 
v diele The Leader as Martial Artist. 
Klientovi psychoterapie nestačí, ak vie 
svoje ťažkosti opísať na racionálnej úrovni. 
Môže sa rozhodnúť, že odo dnes ho už 
netrápia a napríklad nebude podliehať svojim 
neurotickým rituálom. Dočasne niektoré 
prejavy ustúpia, ale postupne sa v ňom 
hromadí napätie a snaha sa skončí psychickým 
zrútením. Bez seba-porozumenia nenastala 

žiadaná zmena. Tak ako u jednotlivca 
v procese terapie dochádza k uvedomeniu 
seba, svojich emócií, hlbšiemu seba-poznaniu 
a výslednej akceptácii odvrhnutých častí 
self, tak obdobným procesom prechádza aj 
skupina. Mindell sa domnieva, že racionálny 
dohovor s marginalizovanými skupinami, 
národnosťami alebo dokonca národmi je 
nevyhnutne dočasný. Ak nenastane hlboké 
porozumenie medzi jednotlivými skupinami, 
vzájomná akceptácia, uvedomenie si 
a prežitie emócií, ktoré sa viažu na konfliktnú 
tému, nenastane ani potrebná zmena. 
Marginalizované a neakceptované časti 
spoločnosti ostávajú „v pohotovosti k rebélii“. 
Podobne ako vnútorný konflikt neurotika si 
časom znovu vynútia pozornosť. Politicky 
korektné riešenia, zmluvy a medzinárodné 
dohovory sú racionálne rozhodnutia, že odo 
dnes to už bude inak. Hybnou silou davu sú 
však emócie, predovšetkým neuvedomený 
strach a neošetrené potreby. 

Worldwork – terapeutická metóda
Mindellova cesta riešenia sociálnych 
a národnostných konfliktov spočíva v práci 
s veľkými heterogénnymi skupinami (okolo 
200 až 400 členov). Do skupín pozýva 
zástupcov rôznych rás, kultúr, národov, 
politických presvedčení, náboženstiev, 
sexuálnej orientácie a pod. tak, aby tvorili 
akúsi mikrovzorku sveta. V neštruktúrovanej 
diskusii je pozornosť zameraná na tzv. horúce 
témy (hot  spots), ktoré sa spontánne objavia 
v skupine. Facilitátori sú predovšetkým 

„strážcovia uvedomovania“ (awareness) si 
skupinového diania. Dávajú skupine spätnú 
väzbu, pomáhajú pomenovať implicitné 
konfliktné témy, facilitujú otvorené konflikty 
a zameriavajú sa na proces.
Podstatou worldworku nie je vyriešenie 
politických alebo náboženských sporov, 
nezameriava sa na obsah, nesnaží sa 
prvoplánovo o sociálnu zmenu. Cieľom nie 
je ani ukončenie konfliktov. Jadrom práce 
je, aby si účastníci uvedomili seba, svoje 
postoje, prežívanie, spôsob, akým sa vzťahujú 
k iným účastníkom a vymedzujú voči 
danej téme. Facilitovaný skupinový proces 
umožňuje aj „počuť a uvidieť“ prežívanie 
členov odlišnej skupiny. Zmiernenie napätia 
medzi antagonistickými skupinami sa dostaví 
ako vedľajší „produkt“ uvedomenia. Takto 
dosiahnutá zmena, podmienená hlbokým 
zážitkom, je trvalejšia ako medzinárodne 
ratifikovaná zmluva. 
Dôležitým pojmom worldworku je rank. 
Každý člen spoločnosti, na základe príslušnosti 
k rase, národu, ekonomickej triede alebo 
pohlaviu dosahuje určitý status v spoločnosti 
– rank. Vždy je spojený s určitou mierou 
vplyvu a privilégií. Uvedomovanie si svojho 
ranku a ranku svojho komunikačného partnera 
je krokom na ceste ku vzájomnému zmiereniu.

Hlboká demokracia a otvorené 
fóra

Demokracia založená na vplyve väčšiny 
stojí na vratkých nohách. Nezohľadňovanie 
názorov menšín, marginalizácia ich potrieb 
a odsúvanie skupín bez politického vplyvu 
sú živnou pôdou pre rozvoj diskriminácie, 
rasizmu a netolerancie. Mindell ponúka 
koncept hlbokej demokracie (deep 
democracy), ktorá tvorí filozofický rámec pre 
worldwork.                    pokračovanie na str. 11
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Navrhuje, aby sa organizovali otvorené fóra 
v regiónoch, kde sa vyskytuje zvýšené sociálne 
napätie. Práca s otvorenými fórami je založená 
na rovnakých princípoch ako worldwork. 
Otvorené fórum je priestorom, ktorý umožňuje 
uzdravovanie komunity. Malo by sa stať 
„múrom nárekov“, miestom, kde je možné 
prežiť bolesť z útlaku a strach z nevšímavosti 
verejne, a zároveň miestom, kde nie je žiadny 
človek alebo názor marginalizovaný. Politická 
a sociálna frustrácia, iracionálne strachy a 
hnev by mali mať svoj legálny, necenzurovaný 
priestor, aby sa neskôr nehlásili o slovo formou 
bezmenného násilia v uliciach. 
Medzi zaujímavé myšlienky patrí 
spochybnenie pozície lídrov v demokratickej 
spoločnosti. Pre uzdravovanie komunity sú 
užitočnejší tzv. starší (elder). Mindell ich takto 
porovnáva:
– Líder rieši spory, elder ich víta ako príležitosť 
na učenie sa. 
– Líder pacifikuje problémových členov, elder 
ich vníma ako učiteľov. 
– Líder chce viesť, elder sa nechá unášať 
dianím. 
– Líder chce vedieť a rozumieť, elder sa chce 
učiť. 
– Líder má stratégiu, elder študuje jednotlivé 
momenty. 
– Líder chce konať, elder necháva veci plynúť.
– Líder podporuje demokraciu, čo elder robí 
tiež, ale rovnako načúva aj diktátorom.
– Líder sa snaží byť dobrý vo svojej pozícii, 
elder chce, aby sa aj ostatní stali elders.
Mindell sa domnieva, že otvorené fóra majú 
širší sociálny dopad. Jeho názor potvrdzuje 
jedna z jeho mnohých skúseností: Na jar roku 
1992 sa konala trojdňová konferencia zameraná 
na riešenie konfliktov v kalifornskom 
meste Oakland. V tom čase bolo toto mesto 
považované za jedno z najnebezpečnejších 
v USA. Miera kriminality, násilností, pouličnej 
streľby v afroamerickej komunite dosiahla 
také rozmery, že starosta zvažoval oficiálne 
požiadať vládu o armádnu intervenciu. 
Bola to jediná konferencia na pôde USA, 

ktorú Mindellov tím viedol za nepretržitej 
prítomnosti polície. 
Prvý deň ľudia reagovali zdržanlivo. Na 
druhý deň sa konferencia začala konfrontačne. 
Afroameričanka obvinila bielych z rasizmu 
a hneď na to mužov z vlastnej komunity, že 
sa k ženám správajú rovnako znevažujúco 
ako „bieli k čiernym“. Po jej vstupe miera 
napätia rýchlo narastala. Účastníci z rôznych 
národnostných komunít sa obviňovali 
navzájom, ale aj medzi sebou, vo vlastných 
radoch. Konflikt dosiahol takmer neúnosnú 
mieru. Ľudia po sebe kričali, obviňovali sa 
a urážali. Hluk bol čoraz väčší, do konferenčnej 
miestnosti opakovane vstupovali policajní 
dôstojníci pripravení zasiahnuť. Sporadicky 
prichádzali do stredu dvojice alebo skupiny, 
ktoré chceli pracovať na svojom konflikte. 

Najhorúcejšími témami boli rasizmus 
a sexizmus. Afroameričania obviňovali 
bielych z nespravodlivých privilégií, bieli ich 
zase obviňovali z agresie. Ženy obviňovali 
mužov zo zneužívania. Nesystematickú 
komunikáciu prerušovali hlasy, ktoré žiadali 
o rámec a štruktúrovanie diania. Členovia tímu 
s čiastočným úspechom facilitovali niektoré 
konflikty a načúvali hovoriacim. Situácia 
však ostávala neprehľadná, paralelne bežalo 
niekoľko hádok, nikto nikoho nepočúval 
a napätie bolo takmer neznesiteľné.
Vtom pred účastníkov predstúpil starší 
Afroameričan, ktorý začal hovoriť o tom, 
aký je v celom svojom živote nevypočutý, 
neviditeľný a nezohľadnený. Po pár slovách 
začal zúfalo vzlykať. Jeho nefalšované 
utrpenie a bolesť „prinútila“ auditórium 
postupne stíchnuť. Najprv k nemu pristúpilo 
niekoľko príslušníkov jeho komunity 
a objalo ho, postupne sa pridali aj bieli, až 
vznikol neprehľadný pletenec objímajúcich 
sa ľudí. Po tejto udalosti požiadala časť 
bielej komunity, že chce pracovať na svojom 
konflikte – rozličné postoje k rasizmu bielych. 
Jedni tvrdili, že rasizmus je vymyslená vec, 
druhí nerozumeli a nechceli prijať takúto 
marginalizáciu zjavného problému. Potom na 
rozličných postojoch voči rasizmu pracovala 

časť afroamerickej komunity. Účastníci sa 
začali navzájom počúvať a komunikácia 
získala na postupnosti. Nasledujúci deň 
prebiehal takmer až  v slávnostnej atmosfére. 
Postupne o sebe a svojom trápení prehovorili 
príslušníci rôznych národností a sexuálnej 
orientácie. Každé sebaodhalenie bolo 
akceptované a odmenené potleskom. 
Štyri dni po konferencii prepukli v Los 
Angeles pamätné rasové nepokoje. Postupne 
sa vzbura rozšírila do väčšiny miest Kalifornie 
a potom naprieč celými Spojenými štátmi. 
Len v niekoľkých mestách sa podarilo udržať 
pokoj. Kalifornský Oakland zostal pokojný aj 
napriek tomu, že v susedných mestách násilie 
kulminovalo. Dokonca 25 dní po konferencii 
nebola zaznamenaná ani jedna vražda. 
Reportér San Francisco Chronicle, ktorý 

bol prítomný na konferencii, sa domnieva, 
že Oakland si zachoval pokoj práve vďaka 
konferencii a jej katalyzujúcemu priebehu. 
(Mindell, 1995)

Veľký potenciál
Som presvedčená, že metóda worldworku má 
v sebe obrovský potenciál. Jeho terapeutickú 
úspešnosť potvrdzujú skúsenosti mnohých 
účastníkov. Aj keď je ťažké predstaviť si 
experimentálne overovanie jeho efektivity 
v širokom celospoločenskom meradle, 
domnievam sa, že časom sa stane jedným 
z nástrojov socioterapie. Verím, že konflikt 
kultúr nie je nevyhnutný. Mindellova práca 
nám dáva veľkú inšpiráciu a povzbudenie 
v tom, aby sme sa neprestávali snažiť o lepší 
svet a skúšali nové spôsoby, ako sa spolu 
rozprávať a porozumieť si.

Viera Filipová
Foto Marianna Kadlečíková

Použitá literatúra:
Mindell A.: Sitting in the Fire, Lao Tse Press, 
Portland, Oregon, 1995.
Mindell, A.: The Deep Democracy of Open Forums. 
Charlottesville, VA: Hampton Roads. 2002.
Dworkin J., Mones L.: Some Thoughts on the 
Development of Worldwork. 2004.
http://www.aamindell.net

„Hybnou silou davu sú emócie, predovšetkým neuvedomený 
strach a neošetrené potreby.“ 
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zaujalo nás SOciOTERAPiA

Ambíciou rubriky Zaujalo nás je predstaviť povšimnutiahodné a inšpiratívne 
inštitúcie, prístupy či myšlienky. Tento raz je to InšTITúT PRe PRAcOVnú 
ReHABILITácIU OBčAnOV SO ZDRAVOTnýM POSTIHnUTíM (IPR), 
ktorý sa ako jediné pracovisko na Slovensku stará nielen o fyzické, ale aj 
duševné zdravie hendikepovaných a pomáha im nájsť si miesto na trhu práce. 
Predstavuje ho jeho riaditeľ PhDr. DUšAn PIRšeL.

Zmysel života so zdravotným postihnutím

Ľudí často zasiahnu rany osudu, trápia ich 
choroby alebo postihnutia a márne sa pýtajú: 
Prečo to muselo postihnúť práve mňa?! 
Hľadajú cestu, ktorá by ich vyviedla zo 
strastiplného stavu, ale očakávajú aj pomoc, 
pretože sami si poradiť nedokážu. Som 
presvedčený, že komplexná rehabilitácia 
v špeciálnom zariadení je najlepší spôsob, 
vďaka ktorému sa mladý človek môže úspešne 
integrovať do spoločnosti.
Hlavným cieľom nášho inštitútu je 
integrácia postihnutého človeka do 
bežných spoločenských štruktúr a vzťahov. 
Koordinácia rehabilitačných postupov, 
ktorých cieľom je obnoviť postihnuté funkcie 
a znovu nastoliť narušenú rovnováhu psycho-
-sociálnych funkcií, to sú základné piliere 
modelu, na ktorom staviame, aby sa každý 
klient napriek zdravotným obmedzeniam 
dopracoval k samostatnému, nezávislému 
spôsobu života a znovu nadobudol svoju 
dôstojnosť. Ide vlastne o znovuodkrývanie 
hodnoty jednotlivca a jeho osobnostných 
predpokladov, ktoré sú také dôležité pre neho 
aj pre spoločnosť.

Učenie aj rehabilitácia
IPR je jediné a certifikované zariadenie 
na Slovensku, ktoré poskytuje komplexnú 

rehabilitáciu – liečebnú, pracovnú, sociálnu 
pedagogicko-výchovnú aj voľnočasovú. Je 
to rozpočtová organizácia, ktorú zastrešuje 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR. Určite nepreháňam, keď naše 
zariadenie označím za excelentné. Nielen 
kvôli vybavenosti či bezbariérovosti, ale 
najmä kvôli tomu, ako výrazne sa vďaka 
komplexnej rehabilitácii môže zmeniť život 
človeka s hendikepom. Ak mu ktosi ponúkne 
odbornosť, zlepší funkčnú kapacitu na výkon 
práce a umožní zabojovať na trhu práce, 
zníži jeho odkázanosť na sociálne dávky 
a kompenzácie, a to je naozaj veľká pomoc.
Súčasťou inštitútu je Stredná odborná škola 
pre žiakov s telesným postihnutím, ktorá 
poskytuje vzdelávanie v troj- a štvorročných 
odboroch a dvojročných nadstavbových 
odboroch, v ktorých sa snažíme kráčať 
s dobou aj s požiadavkami trhu práce. Máme 
napríklad odbor mechanik počítačových sietí 
či pomaturitný odbor verejná správa, o ktoré 
je veľký záujem. Aby bola starostlivosť 
komplexná a následné uplatnenie v živote 
maximálne možné, žiak sa po vyučovaní 
presúva na úsek liečebnej rehabilitácie, kde 
presne podľa indikácií dostáva masáže, 
vodoliečbu a podobne.
Ďalším dôležitým úsekom inštitútu je centrum 
sociálnej a pracovnej rehabilitácie, ktoré 
poskytuje poradenské a informačné služby pre 
ľudí so zdravotným postihnutím. Komunikuje 
s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pri 
uchádzaní sa žiakov SOŠ o zamestnanie. 
V roku 2009 sme získali certifikát na 
fyzické diagnostikovanie zostatkového 
pracovného potenciálu ISERNHAGEN. (IPR 
by mohlo participovať aj na vypracovaní 
metodiky diagnostikovania pracovného 
potenciálu klienta v rámci plánovaného 
školenia pracovníkov nového systému 
posudkových konaní, ktoré pripravuje 
ministerstvo práce.) Tento úsek sa zaoberá 
aj tréningom a hodnotením jednoduchých 
pracovných zručností, schopností pracovnej 
záťaže, výberom a odporúčaním vhodnej 

pracovnej činnosti. Poskytuje psychologické 
poradenstvo, diagnostiku, odborné 
poradenstvo pri úprave pracoviska pre 
hendikepovaného a podobne.
O služby inštitútu môže požiadať každý 
občan Slovenska s vrodeným alebo získaným 
telesným postihnutím. Prichádzajú k nám aj 
klienti s poruchami sluchu či špecifickými 
poruchami učenia. Prijatie do študijných 
odborov prebieha aj počas školského roka.

Bio-psycho-socio
Najlepší spôsob, ako riešiť problém 
chronických chorôb, poúrazových stavov 
a osôb so zdravotným postihnutím je podľa 
môjho presvedčenia bio–psycho–sociálny 
model, aby postihnutá osoba zmenila životné 
návyky. Dá sa to dosiahnuť integrovanou 
rehabilitáciou, ktorá má dva aspekty. Prvý 
je osobný, keď sa s adekvátne motivovaným 
postihnutým pracuje tak, aby sme spoločne 
dosiahli zlepšenie, prípadne stabilizáciu 
zdravotného stavu a sociálnej spôsobilosti 
a napomohli jeho sociálnej inklúzii.
Druhý aspekt je systémový resp. 
inštitucionálny, kde sme nútení rešpektovať 
mantinely dané systémom zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti a využívať 
dané možnosti. Je to o podmienkach, 
príležitostiach, prekážkach, ale aj o motivácii 
pomáhajúceho personálu. Som presvedčený 
a zároveň hrdý, že personál v inštitúte je 
odborne erudovaný, empatický a hlavne, chce 
pomáhať. A že sa nám to darí, o tom svedčia 
napríklad aj čísla. Podľa prieskumov sa po 
absolvovaní našej SOŠ do pracovného procesu 
zaradilo 45 % absolventov, 24 % pokračuje 
v ďalšom vzdelávaní a zo 145 klientov 
evidovaných v centre pracovnej a sociálnej 
rehabilitácie sa na trhu práce podarilo uplatniť 
viac ako štvrtine z nich.

Dušan Piršel
Foto Marianna Kadlečíková

www.iprba.sk

Poznáte aj vy povšimnutiahodné a inšpiratívne 
inštitúcie, prístupy či myšlienky? Dajte nám 
o nich vedieť na redakcia@socioterapia.info

Riaditeľ IPR PhDr. Dušan PIRŠEL.
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ZISŤOVANIE POTRIEB KOMUNITY

rodičov detí do 6 rokov, pričom nás zaujímalo, 
akým spôsobom tieto skupiny obyvateľov 
vnímajú prácu komunitného centra, aké 
zmeny by si želali, aká je dostupnosť iných 
služieb, ktoré využívajú, no nesúvisia 
s komunitným centrom. Rozhovory prebiehali 
v rámci terénnej sociálnej práce či v rámci 
aktivít, ktoré deti a mladí ľudia navštevujú. 
Rozdielnosť skupín, s ktorými sa rozhovory 
realizovali, si vyžadovala špecifický spôsob 
oslovenia na účasť i vedenia rozhovoru. Všetci 
zúčastnení boli informovaní o zámere, s akým 
sa zisťovanie potrieb realizuje a rovnako tak 
o možnostiach, ktoré komunitné centrum má.
Rodičia detí vo veku do 6 rokov boli 
oslovovaní na rozhovory v priestore sídliska. 
Zúčastnili sa ich nielen tí, deti ktorých naše 
služby využívajú, ale aj rodičia, s ktorými 
sme doteraz v kontakte neboli. Práve 
istota vlastného priestoru (rodičov sme 
oslovili pri prechádzke či hre s dieťaťom 

v priestore sídliska, v ktorom sme vlastne 
„cudzincami“), otvorenosť a záujem zo strany 
pracovníčok a nenútená podoba rozhovoru 
zabezpečili 100-percentnú účasť všetkých 
oslovených. Otázky kladené rodičom boli 
otvorené a formulované široko, čo nám 
umožnilo získať dostatočné informácie o 
ich živote na sídlisku, možných ťažkostiach, 
ale i návrhy zlepšení. Rozhovory boli tiež 
príležitosťou na informovanie o činnosti 
komunitného centra a získanie rodičov na 
participáciu pri zmene podoby sídliska.
K rozhovorom s rodičmi nás viedla snaha 
pomôcť aj tejto skupine obyvateľov 
a vytvoriť im v rámci komunitného 
centra vlastnú aktivitu/priestor v podobe 
materského centra. Výpovede rodičov sa 
však s našimi plánmi rozchádzali. Rodičia 
veľmi jasne formulovali potrebu bezpečného 
detského ihriska či pracoviska materskej

pokračovanie na str.  14
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Súčasťou práce každého zariadenia 
založeného s cieľom pomáhať iným 
by malo byť pravidelné a systematické 
zisťovanie potrieb, na ktoré sa 
zameriava. Ak sa to nedeje, hrozí, že 
ponúkané služby ostanú nevyužité, 
lebo sa budú míňať s požiadavkami a 
potrebami cieľovej skupiny.

Ako ale zisťovať potreby komunity? Príkladom 
toho, ako vytvoriť zo zisťovania potrieb 
komunity ďalšiu oblasť hodnú pozornosti 
v organizácii a rovnocennú napríklad 
financovaniu či personálnemu zabezpečeniu, 
je projekt Komunitného centra Kopčany, ktorý 
realizuje občianske združenie Ulita.

Filozofia práce
Sídlisko Kopčany je od ostatných častí 
Petržalky izolované železničnou traťou, 
budovami závodu Matador, veľkou cestou 
a obchodnými centrami. Aj vzhľadom na 
prítomnosť ubytovne pre rodiny s deťmi je 
podiel detí a mladých ľudí výrazne vyšší ako 
v okolitých lokalitách, pričom do roku 2004 tu 
neexistovali žiadne sociálne, poradenské ani 
voľnočasové služby a ich dostupnosť v iných 
častiach mesta bola pre obyvateľov sídliska 
nepostačujúca. 
Komunitné centrum Kopčany na sídlisku 
pôsobí od roku 2004 s cieľom zaplniť prázdne 
miesto v sieti služieb pre deti a mladých ľudí, 
pričom nekladie na cieľovú skupinu nároky, 
ktoré nedokáže splniť. Jeho pracovníci 
a pracovníčky pracujú tam, kde sa deti a mladí 
ľudia prirodzene stretávajú. Činnosť centra sa 
riadi princípmi nízkoprahovosti, tzn. že aktivity 
sú prístupné aj pre deti a mladých ľudí, pre 
ktorých je prah bežných inštitucionálnych  – 
voľnočasových, poradenských či vzdelávacích 
– služieb príliš vysoký. 
Kľúčové je však to, že sa snaží predovšetkým 
reagovať na potreby detí a mladých ľudí 
žijúcich v tejto komunite. Po prvotnom 
plánovaní a následnom priebežnom 
monitoringu sa systematické zisťovanie 
potrieb postupne stalo súčasťou strategického 
plánovania projektu. Výsledky zisťovania 
pomáhajú organizácii orientovať sa v komunite 
a prispôsobovať svoje služby priamo jej 
potrebám, čo vidíme ako zmysluplnejšie 
než poskytovať služby, ktoré by sa míňali
s požiadavkami a potrebami komunity. Vzťah 
založený na dôvere a dlhoročnom pôsobení 
v komunite však umožňuje získať údaje, ktoré 
hranice organizácie presahujú a komunitné 
centrum tak môže potreby a požiadavky 
svojich klientov komunikovať ďalej a vytvárať 
prepojenie s inými inštitúciami pomáhajúcimi 
skvalitniť život ľudí žijúcich v tejto oblasti.

Metodologické know-how
Posledné zisťovanie potrieb obyvateľov 
komunity bolo realizované štyrmi pracovníkmi 
a pracovníčkami Komunitného centra 
Kopčany formou rozhovorov v priebehu rokov 
2009 a 2010 (ďalšie je plánované na rok 2013). 
Bolo zamerané na deti, mladých ľudí a na 



školy na sídlisku, o materské centrum záujem 
neprejavovali. Aj táto skúsenosť potvrdila naše 
presvedčenie o nutnosti realizovať prieskumy 
potrieb. 
Rozhovory s deťmi od 6 do 10 rokov 
sa realizovali spravidla v rámci aktivít 
vedených vo vnútorných priestoroch 
Komunitného centra Kopčany a špecifickosť 
týchto rozhovorov súvisí s vývinovými 
osobitosťami. Získanie výsledkov bolo 
podmienené väčšou štruktúrovanosťou 

rozhovorov a ich kratším trvaním, nakoľko 
deti mali ťažkosti s koncentráciou (rozhovory 
trvali max. 15 minút) a reflexiou prežívaného 
(zložitejší proces pomenovania vecí, ich 
príčin, dopadu, snáh či zmeny). Prínosným 
sa ukázalo využívanie konkrétnych príkladov 
z reálneho života detí (napr. „Čo ti na sídlisku 
chýba?  Možno  viac  stromov  alebo....?“), 
projekcie (napr. „Keby  sem  za  tebou  prišla 
nejaká  kamarát/ka,  čo  by  si  navrhol/a,  že 
budete  spolu  robiť?“)  či imaginácie (napr. 
„Keby  si  bol/a  kúzelníkom/čka,  čo  by  si  na 
Kopčany  pričaroval/a?“). Výpovede detí 
boli často nejasné či nezrozumiteľné, preto 
bolo nevyhnutnou súčasťou rozhovorov 
opakovanie či preformulovanie otázky 
a následné parafrázovanie výpovede dieťaťa. 
Toto nám umožňovalo potvrdiť si pochopenie 
vypovedaného. Úskaliami rozhovorov s touto 

vekovou skupinou boli aj nedostatočné 
komunikačné zručnosti niektorých detí, ktoré 
sa prejavili najmä v skupinových rozhovoroch 
(nepočúvanie sa navzájom, skákanie si do reči, 
znevažovanie názoru iných, osočovanie....), 
ťažkosti v zaradení udalostí a zážitkov na 
časovej osi či sociálne žiaduce a naučené 
odpovede. Niektoré deti tiež využili rozhovor 
ako príležitosť zdôveriť sa, čím rozhovor 
o potrebách plynule prešiel do poradenského 
rozhovoru. 

Pri rozhovoroch s deťmi od 10 do 14 rokov 
sme sa spoliehali na individuálne dohodnuté 
stretnutia s konkrétnymi respondentmi 
a respondentkami tak, aby zodpovedali 
zloženiu klientskej skupiny komunitného 
centra vzhľadom na vek, pohlavie, sociálnu 
či rodinnú situáciu. U starších detí sme 
sa spoliehali na otvorenú komunikáciu 
ohľadom dôvodov a významu zisťovania 
potrieb. Predovšetkým sme zdôrazňovali 
snahu skvalitniť služby komunitného centra 
a filozofiu, ktorá vychádza z reflektovania 
potrieb našej cieľovej skupiny. Deti tak boli 
požiadané o zhodnotenie pozitívnych aspektov 
práce centra, ale aj nedostatkov, prípadne 
chýb v poskytovaných službách. Druhá časť 
rozhovoru sa zameriavala viac na lokalitu, 
v ktorej žijú a predovšetkým na otázky 
vzťahov a sociálnych väzieb na sídlisku, 
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fyzického prostredia, možnosti realizácie, 
ako aj porovnania s inými prostrediami, ktoré 
deti poznali. Všetky stretnutia mali formu 
polo-štruktúrovaného rozhovoru v klubových 
priestoroch komunitného centra.

Význam zisťovania potrieb
Výsledky prieskumu potrieb na jednej strane 
potvrdili predpoklady o potrebách detí, 
ktoré vznikli pravidelným zhromažďovaním 
záznamov z aktivít na sídlisku. Na druhej 
strane prieskum ukázal i význam potrieb, 
ktoré v predošlej práci komunitného centra 
neboli reflektované, prípadne iba okrajovo 
(najmä rozvoj celkovej infraštruktúry pre deti 
a mládež na sídlisku) a ukázal nižší význam 
niektorých potrieb, ktoré predtým tvorili jadro 
aktivít komunitného centra.
Metodologickým záverom projektu je tak 
pre nás význam pravidelného cieleného 
zisťovania potrieb cieľových skupín, 
prepojené s priebežným monitorovaním 
výskytu týchto potrieb v záznamoch z rutinnej 
práce s klientmi a klientkami. Kľúčovým 
problémom pre takýto prístup sú personálne 
a časové požiadavky, ktoré musia byť 
reflektované aj vo finančnom a strategickom 
plánovaní organizácie.

Mgr. Miroslava Lemešová, PhD.
Katedra psychológie a patopsychológie, 

Pedagogická fakulta UK, OZ Ulita
MA Matej Blažek, PhD.

 University of Dundee, Scotland, OZ Ulita
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„Zisťovanie potrieb je súčasťou strategického plánovania 
projektu. Výsledky pomáhajú orientovať sa v komunite.“ 



ešte zaujíma. Preto jej košeľu vyhŕňal. Keď 
ležala na boku a brucho ležalo vedľa nej, chuť 
ho rýchlo opúšťala. Zneženštela. A ešte viac 
ho nahnevala, keď sa ho spýtala, či sa umyl. 
Nikdy na jej slová nereagoval, no v duchu si 
vždy pomyslel, načo sa má umývať, keď aj 
tak nič nebude. Veď sa aj párkrát umyl, a aj 
vtedy mu povedala, že teraz nie. A keď mu 
občas aj dovolila košeľu vyhrnúť a stiahnuť 
nohavičky, bolo to také... prázdne. Naučili 
sa, že to celé trvá iba chvíľu. Bez slov, len 
pár jeho vzdychov, ona akoby tam ani nebola. 
Iba jej telo. Potom sa vždy utrela, natiahla 
si nohavičky, stiahla košeľu a obrátila sa 
chrbtom. On si natiahol trenírky a tiež sa jej 
obrátil chrbtom. Toto všetko mu preletelo 
mysľou, keď sa na ňu pozeral.
Žena podišla do rohu maštale a priniesla veľkú 
starú plachtu. Používali ju pri pôrodoch, aby 
sa mladé po narodení neváľali po špinavej 
zemi. Začala na ňu prekladať mŕtveho býčka, 
jeden z chlapov jej pomohol. Ondro len stál, 
pozoroval to akoby listoval v obrázkovom 
časopise. Videl obrázky, no v duši bolo ticho, 
neozýval sa v nej žiadny hlas. Tmavá, studená 
a prázdna jaskyňa, prebleslo mu mysľou. 

Dokedy ešte budú takto žiť? Načo je takýto 
život? Len žili vedľa seba. Zo zvyku, vnútri 
zhasnutí. Mŕtve teľa preniesli von. „Zavolám 
kafilérku,“ zaškriekala a odišla. Chlapi sa 
s Ondrom rozlúčili a vytratili sa. Belica 
už nebučala, len bez pohybu stála a tupo 
hľadela na stenu maštale. Prešiel k pongu, 
otvoril ho a vytiahol fľašu pálenky. Slivovicu. 
Päťdesiatdvojka. Silná, trojročná. Otvoril fľašu 
a napil sa. Zatriaslo ho, hrdlo pálilo. Poznal tú 
chuť. Vedel, že dnes sa zasa opije a žena mu 
bude nadávať. Vtedy ešte dostal chuť vyhŕňať 
jej košeľu. Hrdlo ho stále pálilo, v ústach 
štípalo. Druhý raz si poriadne glgol. Videl, ako 
kohút hrdo stál medzi svojimi sliepkami a tie 
sa okolo neho prehrabávali v hnojisku. Bol to 
dobrý kohút, vedel si kŕdeľ ustrážiť aj udržať. 
Vie si v dome urobiť poriadok, pomyslel si a 
trpko sa pousmial. Opäť si poriadne glgol...

Ľudo Dobšovič

Ticho v maštali prerušoval nespokojný bzukot 
muchy, ktorá nevedela trafiť von a hlboké 
dýchanie teľnej kravy. V pootvorených 
dverách stál kohút pozorne sledujúc, čo sa 
deje vnútri  a zároveň dozeral aj na svoj kŕdeľ. 
Sliepky na hnojisku pokojne vyhrabávali 
potravu a chamtivo ju zobali. Okolo kravy, 
ktorá začínala svoj boj o rodiaci sa život, stáli 
chlapi v ufúľaných montérkach. S úctou ju 
pozorovali, vedeli, že to nebude mať ľahké. 
Ondro jej stál pri hlave a hladkal jej veľké 
plné brucho. Sem-tam si pozreli do očí, vtedy 
zabučala. Akoby sa ho spytovala, či bude 
všetko v poriadku. Bála sa a on ju utešoval. 
Prihováral sa jej a jemne ju škrabkal na krku. 
Videl, že ju to upokojuje. Poznali sa, krava mu 
dôverovala. Ako pôrod postupoval, bučanie 
sa ozývalo častejšie, vždy, keď prišli bolesti. 
Ondro si pomyslel, že zrejme o tomto občas 
rozprávala jeho žena, keď opisovala svoje 
pôrody, ako ležala vo vzdychárni a čakala, 
kedy z jej lona vzíde život ich detí. Musí to 
byť pre ženy namáhavé, pomyslel si, keď majú 
porodiť dieťa. Aj Belica to má teraz ťažké. 
Inštinktívne vytláčala mladé zo svojho tela, 
no bez pomoci to nešlo. Chlapi vedeli, čo treba 
robiť. Jeden ju držal za hlavu, jeden pri nej stál 
zozadu pripravený mladé zachytiť a ťahať. 
Ondro sa krave neustále prihováral, ticho jej 
vravel, aby sa nebála, že všetko bude dobré.
Kohút teraz pozoroval už iba dianie 
v maštali. Poznal Belicu, míňali sa na dvore 
a rešpektovali sa, nezavadzali si. Len zvedavo 
pokukával a ticho kvokal, keď sa niektorý 
z chlapov prudšie pohol. Muži mlčali, nebolo 
čo vravieť, vedeli, čo príde. Nebol to ľahký 
pôrod. Belica sa veľmi namáhala, bučala, 
Ondrovi to pripadalo ako plač. Sám mal slzy 
v očiach, utešoval ju a neustále opakoval, 
aby tlačila. Bál sa, cítil s ňou. Z jej tela sa 
pomaly vynáralo teliatko, muž vzadu ho 
pridržiaval a trochu pomáhal ťahať. Belica 
občas obrátila hlavu a pozerala sa dozadu, 
akoby kontrolovala, čo sa deje a bučaním 
naznačovala, čo chce. Pôrodník vzadu jej 
rozumel a pomáhal dostať mladé z brucha von.
Bol to býček. Narodil sa mŕtvy. Belica bolestne 
bučala, ovoniavala ho, oblizovala, drgala 
doň hlavou. Nechcelo sa jej veriť, že nežije. 
Bola prekvapená aj vystrašená. Chlapi fajčili, 
niečo si medzi sebou mrmlali. Zaskočilo ich 
to. Ondro plakal. Počul, ako váhajú, či niečo 
nezbabrali. Kývol rukou, naznačoval im, že 
nie, že býček bol mŕtvy už v bruchu. Jeden 
z nich ho bez slov potľapkal po ramenách. To 
Ondra ešte viac rozcítilo. Slzy mu stekali po 
lícach, zatínal zuby, lebo sa za ne hanbil. Vtom 
sa prudko otvorili dvere, do maštale vletelo 
slnko, kohút splašene zakotkodákal a odbehol 
na dvor. Žena sa zľakla kotkodákania, okríkla 
ho. 
„Tak hotovo?“ hlasno sa spýtala mužov. 
Neodpovedali, iba prikývli.
„A tebe čo je? Prečo smoklíš?“ oborila sa na 
Ondra.
Ani ten jej neodpovedal, len rýchlo odvrátil od 
ženy hlavu, aby mu nevidela do tváre a hladkal 
Belicu. 
„Počuješ?! Prečo smoklíš?“ spýtala sa znova. 
Hnev zmenil jej hlas na škrekot.

BÝČEK
„Je mŕtvy,“ ukázal Ondro na býčka ležiaceho 
na zemi.
Zaskočilo ju to, vyplašilo, no ihneď to v sebe 
potlačila. V živote už vydržala a preskákala 
všeličo a len tak nepodľahla emóciám.
„A to musíš hneď takto smokliť? Nič sa nedá 
robiť, taký je život.“ V jej hlase nebolo počuť 
nič. Nebolo jasné, či je smutná, či sa bojí. Nič. 
Ondrove slzy a smútok akoby jej prekážali, 
nevedela, čo s nimi. Nikdy nevedela, ako má 
reagovať na citové prejavy. Naučila sa odháňať 
ich od seba, potlačiť ich. Už vtedy, keď ju otec 
bil a nadával jej, keď pri tom plakala. Matka 
sa vždy iba prizerala a keď otec odišiel z 
izby, tiež ju hrešila a vyčítala jej plač. Vtedy 
sa naučila, že bolesť si má nechať pre seba 
a neukazovať ju, lebo iba podráždi ostatných. 
Najlepšie sa jej to darilo tak, že odviedla reč 
na niečo iné. Postupne akoby zatvrdla, málo 
sa usmievala. Aj teraz tak. Snažila sa ukázať, 
že sa nič nedeje, že je silná a pokojná, hoci 
vo vnútri sa búrila Ondrovým slzám, akoby ju 
obviňovali. Hnevalo ju to, ale hnev potláčala. 
Podišla k mŕtvemu zvieraťu a prezerala si 
ho. Nadvihla mu hlavu a pustila ju späť. 
Dopadla tvrdo. Ruky mu položila na brucho. 

„Nedýcha? Zdalo sa mi, že dýcha,“ zahovárala 
napätie. Chlapi ju mlčky sledovali. Po každom 
jej slove pozreli na Ondra, čo on na to. A zasa 
na ňu a potom späť na Ondra. Ešte stále 
nechápali, prečo tak škrieka. Stála zohnutá 
nad býčkom a Ondro videl, ako jej medzi 
nohami visí brucho. Tepláky mala v rozkroku 
rozpárané, cez dieru presvitala obnosená 
ružová bielizeň. Vždy mala všetko ružové. Aj 
nočnú košeľu. Neznášal tú farbu. Aj preto, že 
vždy, keď jej chcel v posteli košeľu vyhrnúť, 
mala ju až pod kolenami a keď už ju konečne 
vyhrnul po brucho, ruku mu odtiahla a rýchlo 
si napravila košeľu. „Teraz nie.“ To hovorila 
v takýchto chvíľach. A vždy mala pod košeľou 
aj nohavičky. Nikdy nerozumel prečo. Bola to 
iba ďalšia stena na ceste k nej. 
Pozeral na jej visiace brucho a na tú dieru. Už 
sa mu nepáčila. Aj v tej posteli to bolo skôr 
o zvyku a o tom, že chcel zistiť, či sa o neho 
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