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EDITORIÁL
V extrémne chu-
dobných krajinách 
sveta neexistuje so-
ciálna sieť, napriek 
tomu sa ľudia ve-
dia o seba vzájom-
ne postarať aj bez 
toho, aby bol inšti-
tucionalizovaný so-
ciálny systém. Keď 

som pár rokov po vojne navštívil Náhor-
ný Karabach, rodiny až ukážkovo posky-
tovali sociálnu pomoc jednotlivcom. Bez 
akejkoľvek pomoci štátu. My Stredoeuró-
pania čakáme, že sa postará neosobná in-
štitúcia, ktorá to má v popise práce. Štát.
 V našej obci Spišský Hrhov pristupu-
jeme k ľuďom osobne. Vedia, že môžu 
prísť na obecný úrad s trápeniami i sta-
rosťami, my ich vypočujeme a snažíme 
sa pomôcť. Nikto nerieši, či to je alebo 
nie v našej kompetencii. Sú to ľudia, 
ktorí žijú v našej blízkosti, v komunite 
obce a to je dôvod, prečo nám na nich 
záleží. Preto v obci úspešne prevádz-
kujeme ziskovú obecnú sociálnu firmu 
– jednoducho sme potrebovali pomôcť 
tým, ktorí boli bezmocní pri riešení svo-
jej nezamestnanosti. Za všetkým hľadaj 
človeka, v tomto prípade nespokojného 
študenta, ktorému som len vysvetlil prin-
cípy neziskovej organizácie a možnosti 
grantov. Naši Rómovia majú vyhovujúce 
bývanie s teplou vodou a kúpeľňami, no 
nič z toho nedostali zadarmo. Len sme 
našli spoločnú  cestu, ako si zo zarobe-
ných peňazí skvalitniť bývanie za našej 
kreatívnej asistencie. Deti už nechodia 
do špeciálnych škôl a záškoláctvo je len 
ojedinelý jav, pretože udržujeme priamy 
kontakt s odborníkmi, ktorí diagnostikujú 
deti a rodičov záškolákov podľa potreby 
„šikanujú“ starosta, riaditeľ školy, učiteľ 
pod hrozbou nevyplatenia sociálnej dáv-
ky. Napadá mi množstvo príkladov, prečo 
sa u nás v obci nedevastuje verejný maje-
tok, prečo sa k nám ľudia sťahujú, prečo 
je medzi nami toľko aktívnych občanov. 
Nie sme iní, len sa azda snažíme viac s 
ľuďmi rozprávať a dobre počúvať. Sna-
žíme sa nachádzať riešenia a to, ak sa dá, 
na území našej obce. Každá obec predsa 
musí disponovať zdrojmi, inak by tam ľu-
dia nežili stovky rokov. Spájať ľudí a hľa-
dať riešenia. Vymyslieť projekt, ktorý ústi 
k spokojnosti mnohých. A pokiaľ  ľudí 
nakazíte myslením, že nič nie je nemožné 
a o všetko sa treba aspoň pokúsiť, nákaza 
sa bude šíriť. Dávajte si všetci pozor, pár 
desiatok riadne nakazených ľudí sídli v 
obci Spišský Hrhov.

         Vladimír Ledecký, starosta

 Grónsko, ktoré je súčasťou Dánska, 
nie je jedinou krajinou, kde sa pred pri-
bližne 50 rokmi pustili do rozsiahlej re-
formy väzenského systému. Podobným 
smerom sa vybrali viaceré severské kra-
jiny. Zhodnotili, že trest odňatia slobody 
v uzavretých väzniciach môže byť účin-
ný pri niektorých typoch trestných činov, 
predovšetkým násilných, opakovaných a 
veľmi závažných, ale ako jediná možnosť 
nestačí, ak zároveň neponúka možnosť 
zmeny či nápravy. Sprísnenie či predĺže-
nie trestov nijako neprispieva k zníženiu 
množstva trestných činov, skôr naopak a 
predstavuje výraznú finančnú záťaž pre 
spoločnosť. Cieľom plánovanej reformy 
preto bolo nájsť spôsob, ako zvýšiť začle-
nenie prepustených väzňov do spoločnos-
ti, znížiť recidívu, náklady a nepresiahnuť 
kapacity väzníc. 
 Otvorené väznice samozrejme nie sú 
určené pre každého. Umiestnení v nich 
môžu byť len väzni, ktorí nie sú násilní 
alebo nebezpeční, dodržiavajú stanove-

né pravidlá, napríklad aj zákaz užívania 
akýchkoľvek návykových látok, vrátane 
alkoholu či steroidov. 
 Otvorené väznice sú umiestnené 
uprostred prírody, vo voľnej krajine, nie 
sú ohradené múrmi, budovy sú menšie, 
nižšie a cely pripomínajú skôr internátne 
izby. K areálu patria veľké zelené plo-
chy, určené na športovanie či prechádzky. 
Väzni sa musia zdržiavať na vyhradenom 
území väznice, ale po areáli sa môžu po-
hybovať slobodne. Návštevy rodinných 
príslušníkov prebiehajú v príjemnejšom 
prostredí, dokonca niektorí väzni môžu 
časom získať aj priepustku domov. Väč-
šiu slobodu majú aj v organizácii dňa, 
sami si pripravujú jedlo, perú oblečenie, 
nakupujú v ochodode, ktorý je súčasťou 
areálu alebo môžu získať priepustku na 
nákup v meste. Môžu nosiť vlastné ci-
vilné oblečenie a priniesť si do väzenia 
osobné predmety. Všetci sú povinní pra-
covať alebo sa namiesto toho môžu roz-
hodnúť pre štúdium, dokonca čiastočne aj 
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V Grónsku vraj majú väzenia, kde sa odsúdení musia zdržiavať vnútri 
iba počas nočných hodín, inak sa môžu slobodne prechádzať po meste, 
mať platené zamestnanie, navštevovať svoje rodiny, nakupovať v 
obchodoch, ísť na rybačku... Možno si pomyslíte, že to potom ani nie je 
trest a natíska sa otázka, či rešpektovanie práv všetkých občanov predsa 
len nezašlo ďaleko. 

VÄZENIE BEZ MREŽÍ?

Pokračovanie na s. 2
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mimo priestorov väznice. Za prácu dostá-
vajú plat, ktorý je porovnateľný s platom 
v bežnom živote. Z týchto peňazí platia 
dane, ako aj náklady spojené s pobytom 
vo väzení. Dozorcovia tiež nosia civilné 
oblečenie, nemajú zbrane, väzňov vníma-
jú ako klientov a pristupujú k nim s úctou, 
sú skôr v pozícii mentorov než strážcov.
 Pobyt v otvorenom väzení sa má čo 
najviac podobať bežnému životu, aby bol 
potom návrat jednoduchší, ale samozrej-
me, aj tu je zavedený pevný režim dňa či 
pravidelné kontroly prítomnosti väzňov.
 Súčasťou výkonu trestu je komplexný 
plán rehabilitácie, ktorý má väzňom po-
môcť žiť život po prepustení v medziach 
zákona, podporiť ich začlenenie do spo-
ločnosti a predchádzať recidíve počas ži-
vota vo väzení, krátkodobých priepustok 
alebo prepustenia na skúšobnú dobu. 
Kľúčové sú predovšetkým (znovu)začle-
nenie do pracovného procesu a medzi-
ľudských vzťahov. Preto si väzni počas 
absolvovania trestu môžu dopĺňať vzde-
lanie, zúčastňovať sa na rôznych kurzoch 
zameraných napr. na rozvoj kognitívnych 
a životných zručností, či nácvikoch hľa-
dania práce. Podmienky v otvorenom 
väzení sú nastavené tak, aby bolo možné 
čo najviac udržať rodinné väzby, ktoré 
predstavujú základnú podpornú sieť po 
návrate z výkonu trestu. Po prepustení zo-
stávajú bývalí väzni v starostlivosti pro-
bačného a mediačného pracovníka, ktorý 
im pomáha prekonávať ťažkosti spojené s 
hľadaním práce či bývania. 

Na čo má slúžiť trest 
odňatia slobody

 Najväčšou výzvou pri zmene vo vä-
zenskom systéme v spomínaných kraji-
nách nebolo samotné budovanie zariade-
ní či vytvorenie alternatívnych možností 
trestov, ale získanie podpory ľudí pre 
túto reformu. Pri hodnotení trestných 
činov máme sklon rozmýšľať v kategó-
riách viny a trestu, čierno-bieleho dobra a 
zla, jednoznačného určenia vinníka. Ako 
problém vnímame ľudí, ktorí spáchajú 
trestný čin, nechceme vidieť, že na vzniku 
každého problému majú svoj podiel všet-
ci, ktorých sa týka a aj zmena je možná 
iba vtedy, keď sa na nej všetci podieľajú. 
 Samotný trest, aj keby bol akokoľvek 
„zaslúžený”, nevedie k tomu, že potres-
taný bude viac empatický a rešpektujúci 
voči iným ľuďom či celej spoločnosti, 
ktorá mu trest udelila. Ak sa bude vyhý-
bať páchaniu trestných činov, tak jedi-
ne zo strachu, že ho pristihnú, nie kvôli 
tomu, že by sa zmenil jeho postoj voči 
trestným činom alebo by pochopil, ako 

Vyčlenenie „zlého“ človeka zo sociálneho systému sa nakoniec vráti ako bumerang.

niekomu inému škodí. To platí rovnako 
pri trestaní detí aj pri trestaní dospelých. 
 Cieľom trestu odňatia slobody by pre-
to nemalo byť iba samotné potrestanie 
kvôli potrestaniu v zmysle oko za oko, 
zub za zub, ale predovšetkým ochra-
na ostatných pred ohrozením a zníženie 
pravdepodobnosti, že sa trestný čin bude 
opakovať. Prísny väzenský systém, ako 
aj nedostatočná následná starostlivosť sú 
skôr systémom, ktorý podporuje recidívu 
a nie začlenenie do spoločnosti. 

Nálepky, stigmy 
a sociálna exklúzia

 Zvažujeme životnú situáciu ľudí, ktorí 
sa rozhodnú spáchať trestný čin, ich mo-
tívy, strachy, životné vplyvy a skúsenos-
ti? Dávame ľuďom po absolvovaní trestu 
odňatia slobody druhú šancu začať život 
ináč? Na Slovensku je pre ľudí s neukon-
čeným alebo nedostatočným vzdelaním 
ťažké nájsť legálnu prácu aj bez záznamu 
v registri trestov.
 Väčšina ľudí opúšťa väzenie s pre-
svedčením, že sa tam nikdy nechcú vrá-
tiť, chcú si nájsť zamestnanie, vyhýbať sa 
problémom a starať sa o rodinu. Vydržať 
ťažkosti a nevzdať sa tohto rozhodnutia je 
na ich strane, ale aj majoritná spoločnosť 
zohráva svoju úlohu. Môžeme vnímať 
spáchanie trestného činu ako narušenie 
vzájomnej dôvery – dôvery spoločnosti 
voči jednotlivcovi, či bude rešpektovať 
zákony, určené na ochranu jej členov, ale 
aj dôvery jednotlivca, či bude vnímaný 
ako hodnotný človek a bude mať v spo-
ločnosti svoje miesto. 
 Aj dobrý úmysel stať sa užitočným 
členom spoločnosti môže byť zničený, ak 
sa človek stretáva so stigmatizáciou, ná-
lepkovaním, exklúziou. Namiesto nádeje 
nastupuje tvrdá realita – nielen ťažkosti 
pri hľadaní práce a bývania, ale aj poli-

cajné kontroly hraničiace so šikanovaním 
a ponižovaním, odmietanie medzi ľuďmi, 
bariéry na všetkých stranách. Výsledkom 
sú frustrácia, sklamanie, hnev, nepriateľ-
ský postoj. Ak človek prijme svoju identi-
tu „kriminálnika“ a ak je táto rola jediná, 
v ktorej ho vidí spoločnosť, postupne sa 
naučí žiť s touto nálepkou a podľa nej aj 
konať. Vyčlenenie „zlého, nebezpečného 
človeka“ zo sociálneho systému, ktoré 
malo systém chrániť, sa nakoniec vráti 
ako bumerang – zranenie vedie k zrane-
niu, nenávisť plodí nenávisť. 

Kontrola alebo zodpovednosť?
 Slovenské väznice sú v súčasnos-
ti preplnené, počet väznených osôb má 
stúpajúci trend. Zatiaľ sa viac rozmýšľa 
o potrebných rekonštrukciách budov než 
zmene systému. Vytvorenie podmienok, 
aby sa trestný čin neopakoval alebo zave-
denie alternatívnych trestov existuje skôr 
na papieri, v pripravovaných koncepciách 
či uzneseniach než v praxi. 
 Ťažko však môžeme od ľudí čakať 
zodpovedné správanie, ak je systém 
trestov a ich výkonu postavený skôr na 
odobratí vlastného rozhodovania, podro-
bení sa režimu, ktorý určuje niekto iný, 
označení za „ľudí druhej kategórie“, po-
stavení do pozície dieťaťa pod absolútnou 
kontrolou prísneho rodiča. Pri alternatív-
nych formách trestov, akým je aj otvore-
ný väzenský systém, sa môžu väzni na-
vzájom učiť správať sa dospelejšie, môžu 
meniť svoj život na základe rozhodnutí, 
ktoré vyplývajú zo sebareflexie a nie z 
nátlaku. V slobodnejších podmienkach sa 
učia predvídať a prijímať následky svo-
jich osobných rozhodnutí. Ak ponechá-
me ľuďom ich dôstojnosť a prejavíme im 
úctu, učia sa správať s úctou a zodpoved-
ne k ostatným i k sebe. 

Monika Gregussová
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 Oveľa väčším zážitkom je menej do-
konalé vystúpenie lokálnej kapely alebo 
škôlkarov na námestí. Výmenou za sledo-
vanie reálnych osôb sme ochotní zľaviť 
zo svojich estetických nárokov, ale nao-
pak to nejde. Prečo? Pracuje mozog inak, 
keď sme osamote, ako keď je zahrnutý 
iný človek? V každej profesii vznikajú 
svojské vtipy. Nasledujúci ilustruje dô-
ležitý poznatok z oblasti sociálnych ne-
urovied: Ktorú jedinú vec by si sociálny 
neurovedec zobral na pustý ostrov? Silu 
sociálneho kontextu. 

Človek, zviera, vec
 To, že iní ľudia majú silu ovplyvniť 
naše vnímanie, prežívanie aj konanie, 
tvrdí sociálna psychológia už dlho. A rov-
nako dlho sa vedú spory, či je to podmie-
nené jedinečným usporiadaním ľudskej 
psychiky na určitom biologickom pod-
klade alebo je to naučené. Už dlho sa tiež 
usudzuje, že jednotlivé oblasti mozgu sú 
špecializované na rôzne úlohy. Ako je to 
teda s inými ľuďmi a špecializáciou moz-
gových oblastí? Čo, kde sídli, je typická 
otázka prvého obdobia výskumu mozgu 
nielen v oblasti sociálnych neurovied. 

 Domnievali by sme sa napríklad, že 
procesy analýzy a syntézy budú prebiehať 
v jednej oblasti na to určenej nezávisle od 
povahy skúmaného predmetu. Vo viace-
rých experimentálnych štúdiách sledovali 
procesy, keď subjekty nechali premýšľať 
nad ľuďmi, zvieratami alebo neživými 
objektmi. V iných sledovali aktivitu moz-
gových štruktúr, keď bol subjekt presved-
čený, že komunikuje s iným človekom 
alebo s PC programom. Pri rovnakých 
typoch úloh, ktoré vyžadovali rovnaké 
myšlienkové procesy, alternovali rozličné 
podnety. Závery štúdií boli rovnaké.
 V mozgu sa aktivujú špecifické ob-
lasti, ak analyzovaná situácia zahŕňa so-
ciálny aspekt. Analýza neživých objektov 
a zvierat aktivizuje štrukturálne odlišnú 
oblasť. Zjavne mozog funguje inak, keď 
vyberáme novú chladničku,  inak, keď 
vyberáme niečí nápad pre realizáciu pro-
jektu. Či chceme alebo nie, to, že situácia 
zahŕňa existenciu inej osoby, ktorá ani ne-
musí byť fyzicky prítomná, automaticky 
spúšťa iné procesy a mení náš pohľad. 
 Oblasť určená na „sociálnu analýzu“ 
(mediálny prefrontálny kortex) má opro-
ti iným regiónom aj odlišné metabolické 

procesy, ktoré vykazujú iný vzorec fun-
govania. Všetky oblasti mozgu majú v 
nečinnosti určitú úroveň bazálnej aktivity, 
ktorá nikdy neklesne. Sú v stave akejsi 
miernej bdelosti. V čase, keď sú zaťažené, 
sa ich aktivačná úroveň zreteľne zdvihne 
nad túto úroveň. Metabolizmus „sociálnej 
oblasti“ je oproti priemeru trvale zvýše-
ný. Pri zaťažení sa zdvihne len málo nad 
svoj štandard. A naopak v čase, keď sú 
aktivované oblasti analyzujúce ne-ľudské 
objekty, metabolizmus „sociálnej oblasti“ 
klesne pod svoju bazálnu úroveň. Neštan-
dardným vzorcom aktivity sa „sociálna 
oblasť“ vymyká tomu, čo pozorujeme v 
ostatných mozgových regiónoch.

Som, lebo sme
 Otázkou zostávalo, či je takáto čin-
nosť mozgu podmienená aj učením a pro-
stredím, alebo je vrodená. Sociálna neuro-
veda je náchylná tvrdiť, že ide o vrodený 
anatomický a fyziologický dizajn. Tento 
názor potvrdzujú aj výskumy vývinovej 
psychológie. Už niekoľkodňový novoro-
denec rozlišuje a inak reaguje na ľudskú 
tvár. Niekoľkotýždňový dokáže rozoznať 
aj schematicky znázornenú ľudskú tvár. 
Ľudská tvár – živá, neživá, schematická 
– je vo všetkých vývinových štádiách pri 
normálnom vývine preferovaným objek-
tom už od narodenia. Okrem iného neuro 
výskum u malých detí, ktoré nemali šancu 
prejsť dlhodobým podmieňovaním, vyka-
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KURZ SOCIÁLNYCH NEUROVIED (ČASŤ I.)
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo chodíme povedzme na koncerty? 
Áno, nepochybne kvôli umeleckému zážitku. Ale viete si predstaviť, že 
sa z prázdneho pódia rinie úplne dokonalá hudba v absolútnej kvalite? 
Málokto by tam vydržal sedieť, keď chýba pointa – človek.

pokračovanie na str.  4
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zuje ten istý vzorec metabolickej aktivity.
Hypotéza vysvetľujúca tieto javy tvrdí, že 
spolužitie s inými ľuďmi je pre človeka 
také dominantné, že preň príroda vytvo-
rila v mozgu samostatnú časť. Jej odlišné 
metabolické fungovanie hovorí o zvý-
šenej pripravenosti vnímať objekty ako 
ľudské. Orientujeme sa vo svete v stave 
zvýšenej pripravenosti vyhodnocovať 
podnety, akoby pochádzali z ľudského 
zdroja. Táto hypotéza by vysvetľovala aj 
našu tendenciu pripisovať objektom, prí-
padne zvieratám, ľudské vlastnosti. Pred-
pokladá sa, že činnosť „sociálnej oblasti“ 
má taký výrazný vplyv na myslenie, že 
evolúciou vzniklo potlačenie jej aktivity, 
aby neinterferovala do iných myšlienko-
vých procesov. 
 Hypotéza sociálneho mozgu dokonca 
hovorí, že sa do súčasnej podoby nesmier-
nej zložitosti a veľkosti v pomere k telu 
vyvinul práve vďaka potrebe analyzovať 
a orientovať sa v zložitých vzťahoch so-
ciálneho fungovania. Z uvedeného vyplý-
va, že prítomnosť iných ľudí má pre náš 
vývin, vnímanie, myslenie, prežívanie a 
správanie zásadný vplyv.

Radšej pomalšie
 Sociálne neurovedy sa z prvej fázy 
presunuli do druhej, pre ktorú nie je ty-
pická otázka, čo sa kde odohráva, ale ako 
prebiehajú jednotlivé procesy a ako sú 
vzájomne prepojené. Sociálne poznáva-
nie a usudzovanie spúšťa vždy celú kas-
kádu procesov. Najvýraznejšia aktivita 
prebieha medzi amygdalou (štruktúra re-
gulujúca emócie strachu, ktorá je zároveň 
databankou všetkých emocionálnych zá-
žitkov) a mediálnym prefrontálnym kor-
texom. Súčasná miera poznania naznaču-
je, že sociálne poznávanie, ktoré súvisí s 
našimi postojmi, predsudkami alebo pri-
sudzovaním motívov/vlastností prebieha 
v dvoch typoch neuroanatomicky odliš-
ných procesov.
 Prvý proces sa nazýva implicitný. Je 
automatický, rýchly a ide mimo vedomú 
kontrolu. Popisuje sa ako proces idúci 
zdola, z nižších mozgových centier, hore 
do anatomicky mladších, vyšších centier. 
Tento proces sa priamo spája so stereo-
typizáciou a predsudkami. Pokiaľ je člo-
vek vystavený posúdeniu iného človeka v 
časovom tlaku, prípadne je osoba prezen-
tovaná v zjavnom negatívnom kontexte 
(napríklad zobrazená so zbraňou v ruke), 
spustí sa práve tento proces.
 Druhý typ sociálneho poznávania sa 
nazýva explicitný. Je pomalší ako impli-
citný a ide o vedomé, kontrolované spra-
covanie sociálneho stimulu. K obsahu 

tohto procesu máme prístup a vieme ho 
v priebehu modifikovať. Ukázalo sa, že u 
rovnostársky uvažujúcich ľudí je mozog 
náchylný spracovávať sociálne podne-
ty explicitným spôsobom. Tento spôsob 
ide smerom zhora dole, kedy je reakcia 
amygdaly regulovaná vyššími myšlienko-
vými procesmi.
 Z vyššie uvedeného vyplýva, že sociá-
lne poznávanie pomalšieho typu, ktoré 
podlieha vedomej kontrole, je zároveň 
zrelšou reakciou mozgu. Chráni nás pred 
dzjednodušujúcim, hrubým hodnotením 
iných ľudí, ktoré v konečnom dôsledku 
ovplyvňuje naše správanie v komunikácii 
s týmto človekom. 

Plasticky a bez strachu
 Ukazuje sa, že neurotrofický faktor 
označujúci sa ako BDNF má v mozgu 
dve hlavné úlohy. Jednak zabezpečuje 
neuroplasticitu mozgu a zároveň zvyšuje 
prepojenie amygdaly a mediálneho pre-
frontálneho kortexu. Variabilita neuro-
plasticity a rôznej miery korekcie u jed-
notlivcov by vysvetľovala rozdiely medzi 
stereotypizujúcimi ľuďmi a morálne lep-
šie rozvinutými so schopnosťou nezau-
jato sa orientovať v sociálnom kontexte. 
Vyššie prepojenie týchto oblastí umožňu-
je lepšiu reguláciu a kontrolu, prípadne 
„preučenie“ podmienených úzkostných 
reakcií. To znamená, že čím je bohatšia 
komunikácia medzi týmito časťami, tým 
väčšia je šanca, že človek je schopný di-
ferencovanejšieho a menej defenzívneho 
reagovania v medziľudských vzťahoch. 

Ohne sa aj Jano
 K ustáleným poznatkom psychológie 
patrí tiež, že rané skúsenosti ovplyvňu-
jú človeka celý život. Ich dopad vieme 
ovplyvňovať, meniť pomocou terapeutic-
kého vzťahu. Je to len myšlienkový kon-
štrukt alebo má reálny základ v mozgovej 
činnosti? Ako dokáže kvalita vzťahu za-
sahovať do vývinu mozgu? Dokáže sa už 
rozvinutý mozog v priebehu života meniť 
alebo je terapeutická práca so vzťahmi len 
formou auto/sugescie?
 Aby sme uviedli len niekoľko z mno-
hých zistení: pri pozitívnych a láskavých 
interakciách sa do mozgu vyplavuje zvý-
šené množstvo oxytocínu, tzv. hormónu 
lásky. Jeho zvýšené množstvo okrem iné-
ho pomáha potláčať reaktivitu organizmu 
na stresory. Vystavenie stresu tým pádom 
nemá tak výrazné poškodzujúce účinky 
na telesné zdravie. A naopak, u detí vy-
stavených stresu automaticky dochádza k 
zmenšeniu hipokampu, čo je hlavná pa-
mäťová jednotka mozgu.

 Iné výskumy, realizovateľné iba na 
zvieratách, potvrdzujú, že pod vplyvom 
pozitívnej sociálnej interakcie napríklad 
nenastávajú patologické zmeny. Zvieratá 
vystavili škodlivým zásahom do biologic-
kej rovnováhy organizmu. Pozorovali, že 
u tých, ktoré boli po zásahu umiestnené v 
zdravej skupine, sa nerozvinuli očakáva-
né patologické zmeny, zatiaľ čo u zvierat, 
ktoré zostali osamotené, sa očakávané po-
škodenia rozvinuli do plného klinického 
obrazu choroby. 
 Vplyv raných skúseností ovplyvňuje 
fyziológiu mozgu a podmieňuje štruk-
turálne zmeny. Donedávna sme sa do-
mnievali, že tieto zmeny sú trvalé. Tak 
ako postupujú naše schopnosti pozrieť sa 
dovnútra mozgu, zlepšujú sa aj naše ve-
domosti. K najprevratnejším objavom ne-
urovied za posledné dve desaťročia nepo-
chybne patrí zistenie, že mozog sa dokáže 
meniť prakticky do smrti. Tempo vzni-
kania nových buniek nie je zďaleka také 
rýchle ako v detskom veku, avšak mozog 
si až do smrti zachováva schopnosť ob-
novovať sa, rásť a reorganizovať samého 
seba. To znamená, že dobrá terapeutická 
práca má reálny efekt aj po psychických 
traumách, ktoré sa udiali dávno a zane-
chali zmeny na neuronálnych štruktúrach.

Láska neuróny prenáša
 Výskumy na zvieratách jednoznačne 
preukazujú, že bohatosť sociálnych kon-
taktov, vyšší status v skupine a pozitívne 
sexuálne interakcie pozitívne pôsobia na 
mozog v priebehu celého života skúma-
ných zvierat. Pozitívny vplyv bol zazna-
menaný na zhusťovanie pamäťových 
štruktúr, zvýšené vyplavovanie hormónov 
(oxytocín, prolaktín a endorfíny), veľkosť 
neurónov a zlepšenie komunikácie medzi 
synapsami.
 Je nutné podotknúť, že mozog má 
schopnosť meniť sa. Nie vždy to musí 
znamenať pozitívne zmeny. Pokiaľ je 
človek trvale vystavený nepriaznivému 
prostrediu resp. jeho myslenie sa nemení, 
tak sa nepriaznivé neuronálne prepojenia, 
neurochemická nerovnováha v činnosti 
mozgu fixujú a prehlbujú. Toto sa nazý-
va neuroplastický paradox. Avšak zme-
nou prostredia a zabezpečením liečiacich 
vzťahov je možné kartu obrátiť. Pre nás 
ako praktikov v pomáhajúcich profesiách 
to prináša nádej a povzbudenie nevzdávať 
prácu ani v tzv. beznádejných prípadoch, 
lebo sa zdá, že mozog disponuje neuveri-
teľnou kapacitou. Nezabúdajme teda, že 
cez vzťah a slovo máme k tejto kapacite 
zabezpečený trvalý prístup.

Viera Filipová
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 Neuplynulo odvtedy ani veľa času 
a zámer obmedziť financie súkromným 
školám bol ministerstvom otvorene po-
tvrdený. Dnes je v útrobách ministerstva 
školstva, pred našimi zrakmi zatiaľ ukry-
té, paragrafové znenie zákona o finan-
covaní školstva. Veta pána ministra je 
dôsledne pretavená do konkrétneho opat-
renia: súkromným školám sa prideľuje o 
30% finančných prostriedkov menej ako 
školám ostatným!
 Možno si poviete: No a čo? Bohvieaké 
majú tí súkromníci motívy, že sa dávajú 
do takého ťažkého odvetvia ako je škol-
stvo. Nízke platy, stále chýbajú učebnice, 
pomôcky a peniaze na ne, decká sú drzej-
šie a drzejšie a o rodičoch radšej pomlčať. 
Keby bolo aspoň to ocenenie učiteľov v 
spoločnosti, ale aj to nestojí za nič. Keď 
niekto do takéhoto lezie, musí mať niečo 
vymyslené. Nejako z toho musia predsa 
vyťažiť, inak by do toho nešli ... iba čo 
uberajú peniaze štátnym školám.

 A možno si ešte poviete: A načo nám 
vôbec sú tie neštátne školy. Veď my sme 
tiež zažili jednotné školstvo, kde sme si 
nič až tak nemohli vyberať, a prežili sme 
to. A sme tu. Aj bez slobody v školstve 
sme sa sem dostali. 
 Ale mohli by ste si povedať aj toto: 
Ešte si pamätám, keď sme sa pred viac 
ako dvadsiatimi rokmi konečne nadýchli 
a vykročili spoza ostnatých drôtov. Bolo 
to opojné zisťovať, že zákazy a príkazy už 
nemá kto dávať a slobodná vôľa dostala v 
našich životoch oveľa väčší priestor. 
 Pred desiatimi rokmi sme v našej spo-
ločnosti zviedli a vyhrali ďalšiu bitku v 
nikdy nekončiacom boji o slobodu: o 
slobodu voľby vzdelávania pre naše deti. 
Každé dieťa spolu s rodičmi dostalo od 
štátu prísľub, že mu na absolvovanie po-
vinnej školskej dochádzky pridelí penia-
ze. Nazvali ich „normatív na žiaka“.
 Každý rodič a dieťa sa môže rozhod-
núť, aké vzdelanie v ktorej škole je pre 

neho najlepšie. Prihlási sa do nej a táto 
škola následne dostane peniaze, ktorých 
je žiak nositeľom.

Prospešná symbióza
 Funguje to celkom dobre. Máme už 
stovky neštátnych (rozumej súkromných 
a cirkevných) škôl. Ponúkajú rôzne obsa-
hy a zamerania vzdelávania, mnohokrát 
pracujú inými ako bežnými metódami. 
Kvalitou meranou medzinárodnými me-
raniami PISA sú nad úrovňou našich ve-
rejných škôl, dosahujú lepšie výsledky. 
Mohli by byť studnicou inšpirácií. Po-
dieľajú sa na organizovaní konferencií a 
iných podujatí, kde sa stretávajú učitelia 
všetkých typov skôl (aj tých štátnych) a 
odovzdávajú svoje poznatky, skúsenosti, 
podieľajú sa na živote širokej pedagogic-
kej komunity. Chcú prispievať a prispie-
vajú k zlepšovaniu vzdelávania všetkých 
detí. A pritom drvivá väčšina cirkevných 
škôl a väčšina súkromných škôl nevyberá 
školné. Slúžia svojim žiakom a rodičom 
rovnako ako školy štátne.
 Prospešná symbióza môže pokračo-
vať, skúsenosťami a poznatkami sa môže-
me vzájomne inšpirovať. Rovný rovného.
Namiesto tohoto vzájomne sa posilňu-
júceho vzťahu však hrozí obmedzenie 
slobody voľby vzdelania pre naše deti a 
koniec rovnosti v školstve. Koniec rov-

KONIEC ROVNOSTI?
„Som pripravený pokúsiť sa znížiť normatív na financovanie súkromných 
škôl o tretinu,“ spomenul minister Dušan Čaplovič na stretnutí so 
školskými odborármi v novembri 2013. 

pokračovanie na str.  6
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nosti detí pred štátom. Deti v neštátnych 
školách by nemali dostať toľko peňazí, 
ako tie v štátnych.
 Na pracovnom stretnutí k zámerom 
zákona o financovaní škôl som namietal, 
že odobratie časti normatívu súkromným 
školám de facto spôsobí, že aj tie neštát-
ne školy, čo školné nevyberajú, ho budú 

NECHCENOU CESTOU: SPREVÁDZANIE DETÍ 
V PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI 

Roky práce s ťažko chorými deťmi v detskom hospici Plamienok nás 
naučili, ako nesmierne je dôležité byť otvorený vlastnej zraniteľnosti a 
slabosti, reagovať spontánne, no zároveň si vždy uvedomovať, čo a prečo 
hovoríme. Nielen o tom je kniha od dvojice autorov R. Bilda a I. Gómeza 
Nechcenou cestou: Tvorivé sprevádzanie detí v paliatívnej starostlivosti.

musieť začať vyberať. Vysoko postavený 
úradník ministerstva reagoval konštato-
vaním: „Je to možné.“ Príde mi to cynic-
ké a nespravodlivé. 

Normatív nediskriminuje
 S deťmi a rodičmi by mal štát narábať 
spravodlivo, nedikriminačne, s rovnakým 

rešpektom a úctou. 
Mal by im umožniť 
voliť si vzdelávaciu 
cestu a mal by dávať 
rovnakú podporu pri 
získavaní vzdelania, 
nezávisle od toho, či 
ho nadobúda na štát-
nej, cirkevnej alebo 
súkromnej škole. Štát 
by nemal finančnou 
selekciou určovať, 
ktoré vzdelanie bude 
pre dieťa dostupné a 
ktoré nie. A v nepo-
slednom rade: štát by 
mal používať efektív-
ny, čo najjednoduch-
ší a transparentný 
systém financovania 
školstva.

 Jediný doteraz odskúšaný systém, kto-
rý spĺňa tieto podmienky, je práve finan-
covanie prostredníctvom normatívu na 
žiaka.
 V neštátnych školách konáme dobrú 
službu v spoločnosti. Poskytujeme veľmi 
potrebnú širokospektrálnosť vzdeláva-
cích ciest, sú významným doplnkom väč-
šinového prúdu štátnych škôl.
 Ak ani vám nie je ľahostajné, že z 
našej slobody a slobody našich detí nám 
osvedčenou salámovou metódou idú 
Mocní odkrojiť opäť jeden prúžok, po-
zrite si www.zarovneskolstvo.sk alebo na 
www.facebook.com/zarovneskolstvo.
 Ak máte chuť podporiť osobne správ-
nu a spravodlivú vec, pozývame vás na 
Hlavné námestie v Bratislave, kde sa 25.4. 
od 15:30 uskutoční koncert ZA ROVNÉ 
ŠKOLSTVO, na ktorom Billy Barman, 
Chiki-liki-tua, Campana Batucada, Matej 
„Sajfa“ Cifra, Ján Gordulič a ďalší vystú-
pia na podporu neštátnych škôl a ich rov-
nocenného a spravodlivého financovania.

Sme za rovné školstvo.
Nerušte spravodlivé financovanie neštát-

nych škôl! 
Ivan Juráš,

člen iniciatívy Za rovné školstvo

 Bolesť a utrpenie dieťaťa, ktorému 
nedokážeme pomôcť, nám odhaľuje našu 
vlastnú zraniteľnosť. Ak si ju dokážeme 
priznať a dieťa vidí, že aj my dospelí sme 
rovnako zraniteľní ako ono, môžeme s 
ním nadviazať vzťah založený na dôvere 
a porozumení. Svoju zraniteľnosť nemu-
síme vždy vyjadrovať slovami. Už to, že 
ju vnímame, posilní našu dôveryhodnosť 
v očiach dieťaťa. Zraniteľnosť nie je sy-
nonymom slabosti.
 Kniha An Unwanted Journey je urče-
ná nielen pre odborníkov pomáhajúcich 
profesií (lekárov, psychológov, terapeu-
tov, kňazov), ale aj pre verejnosť. Priná-
ša praktické ukážky komunikácie a môže 
byť užitočným sprievodcom pre všetkých, 
ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, ako 
byť oporou deťom a rodinám v náročných 

chvíľach choroby alebo v období po strate 
blízkeho.
 Kniha je dostupná v kníhkupectvách 
Gorila, Martinus a e-kniha na Amazone.

O autoroch
 Rubén Bild, PhD., je priekopníkom 
v oblasti detskej paliatívnej starostlivos-
ti. Pracuje ako psychoanalytik a rodinný 
terapeut. Výcvik absolvoval pod vedením 
Anny Freud. Je riaditeľom Bild’s Inner 
Circus – školy komunikačných techník 
pre odborníkov v pomáhajúcich profe-
siách. Vyvinul model kreatívneho sprevá-
dzania nevyliečiteľne chorých detí, ado-
lescentov a rodín po strate blízkeho. 
 Iván Gómez pôsobí ako psychológ a 
Gestalt terapeut s mnohoročnou skúse-
nosťou v oblasti práce s deťmi a rodinami 

po strate blízkeho. Je riaditeľom Poraden-
ského centra PLAMIENOK n.o. pre deti 
a rodiny po strate blízkeho a riaditeľom 
Centra kreatívneho sprevádzania v špa-
nielskej Valencii. Je lektorom kurzov a 
seminárov o detskej paliatívnej starostli-
vosti a smútení po strate blízkeho. 
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 Citát pochádza z knihy Dary nedo-
konalosti od Brené Brown, významnej 
výskumnej pracovníčky a členky vý-
skumného tímu Fakulty sociálnych vied 
University of Huston. Vyštudovala sociá-
lnu prácu a ostatných desať rokov skúma 
pojem, ktorý označuje ako Život v plnos-
ti. Na ten sa zameriava aj vo svojich kni-
hách a prednáškach na vysokých školách. 
Veľkej pozornosti sa tešia aj jej vystúpe-
nia na TEDx, videozáznam z prednášky 
O sile zraniteľnosti z roku 2010 si pozrelo 
vyše štrnásť miliónov ľudí. Tak som sa s 
ňou zoznámila aj ja a zaujala ma nielen jej 
práca, ale aj Brené ako človek. 
 Vo výskume sa ľudí pýta: Ako môže-
me k svojmu životu pristupovať z pozície 
ozajstnosti a uvedomenia si vlastnej hod-
noty? Ako môžeme pestovať súcit a spo-
jenie, ktoré potrebujeme k prijatiu svojej 
nedokonalosti a na to, aby sme mohli 
uvidieť, že sme dostatoční, že sme hodní 
lásky, radosti a istoty, že niekam patríme?
Zozbierané údaje, s ktorými pracuje vo 
svojom výskume, nepochádzajú z klasic-
kých dotazníkov ani z prieskumov verej-
nej mienky. Brené vedie s ľuďmi skutoč-
né rozhovory a  v poznámkach zachytáva 
to, čo prežili. Je vlastne zberateľkou prí-
behov a keďže je to vrelá žena, aj ona roz-
práva ľuďom svoj príbeh. Objavuje sa v 
jej knižkách aj pri jej vystúpeniach. Mys-
lím si, že aj preto je taká úspešná a že aj 

to je jeden z dôvodov, prečo sa na oplátku 
ľudia zverujú jej.
 Za desať rokov sa jej podarilo zozbie-
rať desaťtisíc príbehov. Pochádzajú zo 
spomínaných formálnych výskumných 
rozhovorov, ktoré urobila s takmer tisíc-
kou mužov a žien vo veku od osemnásť 
do osemdesiat rokov, ale k niektorým sa 
dostala tak, že jej ich ľudia poslali mai-
lom, prispeli na jej blog alebo napísali 
klasický list. Niektorí jej dokonca dali 
kópie svojich denníkov. Ďalším zdrojom 
výskumných údajov boli kazuistiky, ktoré 
jej poskytli profesionáli z oblasti dušev-
ného zdravia. Príbehy potom analyzovala, 
hľadala v nich spoločné motívy a vzorce 
a následne vytvárala teórie. Pritom sa 
snažila eliminovať premýšľanie o tom, 
ako by to či ono povedala ona, aby čo naj-
presnejšie vystihla vnímanie a posolstvá 
účastníkov výskumu. Je pre ňu veľmi dô-
ležité byť v tomto pevná a poctivá.

Zakotvená teória
 Kvalitatívny výskum robila metódou 
nazvanou „zakotvená teória“. Jej základ-
nou premisou je začínať s čo najmenším 
počtom predpokladov, aby potom bolo 
možné vytvoriť teóriu len z údajov, ktoré 
daný výskum prinesie. Teória v skutoč-
nosti nikdy nie je úplne dokončená, lebo 
kedykoľvek sa objaví nový príbeh, znova 
sa porovnáva s už vytvorenou teóriou a 

môže ju ovplyvniť, čo Brené na tejto teó-
rii miluje a zároveň nenávidí. Z jej výsku-
mu vznikli dve teórie: Teória odolnosti 
voči hanbe a Teória života v plnosti.
 Najskôr začínala s výskumom života 
v plnosti a kládla ľuďom otázku: Čo tvo-
rí medziľudské vzťahy a ako to funguje? 
Pri zhromažďovaní údajov však narazila 
na hanbu ako na faktor „narušujúci spoje-
nie“. Preto sa rozhodla na chvíľu odkloniť 
od pôvodného výskumného plánu a viac 
pochopiť hanbu, aby potom lepšie poro-
zumela spojeniu. Tento odklon sa nako-
niec predĺžil na celých osem rokov, počas 
ktorých sa ľudí namiesto pôvodnej otáz-
ky pýtala: Čo je hanba a ako ovplyvňuje 
váš život? Zistila, že ľudia, ktorí prijímali 
svoju zraniteľnosť a nedokonalosť, mali 
väčšiu odolnosť voči hanbe a viac si ceni-
li určitý podobný spôsob života. 

Limitujúca hanba
 Hanba je v podstate strach, že nie sme 
hodní lásky. Je úplným opakom toho, keď 
svoj príbeh prijímame a vnímame svoju 
hodnotu. Na základe výskumu vytvorila 
Brené Brown takúto definíciu: Hanba je 
nesmierne bolestivý pocit či zážitok, kedy 
sme presvedčení, že sme defektní, a teda 
nehodní lásky a spolupatričnosti.
 Hanba sa nás snaží presvedčiť, že 
keby sme sa otvorene prihlásili ku svojim 
príbehom, ľudia by o nás začali zmýšľať 
horšie, preto sa bojíme, že keď sa iní do-
zvedia, kým v skutočnosti sme, nebudú 
nás mať radi. Prežívame ju všetci a všetci 
máme aj schopnosť vybudovať si voči nej 
odolnosť. Môžeme sa naučiť ju rozpo-
znať, konštruktívne sa ňou zaoberať bez 
toho, aby sme prišli o svoju autenticitu a 

ŽIVOT V PLNOSTI
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„Prijímať svoje vlastné príbehy a mať sa v nich radi  je to najodvážnejšie, 
čo vôbec môžeme robiť.“

pokračovanie na str.   8



SOCIOTERAPIAvzťahy

8

Hanba sa nás snaží presvedčiť, že keby sme sa otvorene prihlásili ku svojim príbehom, 
ľudia by o nás začali zmýšľať horšie.
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uvedomenie si vlastnej hodnoty, pričom 
tiež platí, že čím menej o hanbe hovorí-
me, tým viac ju zakúšame.

Hanba verzus pocit viny
 Rozdiel medzi hanbou a pocitom viny 
je podľa B. Brown a ďalších výskumníkov 
v tom, že kým hanba sa týka výhradne na-
šej osoby a vyjadruje „nie som dosť dob-
rá“, pocit viny sa viaže len na  správanie: 
„urobila som niečo zlé“. Vinu cítime, keď 
vnímame rozdiel medzi tým, akým člove-
kom by sme chceli byť a tým, čo sme uro-
bili. Hanba sa však týka toho, kým sme. 
Z výskumu tiež vyplýva, že hanba a pocit 
viny sú rozdielne  v dopade na našu osob-
nosť. Ak pocit viny môže mať za určitých 
okolností aj kladný dopad, napríklad ak 
sa rozhodneme ospravedlniť, napraviť, čo 
sme pokazili alebo vymeniť negatívne za 
pozitívne, hanba je deštruktívna, pretože 
významne nahlodáva dôveru v seba a v 
šance zlepšiť sa.
 Toto porovnanie hanby a viny ma 
zaujalo, aj preto ho v tomto článku spo-
mínam, v jednom bode s ňou však pole-
mizujem. Skutočne môže mať pocit viny 
kladný dopad? Podľa mňa, ak nemáme 
dobrý motív, ani výsledok nemôže byť 
pozitívny. Ak sú motívom konania vina a 
strach, potom dopadom nemôže byť rast.

Tri dary
 Pri vytváraní teórie Života v plnosti 
si Brené Brown vytýčila tri faktory, kto-
ré vedú k životu v plnosti a významne ho 
ovplyvňujú. Sú to odvaha, súcit a spoje-
nie, trojica, ktorú B. Brown nazvala darmi 
nedokonalosti. O pestovaní života v pl-
nosti napísala: „Nie je to ako snaha dostať 
sa do cieľa, je to ako kráčať k hviezde na 
oblohe. Nikdy k nej skutočne neprídeme, 
ale s istotou vieme, že sa uberáme správ-
nym smerom.“ Dary ako odvaha, súcit a 
spojenie podľa nej fungujú, len keď sú aj 
používané, najlepšie každý deň.
 Podľa zistení tejto výskumníčky od-
vahou disponujú všetci ľudia žijúci na-
plno. Nejde však o odvahu hocijakú. Pre 
život v plnosti je podľa nej potrebná od-
vaha mimoriadna. Spočíva v úprimnom 
a otvorenom hovorení o tom, kým sme, 
ako sa cítime a čo prežívame. Predstavu-
je ochotu dať do hry svoju zraniteľnosť, 
povedať neviem, keď si myslím, že všetci 
ostatní vedia, poprosiť o to, čo potrebu-
jem, byť ochotná vystaviť sa sklamaniu 
alebo sa postaviť k niekomu slabšiemu 
proti presile. Kedykoľvek sa rozhodneme 
byť odvážny, aj náš svet sa stane odváž-
nejším a všetkým okolo nás je o niečo 
lepšie. Odvaha má dominový efekt!

 O súcite tvrdí, že nie je štandardnou 
reakciou na bolesť. Vtedy nastupuje zvy-
čajne ako prvá sebaobrana a hľadanie nie-
koho, koho by sme mohli za naše utrpenie 
obviniť. Alebo začneme najskôr súdiť 
a okamžite zjednávať nápravu. Súcit je 
podľa Brown vzťah medzi seberovnými 
partnermi, nie je vzťahom medzi liečite-
ľom a zraneným. Iba vtedy, keď poznáme 
aj svoje temné stránky, môžeme stáť pri 
inom človeku bez ambície zachraňovať 
ho alebo ho naprávať. Súcit znamená byť 
s ním, kým sa on sám bolestivo prediera 
svojimi pocitmi. Čo nám bráni byť súcit-
nými? Najčastejšie strach zo stanovenia 
vlastných hraníc a strach z vyžadovania 
zodpovednosti od iných. Brené si počas 
výskumu všimla, že ľudia, ktorí dokázali 
byť naozaj súcitnými, si vlastné hranice 
jasne uvedomovali.
 O súcite zistila aj toto: Pravým jadrom 
súcitu je prijatie. Čím viac sme schopní 
prijímať seba a iných, tým sa stávame 
súcitnejšími. V našej kultúre sme však 
zvyknutí skôr kričať, ukazovať prstom a 
obviňovať namiesto toho, aby sme žiadali 
od ľudí zodpovednosť. V prvom pláne sa 
to zdá byť jednoduchšie, ale vo výsledku 
to pôsobí toxicky. Je možné byť zároveň 
súcitným aj vyžadujúcim zodpovednosť? 
Je, za predpokladu, že dokážeme odde-
ľovať ľudí od ich správania, že vieme 
oddeliť to, čo robia, od toho, akí sú, ne-
hodnotiť ich. A tiež to chce ochotu zná-
šať námahu s tým spojenú. B. Brown pri 
písaní o súcite v podstate popísala to, čím 
by mal disponovať terapeut (alebo hoci-
kto, kto chce pomáhať ľuďom). Ja by som 
to nazvala zrelosťou, ale nevadí mi ani jej 
označenie súcit. Prijala som to do svojho 
slovníka tak, že dobrý terapeut je človek 
schopný súcitu s ľuďmi.

Energia medzi ľuďmi
 Spojenie definuje B. Brown ako ener-
giu, ktorá vzniká medzi ľuďmi, keď sa cí-
tia navzájom videní, počutí a oceňovaní, 
môžu dávať a prijímať bez odsúdenia a 
tým z tohto vzťahu čerpajú energiu a silu.
 V skutočnosti sme všetci pre spojenie 
uspôsobení a od chvíle, keď sa narodíme, 
potrebujeme ho na prežitie. Izolácia je ne-
bezpečná. Súčasné technické vymoženos-
ti nám ponúkajú ilúziu spojenia, nie je to 
však skutočné spojenie, aké potrebujeme. 
Pletieme si možnosť komunikácie so spo-
jením, ale pripojenie do siete nám pocit, 
že sme videní a počutí neprinesie. Mýtus 
sebestačnosti a kladenie dôrazu na „zvlád-
nem to sama“ je tiež veľkou prekážkou ku 
spojeniu. Brown píše, že sa od ľudí, ktorí 
žijú naplno naučila, že kým nedokážeme 
s otvoreným srdcom prijímať, nikdy ani 
skutočne nedávame. Keď prijímanie po-
moci odsudzujeme, odsudzujeme aj jej 
poskytovanie. 
 Aj ja sama narážam v živote na tieto 
prekážky, nie je pre mňa jednoduché slo-
bodne prijímať. Zisťujem, že sebaláska je 
výsledkom, ktorému predchádzajú neľah-
ké prežitky spojené s prijímaním neistôt. 
S výstupmi z výskumu Brené Brown sa 
osobne stotožňujem.
 Jej život v plnosti si viem preložiť do 
svojho jazyka ako cestu k osobnej slo-
bode. Jej pozorovania ľudí a vzťahov v 
mnohom ladia s mojím videním sveta aj s 
teóriou PCA. Možno aj preto, lebo vznik-
li podobne – zdola nahor. Ani Brown, ani 
Rogers sa nesnažili výskumom potvrdiť 
svoje predpoklady, iba popísali to, čo sa 
dozvedeli od ľudí, keď sa s nimi rozprá-
vali o ich životoch. Aj preto sú pre mňa 
obe uveriteľné.             

Mária Kubišová
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závislosti

 Ako sám hovorí, má tristo detí. Detí, 
ktoré utekali. Pred mamami, otčimami, 
pasákmi a najmä samé pred sebou. Utie-
kali sa k alkoholu, k drogám, k smrti. Až 
dobehli do Budmeríc. K Vladovi. Tak mu 
hovoria jeho najbližší. Ostatní mu hovoria 
rôzne, napríklad aj doktor alebo liečiteľ. 
V. Schwandtner však krúti hlavou. „Žiad-
ny liečiteľ, ja som obyčajný elektrikár.“
 Nemusíte mu klásť veľa otázok, pú-
tavo dokáže rozprávať celé hodiny. O 
svojich „deťuškách“, čo k nemu priviedli 
zúfalí rodičia, občas zúfalí lekári alebo si 
ho našli samé. Aj o tom, prečo je tradičný 
systém liečby závislostí nefunkčný. Keď 
sme sa stretli, mal práve „v opatere“ dve 
dievčatá a jedného chlapca. U seba doma, 
bez zákazov, zámkov a mreží. Bez perso-
nálu a liekov. 

Škola pitia
 Na začiatku tohto nezvyčajného uspo-
riadania fungovania rodiny v Budmeri-
ciach bola Vladova závislosť od alkoholu 
a jeho pobyt v liečebni v Pezinku. Teda 
v blázinci, ako tomu hovorí on. „Veľmi 
dobre viem, čo je závislosť, trvalo mi 41 
rokov, kým mi doplo, že mám problém. 
Keď som bol na protialkoholickom lieče-
ní, nestíhal som sa diviť, akým spôsobom 
sa to tam rieši. Keď má človek problémy, 
sú buď hardverové alebo softvérové. Po-
kiaľ ide o hárdwer, odborné kruhy fun-
gujú perfektne. Ale na rôzne stavy duše, 
závislosti a fóbie lieky neexistujú. Na-
priek tomu sa to lieči. Vtedy som si to tiež 
predstavoval tak, že prídem do blázinca, 
dajú mi nejaké lieky a mne sa zhnusí slo-
panica. Nešiel som sa tam odnaučiť piť, 
ale naučiť sa piť správne, lebo kopec ľudí 
pije a nerobia také voloviny, aké som 
robil ja. Potom som prišiel na to, že ma 
tam nevyliečia, pretože podľa WHO je 
alkoholizmus nevyliečiteľná choroba. No 
zostal som a kadečo mi došlo,“ hovorí o 
tom, čo sa dialo pred vyše dvadsiatimi 
rokmi.
 „Raz sme mali stretnutie s vedením 
blázinca, bol tam riaditeľ, primár, terape-
uti a my všetci blázni natlačení v zasadač-
ke. Pýtali sa nás, ako sa tam máme, ako sa 
cítime a čo nám pobyt dáva. Samozrejme, 

nikto nechcel nič povedať. Primárka vy-
zvala mňa, aby som povedal, čo si mys-
lím. Tak som povedal, že sa cítim ako v 
blázinci. Bez štipky dehonestácie! Ale ak 
WHO skonštatovala, že naša choroba je 
nevyliečiteľná, ako je možné, že sme na 
liečení?! Ak je alkoholizmus choroba, v 
ktorej sa človek o seba nevie postarať, 
potom mi je záhadou, prečo nám varia 
kuchárky. Aby sme sa náhodou nenauči-
li postarať sa o seba?! Aby nám choro-
ba pretrvala a mohli sme sa na liečenie 
vrátiť?! Ráno nám diétna sestra roznosí 
raňajky na stoly, potom máme komuni-
tu, sadneme si do klubovne, zdvihneme 
nohy a dôjde upratovačka, ktorá pod nami 
pozametá a poutiera, aby sme sa ani toto 
náhodou nenaučili. Nechápal som, čo 
nám má vlastne v liečbe pomôcť. Boli 
sme spolu alkoholici a narkomani, dve 
kategórie, ktoré sa neznášajú, ale keď 
sme museli, naučili sme sa spolu žiť. Ale 
ako môže mne, štyridsiatnikovi, ktorý má 
doma 17-ročnú dcéru a 10-ročného syna, 
pomôcť to isté, čo 18-ročnému narkoma-
novi? Ešte som mal niekoľko argumentov 
a zrejme som zaujal, pretože ma vyzvali, 
aby som svoje výhrady spísal.“

Po novom, po mojom
 Skončilo to prepracovaným projek-
tom, v rámci ktorého si chcel V. Schwandt-
ner prenajať horné poschodie „blázinca“ 
na vlastnú liečebňu. Spolu s primárkou 
založili spoločnosť s ručením obmedze-
ným, Vlado zložil niekoľko miliónovú zá-
bezpeku na priestory a podával si kľučky 
na dverách na ministerstve zdravotníctva, 
v parlamente, tam aj hentam. Všade sa 
jeho nápad pozdával, mal hlavu aj pätu, 
navyše by finančne nezaťažil štát. Vyskyt-
lo sa však jediné ale. Zákon neumožňoval 
projekt zrealizovať. Dva roky niekoľko 
ľudí pracovalo na zmene legislatívy, ale 
bez výsledku. Tak sa Vlado Schwandtner 
rozhodol ísť na to inak.
 „Medzi tým som si adoptoval Bar-
borku, mala štrnásť, keď za mnou aj so 
sestrou prišla stopom zo Žiliny do letného 
tábora, ktorý som organizoval. Od jede-
nástich si pichala heroín. Nemala kam ísť, 
keby sa vrátila domov, hrozil by jej ústav, 

chcela zostať u mňa, tak sme si ju adop-
tovali,“ hovorí skrátenú verziu príbehu V. 
Schwandtner, hoci s Barborkou má zážit-
kov, ktoré by vydali na rodinnú ságu. Tri 
týždne bola na dorasteneckom oddelení v 
tej istej liečebni ako on predtým. Potom 
ju vzal domov, pretože v liečebni sa drogy 
užívali a liečba akosi nefungovala. Sám 
jej pomohol, respektíve, pomohla si sama 
s Vladovou pomocou.
 To sa rozkríkne, zvlášť, keď bol stále 
v spojení s liečebňou a pomáhal perso-
nálu aj klientom, ako vedel. „Odborníci 
sa snažia diagnostikovať, kategorizovať, 
Barborka by bola v ich očiach mladá 
narkomanka, ďalšie skazené dieťa, ktoré 
treba potrestať, všetko mu zakázať. Ale to 
nefunguje. V prvom rade treba tieto deti 
nehodnotiť, nič nezakazovať, snažiť sa 
vidieť svet ich očami a potom ich žiadať, 
aby sa rozhodovali. Aby robili vlastné 
rozhodnutia a niesli za ne zodpovednosť. 
To funguje. Súhlasím s WHO, že alkoho-
lizmus je smrteľná a nevyliečiteľná cho-
roba, dovolím si však definíciu doplniť o 
to, čo v nej chýba: Je to choroba, o ktorej, 
keď sa rozhodnem, že ju nemám, tak ju 
nemám. Z filozofického hľadiska je to 
naozaj také jednoduché. Názorne som to 
predviedol na sebe, potom som to pred-
viedol na Barbore a keďže som ani po 
liečení nepil, asi po roku za mnou začali 
chodiť najskôr manželky opilcov z okolia 
a potom aj alkoholici. Vraj chcú prestať 
piť. Tak som sa pýtal: A prečo? Veď vám 
to chutí, keď pijete, je vám dobre, tak 
prečo chcete prestať?! Takéto a podobné 
otázky ich hnevali, ale u mňa nemali vy-
hnutia. Keď sa im nepáči, nech idú, prišli 
za mnou, nie ja za nimi.“

pokračovanie na str.  10
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ZÁCHRANCA ZRANENÝCH DUŠÍ
Jeho meno by ste márne hľadali v odbornej literatúre, nepublikuje 
ani v odborných časopisoch, napriek tomu je Vladimír Schwandtner 
dobre známy v kruhoch, ktoré sa zaoberajú liečbou závislostí. Nikdy 
to neštudoval, napriek tomu, alebo práve preto, pomohol aj tým, nad 
ktorými už ostatní zlomili palicu. 

V. Schwandtner pomáha závislým deťom 
vrátiť sa k životu.
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S drogou je dobre

 „Začali mi sem vodiť deti a prosili ma, 
aby som s nimi urobil to, čo s Barborkou. 
Ja som namietal, že som s ňou nič neuro-
bil, iba bola ako naše dieťa. Dva roky som 
odolával a potom som žene povedal, že si 
prenajmem dom, vezmem si tam štyroch 
narkomanov a buď to dáme, alebo ma tam 
zabijú. Skoro sa so mnou rozviedla, mali 
sme dlhé, dlhé rozhovory aj hádky. Ro-
dine sa zdalo, že je to ešte väčšia blbosť, 
ako keď som pil. Nechcel som sa tomu 
venovať navždy, mal to byť polročný pro-
jekt, s čím manželka nakoniec súhlasila. 
Prenajal som si charitný dom, ktorý bolo 
treba opraviť, spolu s ním som si prenajal 
jedného alkoholika, ktorý tam pobýval. 
A potom stačila reportáž v novinách, čo 
sa v Budmericiach deje, a do dvoch týž-
dňov som tu mal dvanásť detí! To už sa do 
domu nasťahoval aj Ľudka s deťmi, lebo 
ju prestalo baviť denne za mnou chodiť. 
Sme predsa rodina a máme žiť spolu. Z 
pol roka sa to nejako natiahlo, pretože 
na rozdiel od ústavu, odkiaľ deti utekali, 
od nás nechceli odísť, niektoré zostali aj 
roky a stále pribúdali ďalšie. Nie naraz, 
ale stalo sa, že sme doma mali aj osem 
narkomanov. Postupne sa ich tu za dvad-
sať rokov vystriedali tri stovky...“
 Podľa V. Schwandtnera sa mýlia tí, 
ktorí si myslia, že deti siahnu po droge zo 
zúfalstva. „Ani jedno! Robia to zo zveda-
vosti a kvôli rozkošiam. Spolupacienti na 
liečení mi liezli na nervy, keď vzdychali, 
ako im bolo zle, keď pili. Hlúposť! Mne 
bolo dobre, keď som pil a nedobre, keď 
som nepil. Celkovo je zlý náhľad na tieto 
veci, deti nemajú problém s drogami, ony 
majú problém bez nich. Keď sa na to zle 
dívame, potom to nevyriešime. Má prob-

lémy bez drogy, to už dáva zmysel. Tvr-
dím, že takéto problémy sa nedajú liečiť, 
ale dajú sa efektívne riešiť. Dokázal som 
to už iks ráz, z prvých detí, ktoré u mňa 
boli, sú dnes vyše tridsaťroční ľudia, žijú-
ci normálny, dobrý život.“

Nevzdelanie výhodou
 Podľa neho je závislosť iba stav mys-
le, ktorý sa dá relatívne jednoducho na-
praviť, ale treba na to čistú hlavu. „Človek 
je nešťastný, nie je mu tu dobre, niečo je 
pokazené a to treba nájsť. Tabletkou sa to 
nevyrieši, tá naopak oblbuje a preto bráni 
riešeniu. Učíme sa rôzne veci, fyzikálne 
zákonitosti aj dogmy. Ja som si odjakži-
va všetko preveroval. Napríklad som ne-
veril, že voda je schopná naakumulovať 
najviac tepla. Urobil som si doma malé 
laboratórium, vyskúšal som to s rôznymi 
kvapalinami, o ktorých som si myslel, že 
budú nad vodou a nakoniec som sa dorá-
tal k tomu, čo je v tabuľkách. Takže teraz 
tvrdím, že je to pravda.
 Keby som bol v liečbe závislostí vzde-
laný odborník, mal by som niečo ako kon-
taminovanú myseľ. Existujú jednoduché 
postupy, ktoré môžu nahradiť tie odbor-
né. Keď má niekto rakovinu a ja mu po-
viem, že mu pomôžem, že ho vezmem na 
najlepšiu kliniku na svete, samozrejme, 
že bude chcieť takúto príležitosť využiť, 
lebo to je hardvérový problém. Keď má 
však niekto rakovinu duše, berie drogy a 
ja mu poviem, že ho toho zbavím, budem 
jeho najväčší nepriateľ, lebo to je softvé-
rový problém a toho sa človek nechce 
zbaviť, aj keď ho to zabíja a ničí. Mož-
no až neskôr, keď to budem robiť dobre, 
sa to zmení, ale už má v mozgu vyora-
nú brázdu, už bol v nebíčku, chce sa tam 
vrátiť, aj keď bude pod tlakom okolností 
deklarovať, že sa toho chce zbaviť, v sku-
točnosti nikto nechce. Toho si musím byť 
vedomý. V živote som nikoho od drog 
neodhováral ani som ich nikomu nezhnu-
soval, iba som povedal, že je nás tu sedem 
miliárd a keď sa rozhodol, že tu uvoľní 
jedno miesto, je to vlastne dobrá správa. 
Stále ich nútim do toho, aby sa rozhodo-
vali. Keď chcú žiť s drogou, môžu, všetky 
dvere aj okná sú otvorené.“ 

Bez nálepiek, prosím
 Bráni sa nálepkovaniu, kategorizo-
vaniu, diagnostikovaniu. „Anorektičky? 
Bulimičky? Narkomanky? ADHD? Nie je 
to jedno?! Za všetkým je nejaký príbeh. 
Keď človek rozmýšľa čo najjednoduch-
ším spôsobom, zrazu to začne fungovať. 
Keď sem niekto príde, alebo mi ho aj pri-
nesú, bude mať absťák a bolesti. A ja mu 

poviem, že o dve hodiny mu nič nebude 
a keď sa tak nestane, odveziem ho, kam 
len bude chcieť, peniaze na jednu dávku 
vždy nájdem a všade môže vykladať, že 
som tlčhuba. A slovo dodržím, keď niečo 
poviem, musí sa to splniť, lebo keď sa to 
stane, zrazu mám neobmedzenú dôveru.“
 Na pomoc od nepríjemností, ktoré 
sprevádzajú abstinenčné príznaky, má 
vlastnú metódu: „Človeku, ktorý príde a 
ktorému sľúbim, že onedlho nebude mať 
bolesti, urobím kúpeľ. Napustím horúcu 
vodu, telo sa začne prehrievať a reaguje 
tak, že prekrví pokožku. Ibaže vo vani je 
asi 150 litrov vody, čo je nepomer oproti 
piatim litrom krvi – organizmus je v ohro-
zení a tak sa snaží dostať do kože všetku 
možnú krv. Postupne vypína všetky veci, 
ktoré nepotrebuje na prežitie, napríklad 
trávenie, pečeň a ďalšie veci a nakoniec 
ostanú iba najpodstatnejšie veci ako dý-
chanie a krvný obeh. Vypne aj tie časti 
mozgu, kde končia signálne cesty pre 
bolesť. Keď sa človeka potom opýtam, či 
ho niečo bolí, odpoveďou je prekvapené 
a úľavné Nie. Keď navyše dám do kúpe-
ľa éterické oleje, zapojím do toho ďalšiu 
terapeutickú zložku. Je to jednoduché, 
sklesnutému dám niečo na naštartovanie, 
príliš excitovanému na upokojenie. O dve 
– tri hodiny sa bolesti vrátia znova, ale ne-
treba sa báť, lebo stále máme vodu, máme 
oleje, budeme to riešiť. Viem pomôcť aj 
akupunktúrou a potom funguje aj placebo 
efekt. Ja ukazujem cestu, človek seba lieči 
sám. Sám sa rozhodne, čo robiť chce a čo 
nie. Nedovolím mu pritom uhýbať pred 
sebou samým, bavím sa s ním jednodu-
cho, ako rovný s rovným, kladiem otázky, 
ktoré sa mu nepáčia, ale ktoré má aj sám 
v sebe a pokiaľ si na ne neodpovie, ne-
vymotá sa zo svojho kruhu, všetko s reš-
pektom a láskou, s dodržiavaním hraníc, 
ktoré sme si spoločne určili.“
 Aby nedošlo k nedorozumeniu, neod-
mieta lekárov a medicínu, jediné, čo od-
mieta, je liečenie závislostí medikament-
mi. „Mám lekárov, za ktorými chodíme, 
pretože vždy potrebujem zistiť, či existu-
je nejaký medicínsky, v mojom slovníku 
hardverový problém. Mal som tu naprí-
klad dievčatá, ktoré mali poruchu štítnej 
žľazy. Svoje deti však zverím iba do rúk 
človeka, ktorému dôverujem a o ktorom 
viem, že nie je závislý na farmaceutickej 
firme, preto nenaordinuje za igelitku lie-
kov. Keď sa potvrdí, že človeku po har-
dverovej stránke nič nie je, treba riešiť 
softwér. Lebo ako som už povedal, závis-
losť je stav mysle.“                

Lucia Skladanová
Viac o projekte na www.drogy-sos.sk

Fo
to

 M
ar

iá
n 

Kr
ál

ov
ič

Závislosť je stav mysle, ktorý sa dá riešiť.
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poviedka zo života

NAJŤAŽŠÍ JE ZAČIATOK
 Aj písania môjho príbehu, aj hľada-
nia riešenia problému. Som žena po tri-
dsiatke, teraz o pár kíl chudšia, slobodná 
a bezdetná, s pôvodným plánom mať v 
tomto čase rodinu. Od minulého roka tr-
pím panickou úzkostnou poruchou. Ale 
na to som prišla iba nedávno a zo začiat-
ku som tomu nepripisovala veľkú váhu. 
Začalo to v lete. Najskôr to bolo zvláštne 
a pre človeka orientovaného na výkon aj 
celkom príjemné. Popri práci sa mi na-
skytla možnosť brigády, ktorá bola novou 
výzvou a zároveň možnosťou privyrobiť 
si na dobrodružnú dovolenku v Andalúzii. 
Užívala som si ju, môj pracovný deň mal 
asi 12 hodín a ja som bola naplnená neu-
veriteľnou energiou. Z bežného 8-hodino-
vého spánku sa stal 6-hodinový, napriek 
tomu boli rána úžasné, plné energie. S 
mojím telom sa začali diať zvláštne veci, 
napríklad, že sa mi počet dní menštruácie 
skrátil skoro na polovicu – no ktorú ženu 
by to nepotešilo?!
 Brigáda sa skončila, prišiel čas dovo-
lenky. S rodinou som odišla do Chorvát-
ska a tam som zažila prvú zvláštnu noc. 
Náš milovaný pes Beny bol veľmi ner-
vózny, chodil hore-dole, nevedel spať 
rovnako ako ja. Z ničoho nič ma oblial 
pot a nasledoval šprint na záchod. Ne-
rozumela som, čo sa deje, ale ani som 
to neriešila, pretože na druhý deň som 
bola v poriadku. Po návrate domov som 
naskočila do pracovného kolotoča, ibaže 

moja energia bola zrazu fuč. Nasledovali 
pocity chvenia a tŕpnutie prstov na nohe. 
Diagnóza znela: hyperventilačná tetánia 
a k tomu som dostala odporúčanie, aby 
som sa s tým naučila žiť. Zo surfovania 
po internete som sa dozvedela, že tetánia 
je často spojená s úzkosťou. Nasledovala 
prvá návšteva psychológa, kde sme došli 
k záveru, že je to asi len prepracovanosť, 
nejaké menšie vyhorenie. Túto teóriu 
podporoval aj fakt, že som pracovala s 
ľuďmi a ako veľmi zodpovedný a praco-
vitý človek, ktorý rád pomáha druhým, aj 
na úkor seba. 
 Konečne prišiel čas dovolenky v An-
dalúzii. Všetko bolo dokonalé, až kým mi 
v hlave nezačala šarapatiť myšlienka, že o 
pár dní sa to skončí a ja sa budem musieť 
vrátiť späť do stresujúcej práce. Tak ma 
to zasiahlo, že som sa dva dni zvíjala v 
kŕčoch. Po návrate som samozrejme ne-
počúvala svoje telo, okrem dennodenné-
ho chvenia, príležitostnej „elektriny“ v 
končatinách a oblievaniach potom sa pri-
družili problémy so spánkom a búšením 
srdca. Vždy to prichádzalo v najväčšom 
pokoji.  Navštívila som príjemnú neurolo-
gičku, ktorá mi vysvetlila, že tetánia býva 
spojená aj s úzkosťou a čo môže spôso-
bovať. Predpísala mi jemnulinkú dávku 
antidepresív, ktoré som najskôr odmieta-
la, ale keď som už vážne nebola schopná 
fungovať v práci, siahla som po nich, aby 
som sa konečne trochu vyspala. Veci sa 

však zlepšili iba chvíľkovo. Darmo som 
sa snažila zaháňať nepríjemné úzkostné 
myšlienky a pocity nespokojnosti a ner-
vozity, ktoré prichádzali zdanlivo bez 
príčiny. Po práci som cvičila, aby som zo 
seba vybila negatívnu energiu a stres. S 
priateľom sme začali chodiť na prechádz-
ky, ale bolo mi z nich na odpadnutie. 
Začali mi vadiť svetlá, v práci som po-
stupne strácala odolnosť voči stresu. Pri 
zaspávaní búšenie srdca prešlo nielen do 
uší, ale do každého milimetra môjho tela. 
Rána ma vítali búšením srdca. Moja akti-
vita v práci klesala, snažila som sa chodiť 
domov oveľa skôr než predtým. Prianie, 
aby ma vyhodili, bolo prvým signálom, 
na základe ktorého som uznala, že naozaj 
nie je všetko v poriadku. Nevyhodili ma, 
ale narušená rovnováha vnútorného ucha 
a totálna vyčerpanosť boli príčinou dlho-
dobej práceneschopnosti. 
 Keď som bola doma už mesiac a neve-
dela, čo so sebou, nahromadili sa rodinné 
problémy, ktoré by dali zabrať aj človeku, 
ktorý nemá takéto potiaže. Nie, nenapí-
šem zdravého človeka, lebo ja som zdra-
vá, mám iba zle naladený softwér v hla-
ve. Ja, voľakedy všetko zvládajúca sama 
a maskujúca stres, ako sa len dalo, som 
zrazu nevedela zvládnuť ani minimálny 
stres. Pridružili sa stavy, ktoré nazývam 
„falošný infarkt“: noci, kedy som sa bu-
dila zmáčaná potom od hlavy až po päty, 
vystriedali zimnice, potom prišli fázy 
sťahovania všetkých možných krčných 
svalov, pichanie malilinkých elektrických 
ihličiek po celom tele, dokonca za očami, 
na jazyku, v hrdle. Zhoršil sa mi zrak a 
závraty prichádzali jeden za druhým. Ne-
skôr sa pridružili aj panické ataky, spre-
vádzané nepríjemnými pocitmi, že už-už 
odpadnem. 
 Bola som však rozhodnutá odmietnuť 
takýto život, nevzdať sa bez boja. Pod-
statné je veriť a rozhodnúť sa, že sa z toho 
dostanem. Samozrejme, bojujem aj s po-
citom sebaľútosti, že ma nikto nechápe, 
dokonca ani najbližšie okolie, čo veľmi 
zraňuje. Ale podstatné je „Tu a Teraz“. 
Píšem napriek tomu, že touto poruchou 
trpím a v tomto období je naozaj zhorše-
ná. Ale rozhodla som sa, že nastupujem 
do novej práce a budem bojovať ďalej. 
Veď som sa rozhodla pre ZMENU, žitie a 
nie prežívanie. Vďaka tejto poruche som 
sa naučila množstvo vecí, začala som sa 
venovať maľovaniu, viac myslieť na svo-
je potreby, inak vnímať ľudí a hodnoty. 
Ďakujem aj za pár hodín či minút, keď 
nemám príznaky, lebo mi to dáva nádej, 
že na konci tunela je vždy svetlo. Len to 
chce čas a zmenu mojich postojov a sprá-
vania.                                         Janka L.
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Pozvánka na konferenciu

Detský vývin 
a faktor stresu

Všetkých záujemcov o metódu INPP po-
zývame do Viedne na 22. medzinárodnú 
konferenciu neurologického vývinové-
ho oneskorenia u detí so špecifickými 
poruchami vývinu školských zručností 
pod názvom: Detský vývin a faktor stresu, 
ktorá sa bude konať 13. – 14. septembra 
2014. Záštitu nad konferenciou majú or-
ganizácie INPP Austria and Switzerland. 
Počas dvoch dní sa predstavia zaujímaví 
rečníci z terapeutickej praxe, z oblasti vý-
skumu, medicíny a z akademickej oblasti.
Konferencia je určená pre všetkých od-
borníkov pomáhajúcich profesií pra-
cujúcich s deťmi. Bližšie informácie a 
prihlášku nájdete na stránke www.socio-
terapia.sk. 

 
 
 
 
 
 

Vo virtuálnom svete pribudol nový 
zaujímavý web s názvom To nie 
je správne. Obsah tvoria týždenne 
aktualizované glosy a krátke zamyslenia, 
poukazujúce na dianie zo spoločenského, 
politického, ale aj obyčajného denného 

žitia, ktoré z nejakého dôvodu nie je 
správne a deformuje vzťahy, fungovanie 
spoločnosti a jednotlivcov v nej. 
Web toniejespravne.sk zapĺňajú svojimi 
postrehmi a názormi členovia Inštitútu 
psychoterapie a socioterapie. Príjemné 
na ňom je, že nie je moralizujúci ani 
dehonestujúci, ale určite podnieti k 
zamysleniu. Napríklad nad tým, prečo 
ľudia majú k sebe ďaleko, aj keď túžia po 
blízkosti, prečo z úst mnohých dospelých 
tak často počuť, že deti sú zlé a oveľa 
horšie ako pred rokmi či nad diétami ako 
dobrým biznisom, ktorí ničí nielen mladé 
životy. 

Fanúšikom portálu To nie je správne sa 
môžete stať aj na Facebooku, kde sa dajú 

príspevky komentovať.

TO NIE JE SPRÁVNE
Nový web


