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EDITORIÁL

	 Súčasná	 vlá-
da	 nemá	 ambície	
riešiť	 tzv.	 rómsku	
otázku.	 V	 progra-
movom	 vyhlásení	
chýbajú	 akékoľ-
vek	 pokusy	 o	 ví-
ziu	 komplexného	
riešenia	 rómskej	
otázky	 alebo	 kon-

centrovanej	 chudoby	 v	 rómskych	 osa-
dách.	 Rezort	 školstva	 pod	 vedením	 D.	
Čaploviča	 sa	 nevzdáva	 vo	 svete	 dávno	
prekonanej	myšlienky	 internátnych	 škôl.	
„Je	lepšie	ich	z	takéhoto	prostredia	vziať	
a	dať	im	výchovu	a	vzdelávanie,	ktoré	im	
umožní	 sa	 do	 hrozných	 pomerov	 nevrá-
tiť,“	tvrdí	štátny	tajomník	B.	Ondruš.
	 Opak	je	pravdou.	Severná	Amerika	či	
Austrália	 by	 vedeli	 rozprávať	 o	 tom,	 čo	
vyprodukovali	 internátne	 školy.	 Podľa	
kanadských	výskumov	zanechali	na	abo-
riginálnych	 komunitách	 niekoľko	 pretr-
vávajúcich	 efektov.	 Okrem	 negatívneho	
dopadu	 na	 kultúru	 a	 jazyky	 aboriginál-
nych	 kmeňov	 je	 dokázané,	 že	 odídenci	
z	rezidentských	škôl	 trpia	posttraumatic-
kými	poruchami,	v	dôsledku	čoho	sú	ná-
chylní	na	závislosť	na	drogách	a	alkohole,	
sú	 páchateľmi	 násilných	 trestných	 činov	
a	 domáceho	 násilia.	 V	 Austrálii	 urobili	
niekoľko	 výskumov,	 či	 internátne	 školy	
splnili	cieľ	–	resocializačným	programom	
podporiť	 integráciu	 aboriginálnych	 ľudí	
medzi	 majoritu.	 Nezaznamenali	 žiaden	
hmatateľný	 pokrok	 v	 socializácii,	 absol-
venti	 v	 oveľa	 menšom	 počte	 dokončili	
stredné	 vzdelanie,	 mali	 trikrát	 častejšie	
záznam	v	registri	trestov	a	dvakrát	častej-
šie	užívali	drogy.	
	 Apelujem	na	vládu,	aby	namiesto	in-
ternátnych	 škôl	 pracovala	 s	 národným	
projektom	komunitných	 centier	 a	 v	nich	
budovala	podmienky	na	vytvorenie	pred-
školských	 zariadení,	 kvalitných	 škol-
ských	družín	a	klubov.	Národný	projekt	je	
rozbehnutý,	stačí	ho	nezastaviť	tak,	ako	to	
urobili	s	ďalšími	kvalitnými	projektmi	len	
preto,	že	ich	naštartoval	niekto	iný.

Lucia Nicholsonová

	 Socioterapia	 si	 začala	budovať	 svoju	
pozíciu	v	ČR	najmä	v	kontexte	poskyto-
vania	 sociálnych	 služieb	v	období	 zavá-
dzania	Zákona	č.	108/2006	Sb.,	o	sociál-
nych	službách,	nadväzujúcich	vyhlášok	a	
štandardov	 kvality	 poskytovania	 sociál-
nych	služieb,	pri	zrode	ktorých	stáli	aj	od-
borníci,	ktorí	prešli	uceleným	vzdelaním	
v	systemickom	prístupe	k	pomáhaniu.
	 Prvky	systemického	prístupu	vnášajú	
do	 spolupráce	 s	klientmi	 zásadné	posto-
je,	a	to	nielen	v	oblasti	chápania	pojmov	
podpory	 (spolupráce)	 a	 starostlivosti	
(kontroly).	Stavajú	vedľa	seba	odborníka	
a	klienta	ako	partnerov,	ktorí	na	základe	
osobného	stretnutia	uplatňujú	svoje	kom-
petencie,	 aby	 mohli	 spoločne	 nájsť	 pri-
meranú	mieru	podpory	potrebnej	na	zlep-
šenie	klientovej	situácie	a	jeho	možností	
žiť	čo	najuspokojujúcejší	život.
	 Nie	 je	 to	 odborník,	 kto	 má	 recept	 a	
primariát	 na	 odhalenie	 klientových	 cie-
ľov	a	najvhodnejších	ciest	k	 ich	naplne-
niu.	Je	to	klient,	kto	je	expertom	na	svoj	
život,	on	je	nositeľom	problému,	zodpo-

vednosti	za	seba	samého,	má	určitú	mieru	
kompetencií,	aby	vyslovil	svoje	želania	a	
ciele	a	určil,	akou	cestou	sa	vybrať,	aby	sa	
cítil	spokojný.	Je	to	klient,	kto	je	hlavným	
aktérom	 a	 režisérom	 svojho	 životného	
príbehu.	 Odborník	 prichádza	 s	 ponukou	
poskytovanej	služby	–	verejnou	zákazkou	
spoločnosti,	poslaním	organizácie,	cieľmi	
konkrétnej	služby	–	v	rámci	ktorej	ponúka	
klientovi	 primeranú	 podporu	 a	 posilňuje	
jeho	 kompetencie	 pri	 hľadaní	 odpovedí	
na	otázky	klienta.

Spolupráca socioterapeut – klient
	 Aby	 mal	 klient	 možnosť	 aktívne	 sa	
podieľať	 na	 posúdení	 vlastnej	 situácie,	
vyslovení	vlastných	potrieb	a	pracovať	na	
ich	naplnení	spôsobom,	ktorý	mu	je	vlast-
ný,	musí	ho	pracovník	podporiť	špecific-
kými	 schopnosťami,	metódami	a	 techni-
kami	spolupráce,	ktoré	práve	systemická	
socioterapia	ponúka	a	dáva	 tak	možnosť	
okúsiť,	 ako	dobre	 chutí	 etickejší	 a	 efek-
tívnejší	spôsob	poskytovania	služieb.
 pokračovanie na str.  2
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Socioterapia je mladá spoločensko-vedná disciplína, ktorá sa na 
Slovensku postupne udomácňuje. Prinášame pohľad na etablovanie, 
využívanie a fungovanie socioterapie u našich západných susedov – v 
Českej republike.
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Je	 samozrejmé,	 že	 nie	 všetci	 klienti	 sú	
s	 ohľadom	 na	 svoju	 situáciu	 schopní	
takejto	spolupráce	v	plnom	rozsahu.	Tre-
ba,	 aby	 im	 pracovníci	 poskytli	 a	 zaistili	
nevyhnutnú	 starostlivosť,	 a	 tým	 za	 nich	
čiastočne	prevzali	zodpovednosť.
	 Aj	v	tomto	je	nutné,	aby	takémuto	roz-
hodnutiu	predchádzala	snaha	o	nájdenie	a	
posilnenie	aj	tých	najmenších	kompeten-
cií	klienta,	ktoré	by	spoluprácu	umožnili.
	 Potom,	ako	vo	Vyhláške	č.	505/2006	
Sb.,	 k	 vykonaniu	 zákona	 o	 sociálnych	
službách,	 boli	 sociálne	 terapeutické	 čin-
nosti	uvedené	medzi	základné	piliere	po-
skytovania	množstva	 sociálnych	 služieb,	
začala	sa	socioterapia	rozvíjať	a	získavať	
samostatnosť.	 Viacero	 odborov	 uplatňo-
vaných	 v	 pomáhajúcich	 profesiách	 má	
rovnaký	cieľ	–	pomôcť	človeku	v	ťažkej	
situácii	 prostredníctvom	 profesionálnej	
podpory	tak,	aby	dosiahol	žiaduce	zmeny,	
ktoré	mu	umožnia	žiť	lepšie.	Odrazovým	
mostíkom	 pre	 socioterapiu	 bola	 v	 ČR	
predovšetkým	systemická	psychoterapia.	
Napriek	 tomu,	že	psychoterapia	a	 socio-
terapia	má	aj	naďalej	veľa	spoločného	v	
oblasti	 techník	 spolupráce	 s	 klientmi,	 je	
možné	 ich	 od	 seba	 jednoznačne	 odlíšiť	
ako	 samostatné	 oblasti,	 a	 to	 najmä	 kon-
textom,	v	ktorom	sú	v	praxi	poskytované.

Hranice odborov
	 Vymedzenie	 rámca	 socioterapie,	 jej	
poslania	 a	 zodpovednosti	 je	určené	 tým,	
že	 socioterapia	 spadá	 predovšetkým	 do	
oblasti	 poskytovania	 sociálnych	 služieb,	
ich	 spoločenského	 zadania,	 cieľov	 kon-
krétnej	služby	a	povinných,	očakávaných	
výstupov.	Využíva	sa	nielen	v	spolupráci	
s	motivovanými	klientmi,	ktorí	chcú	po-
moc	na	ceste	k	naplneniu	svojich	potrieb,	
ale	aj	tam,	kde	motivácia	zo	strany	klienta	
chýba	 a	 spolupráca	 pramení	 z	 potrieb	 a	
zadania	ďalších	osôb	(napr.	nadriadených	
úradov,	želanie	opatrovníka	atď.).	Socio-
terapia	 teda	stojí	na	pozícii	medzi	klien-
tom	a	spoločnosťou.
	 V	 úvodnej	 stati	 „Manifest	 sociote-
rapie“	 uvádza	 Ivan	Úlehla	 základné	 sta-
noviská	k	 socioterapii	 ako	 samostatného	
odboru,	 ktorý	 pôsobí	 v	 hraničnej	 oblasti	
medzi	psychoterapiou	a	sociálnou	prácou	
a	špecifikuje	základné	pravidlá,	ktoré	by	
mali	byť	v	socioterapii	aplikované,	aby	sa	
mohla	stať	konkrétne	vymedzeným	svoj-
bytným	 odborom:	 „Východiskom	 socio-
terapie	 je	 analytická	 filozofia,	 radikálny	
konštruktivizmus,	 biologická	 Matura-
nova	 teória	 štruktúrneho	 determinizmu,	
filozofia	obratu	k	 jazyku.	Vo	všeobecnej	
teórii	 sa	 opiera	 o	 Ericksonove	 chápanie	
klienta	a	zároveň	sa	nezdráha	pracovať	na	
vybavení	praktických	vecí,	pri	ktorých	je	
potrebné	rokovanie	s	treťou	stranou,	ktorá	

konštruktivistický	koncept	nezdiela.	Zák-
ladnou	 metódou	 je	 reflektovanie.	 Úlo-
hou	socioterapeuta	nie	je	zariadiť,	aby	sa	
klient	rozhodoval	správne,	ale	tam,	kde	je	
schopný,	 sa	 informovane	 rozhodol	 sám.	
Techniky	používané	v	socioterapii,	môžu	
byť	prevzaté	z	najrôznejších	škôl	psycho-
terapie	 a	 sociálnej	 práce	 vtedy,	 keď	 sú	
použité	transparentne	a	primerane	v	kon-
texte,	v	ktorom	sa	práca	uskutočňuje,	pri-
merane	cieľom	práce	s	daným	klientom	a	
pod	podmienkou,	že	klient	posúdi,	ako	a	
čím	mu	bol	zvolený	prístup	užitočný.	So-
cioterapia	 sa	neobmedzuje	 iba	na	oblasť	
sociálnych	 služieb,	 praktizuje	 sa	 napr.	 v	
justícii,	zdravotníctve,	pedagogike,	rodin-
nom	 a	manželskom	 poradenstve.	 Socio-
terapia	nie	 je	psychoterapiou	v	 sociálnej	
oblasti.	Vzdelanie	psychoterapeuta	nie	je	
dostačujúce	na	prácu	socioterapeuta,	pre-
tože	musí	mať	navyše	vzdelanie	v	sociál-
nej	práci,	musí	vedieť	odporúčať,	ale	tiež	
priamo	s	klientom	vybaviť	veci,	čo	psy-
choterapia	nerobí	–	ísť	s	klientom	do	jeho	
prostredia,	 zapájať	osobné	 sociálne	oko-
lie	klienta,	riešiť	prípad	a	nie	iba	klienta.	
Socioterapeut	je	ten,	kto	má	socioterape-
utické	vzdelanie	a	schopnosti.	Tie	získa	v	
špecializovanom	výcviku	v	rámci	kvalifi-
kačného	a	ďalšieho	vzdelávania.	Sociote-
rapeut	dôsledne	odlišuje,	kto	označuje	čo	
za	problém	a	prečo	–	klientova	verzia	je	
kľúčom	k	otvoreniu	práce	na	riešení.	So-
cioterapia	 je	charakteristická	svojím	cie-
ľom	–	nájsť	cesty	a	spôsoby,	ktoré	člove-
ku	umožnia	využiť	jeho	vlastné	zdroje	na	
to,	aby	sa	zapojil	do	spoločnosti,	v	ktorej	

sa	pohybuje,	a	to	k	spokojnosti	svojej	aj	
onej	spoločnosti.“

Etablovanie nového odboru
	 Zavádzaniu	 socioterapie	 do	 praxe	 a	
jej	 šíreniu	 medzi	 profesionálnymi	 pra-
covníkmi	 ďalších	 organizácií	 sa	 v	 ČR	
ujal	 tím	pracovníkov	 skupiny	GI,	 s.r.o..	
Od	 roku	 2009	 organizujú	 dvojročné	
výcviky	 v	 socioterapii,	 ktoré	 zahŕňajú	
teoretický	 základ,	 tréning	metód	 socio-
terapie,	 supervíziu	 aj	 sebaskúsenostné	
učenie.	 Výcvik	 je	 akreditovaný	 Minis-
terstvom	 práce	 a	 sociálnych	 vecí	ČR	 a	
jeho	 cieľom	 je	 naučiť	 účastníkov	 pro-
fesionálnym	 zručnostiam	 socioterapie,		
reagovať	na	potreby	a	želania	klientov	v	
rámci	skupinovej	aj	individuálnej	práce,	
viesť	prípad	a	prijímať	supervíziu.
	 Absolventi	 prvého	 behu	 výcviku	 sa	
snažia	 položiť	 základy	 fungovania	 So-
cioterapeutického	 inštitútu	 ČR	 a	 jeho	
prostredníctvom	potom	šíriť	povedomie	
a	dobré	meno	socioterapie,	 rozvíjať	so-
cioterapiu	ako	samostatný	odbor,	ponúk-
nuť	 podporu	 ľuďom,	 ktorí	 socioterape-
uticky	 pracujú	 alebo	 chcú	 socioterapiu	
využiť,	 umožniť	 prístup	 k	 informáciám	
pre	odbornú	aj	laickú	verejnosť,	podpo-
riť	systém	vzdelávania	v	oblasti	sociote-
rapie	a	týmito	aktivitami	pomôcť	pevne	
zakotviť	 socioterapiu	v	 systéme	posky-
tovania	služieb.

Zuzana Blechová 
Institut	pro	socioterapii	ČR

Emilie Šípová
GI	konzultace	a	vzdělávání
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Nie je to odborník, kto má recept na odhalenie klientových cieľov a najvhodnejších ciest k 
ich naplneniu. Expertom na svoj život je klient.
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ODDELENÉ DETI
Pred časom sa znovu vynorila otázka zavedenia internátnych škôl 
pre rómske deti. Z marketingového pohľadu sa mi to niekedy javí ako 
snaha presvedčiť klienta, aby si kúpil produkt, o ktorý nemá záujem, 
ale predávajúci je presvedčený, že by oň záujem mať mal. O klientove 
potreby sa však vôbec nezaujíma.
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Chcieť iné podmienky pre seba a iné pre nejakú skupinu ľudí je diskriminácia.

	 Nejde	 nám	o	 popieranie	 skutočnosti,	
o	 skresľovanie	 aktuálneho	 stavu	 na	
Slovensku.	 Je	 pravda,	 že	 rómske	 deti	
dosahujú	 v	 priemere	 nižšie	 vzdelanie,	
častejšie	 opakujú	 ročník,	 častejšie	
navštevujú	 špeciálne	 základné	 školy	
než	 deti	 z	majority.	 Nepopierame,	 že	 je	
potrebné	hľadať	riešenia.	
	 Niektoré	z	navrhovaných	riešení	však	
skôr	odrážajú	strach	majority	a	túžbu	po	
akomsi	mávnutí	zázračným	prútikom.	Sú	
skôr	 reakciou	 na	 frustráciu	 z	 dlhodobo	
neuspokojivého	 stavu,	 ktorý	 prispieva	
k	 napätým	 vzťahom	 a	 problémom	 v	
spoločnosti,	 než	 skutočným	 hľadaním	
riešenia,	 ktoré	 by	 bolo	 prijateľné	 aj	 pre	
tých,	ktorých	sa	to	priamo	týka.

Pre rómsku rodinu áno,
pre moju nie?

	 Chcieť	iné	podmienky	pre	seba	a	iné	
pre	nejakú	skupinu	ľudí	je	diskriminácia.	
Základné	 otázky	 sú:	 „Poslal	 by	 som	 do	
takejto	 internátnej	 školy	 svoje	 dieťa?	
Chcel	 by	 som	 ja	 takto	 vyrastať?“	 Pre	
iných	 môžeme	 navrhovať	 iba	 také	
riešenia,	 ktoré	 by	 boli	 prijateľné	 aj	 pre	
nás	 a	 zároveň	 ich	 vieme	 zabezpečiť	 v	

dostatočnej	 kvalite.	 Tá	 sa	 nevzťahuje	
iba	 na	 úroveň	 poskytovaného	 vzdelania,	
ale	aj	na	láskyplné,	prijímajúce	vzťahy	a	
bezpečné	prostredie	pre	rast.	
	 Nedá	 sa	 vychádzať	 z	 predpokladu,	
že	 ak	 rodina	 žije	 v	 osade,	 tak	 rodičom	
na	 deťoch	 nezáleží	 a	 nemajú	 ich	 radi.	
Rovnako	 aj	 medzi	 majoritou	 sa	 nájdu	
rodičia	 lepší,	 zodpovednejší,	 ako	 aj	
rodičia,	 ktorí	 kvôli	 nízkej	 miere	 svojej	
zrelosti	nie	sú	schopní	dostatočne	napĺňať	
potreby	dieťaťa.	
	 Vzťahy	v	rodinách	sa	všade	pohybujú	
od	funkčných	až	po	afunkčné.	Ak	rodičia	
nechcú	 stratiť	 blízkosť	 s	 dieťaťom	 a	
poslať	 ho	 do	 internátnej	 školy,	 je	 to	
pozitívne	a	hodné	ocenenia.	

Možnosti na výber
	 Každý	 rodič	 má	 mať	 právo	 voľby,	
akým	 spôsobom	 vzdelávať	 svoje	 dieťa,	
rovnako	 by	 pri	 tomto	 rozhodovaní	malo	
byť	 zohľadnené	 aj	 dieťa,	 jeho	predstavy	
a	potreby.	Iné	je,	ak	má	internátnu	školu	
navštevovať	dieťa,	ktoré	má	pätnásť	a	iné,	
ak	má	šesť.	 Iné	 je,	 ak	môže	prísť	každý	
víkend	domov	a	iné,	ak	sa	pre	vzdialenosť	
stretne	s	blízkymi	raz	mesačne.	

	 Nie	 sme	 a	 priori	 proti	 internátnym	
školám,	 iba	 proti	 tomu,	 aby	 bol	 takýto	
spôsob	 vzdelávania	 povinný.	 Môžeme	
ponúkať	 rôzne	 možnosti	 vzdelávania,	
pričom	 internátna	 škola	 môže	 byť	
jednou	 z	 alternatív,	 s	 rešpektom	 voči	
individualite	 každého	 dieťaťa,	 každej	
rodiny.	Ak	 z	 pozície	 autority	 presadíme	
spôsob	vzdelávania,	ktorý	pre	dieťa	a	jeho	
rodinu	 nie	 je	 prijateľný,	 ťažko	 môžeme	
predpokladať,	 že	 sa	 zvýši	 vzdelanosť.	
Skôr	narastie	odpor	voči	škole	a	absencie	
v	školskej	dochádzke.	Skúsenosti	učiteľov	
z	rómskych	internátnych	škôl	potvrdzujú,	
že	 aj	 takéto	 vzdelávanie	má	 zmysel,	 ale	
pre	jeho	úspešnosť	bolo	kľúčové	získať	si	
rodičov	aj	deti	na	 svoju	 stranu,	vypočuť	
ich	obavy.

Viac zodpovednosti 
za seba a život

	 Žiadne	 zvonka	 presadzované	
rozhodnutia	nevedú	k	tomu,	aby	sa	zvýšila	
osobná	 zodpovednosť	 jednotlivcov.	
Presadzovanie	moci	 autority,	 štátu	môže	
naopak	 viesť	 k	 zvýšeniu	 nespokojnosti,	
napätia,	snahe	zodpovednosti	sa	vyhýbať,	
k	 hľadaniu	 ciest,	 ako	 obísť	 pravidlá.	
Nedá	sa	zvonka	dosiahnuť	 to,	 aby	ľudia	
chceli.	 Je	 však	 možné	 komunikovať	
so	 zainteresovanými	 a	 prizvať	 ich	 k	
hľadaniu	 riešenia.	 Rodičia	 potrebujú	
sami	 začať	 vnímať	 vzdelanie	 (prípadne	
internátnu	školu)	ako	niečo,	čo	má	pre	ich	
dieťa	význam,	čo	môže	ovplyvniť	kvalitu	
jeho	života.	Kým	je	to	samoúčelné,	je	to	
chápané	skôr	ako	nepríjemná	povinnosť,	
ako	nutné	zlo	alebo	dokonca	trest.	
	 Navrhované	riešenia	často	vyznievajú	
v	zmysle:	„My	ťa	donútime	vzdelávať	sa,	
a	keď	to	nepôjde	doma,	tak	v	internáte!“	
Akoby	nebolo	zmysluplnejšie	rozmýšľať	
nad	tým,	ako	získať	dieťa	pre	to,	aby	sa	učiť	
chcelo.	 V	 osobných	 príbehoch	 Rómov,	
ktorí	úspešne	vyštudovali,	často	zaznieva,	
že	významný	bol	pre	nich	predovšetkým	
blízky	a	podporujúci	vzťah,	dôvera	v	ich	
schopnosti.	 Niekedy	 to	 bol	 rodič,	 ktorý	
ich	k	tomu	viedol,	niekedy	iný	príbuzný,	
niekedy	učiteľ,	ktorý	rozoznal	potenciál	a	
pomohol	ho	rozvinúť.	
	 Pre	 úspešný	 život	 v	 dospelosti	
nie	 sú	 potrebné	 iba	 akademické	
vedomosti,	 ale	 aj	 schopnosť	 fungovať	
vo	vzťahoch,	 sociálnej	 skupine,	ktoré	 sa	
v	umelých	prostrediach	ťažko	získavajú.	
Zmysluplnejšie	 a	 efektívnejšie	 sa	 nám	
javí	 možnosť	 pracovať	 v	 prirodzenom	
systéme,	 v	 ktorom	 je	 možné	 zachovať	
rodinné	 väzby.	 Systém	 treba	 rozvíjať	
tak,	 aby	 bol	 funkčnejší	 a	 lepšie	 dokázal	
napĺňať	aj	 tieto	úlohy.	Ako	cestu	vidíme	
vedenie	rodiny	k	posilňovaniu	zručností	a	
pochopeniu	významu	vzdelania	v	spojení	
s	 reformou	 v	 školstve	 (aby	 vzdelávanie	
bolo	 pre	 všetky	 deti	 príťažlivejšie,	 ciele	
dosiahnuteľnejšie).	
	 Navrhované	 budovanie	 komunitných	
centier	 a	 celodenné	 vzdelávanie	 detí	
vidíme	 ako	 lepšie	 riešenia,	 ktoré	
posilnia	 komunitu	 a	 využijú	 jej	 zdroje,	
čo	 v	 konečnom	 dôsledku	 prispeje	 aj	 k	
posilneniu	jej	jednotlivých	členov.	

Monika Gregussová
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DOMOVY NIE SÚ OSAMOTENÉ OSTROVY
Fórum riaditeľov detských domovov je už niekoľko rokov oficiálnym 
stavovským združením riaditeľov slovenských detských domovov. Pred 
časom prešlo transformáciou, ktorá sa dotkla organizačnej štruktúry, 
poslania aj vízie. Teraz má slúžiť všetkým zamestnancom detských 
domovov, preto sa zmenil aj názov na Fórum riaditeľov a zamestnancov 
detských domovov Slovenskej republiky.

pokračovanie na str.  5

Jaroslav Szabó, riaditeľ DeD v Dedine mládeže

	 Želateľným	výsledkom	transformácie	
je,	aby	sa	Fórum	stalo	platformou	na	rie-
šenie	konkrétnych	otázok,	výmenu	skúse-
ností	a	na	prediskutovanie	všetkých	tém	a	
oblastí,	 o	ktoré	 sa	 zamestnanci	detských	
domovov	 zaujímajú.	 Okrem	 vnútornej	
komunikácie	 fórum	 komunikuje	 a	 vedie	
odborné	diskusie	aj	so	štátnymi	a	neštát-
nymi	 subjektmi,	 v	 neposlednom	 rade	 aj	
so	 zriaďovateľom	 detských	 domovov,	 s	
Ústredím	práce	sociálnych	vecí	a	rodiny.	
O	fungovaní	Fóra	sme	hovorili	s	riadite-
ľom	Detského	domova	v	Dedine	mláde-
že,	Mgr. Jaroslavom SZABÓM,	ktorý	je	
krajským	riaditeľom	Fóra.	

Ako a kedy vzniklo pôvodné Fórum 
riaditeľov detských domovov? 
	 Pôvodne	to	bola	organizácia,	ktorá	re-
prezentovala	 záujmy	 riaditeľov.	 Vznikla	

asi	pred	jedenástimi	rokmi	ako	občianske	
združenie,	 ktorého	 členmi	 boli	 riaditelia	
detských	domovov	na	základe	slobodné-
ho	vyjadrenia	 záujmu.	Riaditelia	 vyvíja-
li	 aktivity	 smerom	k	 zriaďovateľovi	 –	 k	
ústrediu	práce	a	k	ministerstvu	–	ale	boli	
to	 aj	 rôzne	 iné	 aktivity	 voči	 deťom	 a	 k	
detským	domovom.	Pôvodná	myšlienka,	
aby	 sa	 riaditelia	 cítili	 silnejší	 v	 presa-
dzovaní	 svojich	 individuálnych	 záujmov	
a	 záujmov	 organizácie,	 sa	 napĺňala	 iba	
čiastočne.	Úspešní	 boli	 určite	 v	 tom,	 že	
Fórum	preukázalo	životaschopnosť.	

Prečo sa Fórum otvorilo aj pre ostat-
ných zamestnancov, pre vychovávate-
ľov, profesionálnych rodičov, sociál-
nych pracovníkov?
	 Priviedlo	nás	k	tomu	hlavne	vnímanie	
nových	 podmienok	 detských	 domovov,	

zmeny	 ich	 „filozofie“,	 ktorá	 sa	 celkom	
iste	odráža	aj	na	vnútornej	komunikácii	so	
zamestnancami.	Funkciu	riaditeľa	detské-
ho	domova	zastávam	sedem	rokov	a	som	
presvedčený,	 že	 je	 dobré	 spoznať	 rôzne	
manažérske	štýly	riadenia.	Osobne	prefe-
rujem	demokratický	štýl	a	do	riadenia	sa	
snažím	 prizývať	 čo	 najväčšie	 množstvo	
kľúčových	ľudí	z	detského	domova.	Je	to	
viac	o	spolupráci	než	o	priamom	riadení.	
Je	 to	riadenie	 iným	spôsobom,	v	ktorom	
sa	 ľudia	 cítia	 slobodnejší	 a	 ich	 ochota	
spolupracovať	môže	byť	vyššia,	než	keby	
som	sa	rozhodoval	iba	ja	sám.	Myslím	si,	
že	aj	v	rámci	Fóra	začali	riaditelia	vnímať	
tento	rozmer	a	preto	došlo	k	rozhodnutiu	
otvoriť	ho	aj	pre	ostatných	zamestnancov	
detských	 domovov.	 Druhým	 dôvodom	
bola	 potreba,	 aby	 Fórum	 reprezentovalo	
všetkých	zamestnancov	a	tým	prispelo	k	
ich	 spokojnosti.	 Pretože	 ak	 sú	 spokojní,	
odrazí	sa	to	aj	na	ich	práci	s	deťmi.	
	 V	novembri	2011	na	Valnom	zhromaž-
dení	 v	 Častej	 –	 Papierničke	 bola	 prijatá	
zmena	stanov	na	základe	súhlasu	väčšiny	
členov	Fóra.	Je	pravda,	že	realizácia	tech-
nickej	stránky	veci	–	myslím	tým	najmä	
kreovanie	nových	súčastí	Fóra	–	ešte	trvá.	
V	súčasnosti	na	úrovni	každého	detského	
domova	 vzniká	 základná	 jednotka	 Fóra,	
tzv.	 profesijná	 sekcia.	 Profesijné	 sekcie	
majú	 vychovávatelia,	 sociálni	 pracovní-
ci,	 profesionálni	 rodičia,	 psychológovia,	
špeciálni	 pedagógovia,	 zdravotnícki	 pra-
covníci	a	pod.	Na	úrovni	detského	domo-
va	sa	takto	vytvorí	štruktúra,	ktorej	pred-
sedá	riaditeľ	detského	domova.	

Prečo riaditeľ?
	 Je	štatutárnym	orgánom	zariadenia,	z	
toho	vyplýva	jeho	osobitá	zodpovednosť	
voči	detskému	domovu.	On	je	ten,	ktorý	
distribuuje	 informácie	 smerom	k	 vycho-
vávateľom,	 najviac	 komunikuje	 s	 riadi-
teľmi	 iných	detských	domovov	a	 tiež	so	
zriaďovateľom.	Keď	 zlyhá,	 tak	 je	 odvo-
laný.	Každá	 sekcia	má	 svojho	 vlastného	
lídra,	 ale	 v	 celom	 detskom	 domove	 je	
predsedom	 riaditeľ.	 Podobne	 to	 funguje	
aj	na	úrovni	kraja.	Zástupcovia	 jednotli-
vých	 profesijných	 sekcií	 z	 jednotlivých	
detských	 domovov	 si	 volia	 svojho	 kraj-
ského	 lídra.	Vzniká	 tak	krajské	predsed-
níctvo	Fóra,	ktoré	je	zložené	z	krajských	
lídrov	za	každú	profesijnú	sekciu	a	riadi-
teľov	 jednotlivých	 detských	 domovov	 v	
príslušnom	kraji.
	 V	 našom	 kraji	 je	 osem	 detských	 do-
movov,	čo	predstavuje	osem	riaditeľov	a	
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približne	 rovnaký	 počet	 lídrov	 za	 každú	
sekciu.	Vzniká	tak	rovnováha	v	počte	ria-
diteľov	 a	 ostatných	 zamestnancov.	 Je	 to	
kolektívny	orgán,	v	ktorom	sa	rozhoduje	
hlasovaním.

Že sa riaditelia a ostatní zamestnanci 
dostávajú do rovnováhy, je veľmi sym-
patické.
	 Myslím	 si,	 že	 je	 to	 správne.	 Kým	 v	
rámci		 konkrétneho	domova	nesie	„svo-
ju	kožu	na	trh“	riaditeľ,	je	logické,	že	má	
aj	 väčšie	 právo	 rozhodovať.	 Na	 úrovni	
kraja	však	už	nejde	iba	o	jeho	detský	do-
mov,	ale	o	všetky	a	vtedy	je	parita	veľmi	
dobrá.	Na	úrovni	celej	republiky	je	to	ob-
dobné	s	tým,	že	tam	vystupuje	jeden	zá-
stupca	riaditeľov	a	jeden	zástupca	každej	
profesijnej	sekcie.

Kto je riaditeľom celoslovenského 
Fóra?
	 Riaditeľom	Fóra	riaditeľov	a	zamest-
nancov	 detských	 domovov	 Slovenskej	
republiky	je	Zdenko	Michalides,	 riaditeľ	
Detského	domova	v	Liptovskom	Hrádku.

Stretáva sa Fórum aj s  problémami? 
Vidíte nejaké jeho nedostatky?
	 Veľkým	nedostatkom	je,	že	všetci	ľu-
dia	v		štruktúrach	Fóra	sú	zároveň	aj	za-
mestnanci,	 čo	 znamená,	 že	 sú	 primárne	
zodpovední	za	svoju	prácu	v	konkrétnych	
detských	domovoch.	Všetko,	čo	robia	pre	
Fórum,	robia	na	úkor	svojej	práce	v	det-
ských	 domovoch,	 musia	 si	 prácu	 deliť.	
Myslím	 si,	 že	 Fórum	 by	 bolo	 dynamic-
kejšie,	keby	 sme	svoju	prácu	 takto	deliť	
nemuseli.	Zároveň	je	 to	práca	dobrovoľ-
ná,	nie	sme	za	ňu	honorovaní,	robíme	ju	
preto,	lebo	v	tom	vidíme	prínos	a	zmysel.	
Fórum	 ponúka	 výbornú	 príležitosť	 pre	
výmenu	skúseností,	pomáha	nám	v	práci,	
produkuje	nové	myšlienky	a	vytvárame	si	
nové	 priateľstvá.	 Samozrejme,	 je	 to	 prí-
nosom	aj	pre	naše	detské	domovy,	pretože	
nemusíme	vymýšľať	vymyslené.	Ale	bolo	
by	 prospešné,	 keby	 sa	 aspoň	 predseda	
tomu	mohol	venovať	profesionálne.

Privítali by ste teda, keby hlavná funk-
cia bola platená?
	 Ešte	sme	o	tom	v	tejto	podobe	neho-
vorili,	je	to	skôr	iba	môj	súkromný	názor,	
no	myslím	si,	že	by	to	bolo	veľmi	dobré.	
Ale	ešte	predtým	by	sme	mali	dokázať	ži-
votaschopnosť,	možno	potom	bude	aktu-
álna	aj	táto	otázka.

Funguje Fórum aj tak, že ak má na-
príklad vychovávateľ nejaký problém, 
môže ho konzultovať s vychovávateľmi 
z iných domovov?

	 Fórum	 vytvára	 predovšetkým	 nefor-
málnu	komunikačnú	platformu	pre	takúto	
podporu.	Hovorím	najmä	o	ľudskom	po-
rozumení,	o	nových	myšlienkach	a	nápa-
doch,	o	vzájomnom	povzbudení	v	práci...	
Môžu	sa	ventilovať	aj	trápenia,	ľudia	vi-
dia,	že	v	tom	nie	sú	sami.

Ako to vyzerá v praxi? Kde sa môžu 
zástupcovia jednotlivých sekcií spolu 
stretnúť?
	 Základná	 jednotka	 sa	 stretáva	 na	
úrovni	 konkrétneho	 detského	 domova.	
Na	úrovni	kraja	sa	jednotlivé	sekcie	napr.	
psychológov,	 sociálnych	 pracovníkov	
atď.,	 môžu	 zjednocovať	 v	 postupoch,	
poskytovať	 si	 navzájom	 spätnú	 väzbu	 a	
podobne.	Rovnako	 tak	 je	 to	možné	 zor-
ganizovať	aj	na	úrovni	 republiky.	Našou	
predstavou	 je,	 aby	 sekcie	 poskytovali	
spätnú	 väzbu	 aj	 riaditeľom,	 čím	 sa	 celá	
práca	zefektívni.

Sú do tohto zapojené všetky detské 
domovy?
	 Nie	 úplne,	 niektorí	 riaditelia	 alebo	
zamestnanci	 neprejavili	 záujem.	 Možno	

je	to	aj	o	rozdielnom	vnímaní	sveta...	Nie	
je	to	povinné.	Myslím	si,	že	všetko	chce	
svoj	čas	a	keď	ľudia	spoznajú,	že	veci	nie	
sú	pre	nich	ohrozujúce,	pridajú	sa.

Akú sú vízie a plány, ale tiež konkrétne 
aktivity v blízkej budúcnosti?
	 V	osobe	nového	generálneho	riaditeľa	
Mariána	 Valentoviča	 a	 aj	 štátneho	
tajomníka	MPSVaR	 Branislava	 Ondruša	
sme	 našli	 podporu	 pre	 vytvorenie	
platformy	 na	 lepšiu	 komunikáciu.	 Dali	
nám	 prísľub,	 že	 sa	 budeme	 stretávať	 a	
že	 Fórum	 riaditeľov	 a	 zamestnancov	
detských	 domovov	 sa	 stane	 partnerom	
pre	 komunikáciu	 s	 nimi.	 Doposiaľ	 sme	
komunikovali	 skôr	 na	 úrovni	 stredného	
manažmentu	 a	 hoci	 komunikácia	 bola	
veľmi	 dobrá,	 predsa	 len	 sa	 domnievam,	
že	 tento	 posun	 nahor	 nás	 môže	 zblížiť.	
Zatiaľ	 je	 konkrétnym	 výstupom	 to,	 že	
sa	budeme	pravidelne	 stretávať	 a	verím,	
že	 spolupráca	 a	 vzájomná	 koordinácia	
sa	 týmto	 zlepší	 v	 prospech	 všetkých	
zamestnancov	detských	domovov,	najmä	
však	v	prospech	detí	v	nich.

Lívia Lozsi

Prínosom všetky pre detské domovy združené vo Fóre je napríklad to, že netreba  vy-
mýšľať vymyslené. Je to platforma, na ktorej sa dajú vymieňať skúsenosti.
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	 Milan	má	52	rokov	a	takmer	dvadsať	
rokov	 je	 zamestnaný	 v	montáži	 klimati-
začných	 jednotiek.	 Ako	 vyučený	 jemný	
mechanik	síce	nemá	možnosť	v	montáži	
uplatniť	všetky	svoje	 schopnosti,	 ale	za-
rába	viac	ako	vo	svojej	pôvodnej	profesii.	
Dlhé	 roky	 bol	 na	 svojom	mieste	 v	 pod-
state	 spokojný,	 vždy	 pracoval	 rozvážne,	
spoľahlivo	a	v	prospech	firmy.	S	pribúda-
júcimi	rokmi	mu	však	začalo	robiť	prob-
lém	zvládať	čoraz	vyššie	pracovné	tempo	
a	zvyšujúcu	sa	výkonnosť.
	 Do	 tímu	prichádzali	 stále	mladší	 ko-
legovia,	až	bol	zrazu	ten	najstarší	a	uve-
domoval	si,	že	s	mladšími	si	nemá	veľmi	
čo	 povedať.	Hektika	 zvyšovala	 jeho	 na-
pätie	a	spôsobovala	konflikty	s	kolegami.	
Na	oddych	a	regeneráciu	potreboval	dlhší	
čas,	aby	dokázal	podávať	rovnaký	výkon	
ako	 voľakedy.	 Jeho	 organizmus	 čoraz	
častejšie	 reagoval	 bolesťami	 hlavy,	 pre-
chladnutím	a	nechutenstvom.

Prosím, pomôžte!
	 Každý	 deň	 sa	 snaží	 zvládnuť	 tem-
po,	 ktorému	 je	 vystavený.	 Rozhodol	 sa	

požiadať	 v	 rámci	 firmy	 o	 preradenie	 na	
menej	 fyzicky	 náročnú	 prácu.	 Jeho	 šéf,	
28-ročný	vedúci	montáže,	zareagoval	slo-
vami:	 „Buďte	 rád,	Milan,	 že	 vo	 svojom	
veku	 máte	 prácu.	 Na	 vaše	 miesto	 čaká	
dvadsať	ďalších.”	Milan	 si	 uvedomoval,	
že	keby	z	firmy	odišiel,	prácu	si	nenájde.	
Vyučil	 sa	pred	 tridsiatimi	piatimi	 rokmi,	
cudzí	 jazyk	 neovláda,	 sily	 ubúdajú	 –	 čo	
teda	môže	ponúknuť	 inému	zamestnáva-
teľovi?	 Ocitol	 sa	 v	 slepej	 uličke,	 jediné	
riešenie	 videl	 v	 predčasnom	 dôchodku.	
Rozhodol	sa	vo	firme	„prežiť	v	úspornom	
režime”	do	šesťdesiatky,	kedy	bude	mať	
nárok	na	predčasný	dôchodok.	Podal	vnú-
tornú	výpoveď.
	 Ľudia	ako	Milan	si	spravidla	nevyberú	
vnútornú	výpoveď	 len	 tak	„z	plezíru“,	 z	
pohodlnosti	 alebo	 lenivosti,	 ale	 z	 pocitu	
rezignácie	 na	 nepriaznivú	 pracovnú	 si-
tuáciu,	 v	 ktorej	 sú	 dlhodobo.	 Zamestna-
nec	 vo	 vnútornej	 výpovedi	 je	 nešťastný	
a	 nespokojný,	 čo	 sa	 odráža	 vo	 všetkých	
oblastiach	 jeho	 života	 –	 negatívne	 sú	
ovplyvnené	jeho	základné	životné	posto-
je,	je	demotivovaný,	prejavujú	sa	fyzické	

symptómy	vnútornej	výpovede	a	pocho-
piteľne,	že	významne	klesla	aj	 jeho	pra-
covná	výkonnosť.

Zmena je nutná
	 Stopercentne	účinné	 recepty	pre	ľudí	
v	Milanovej	situácii	neexistujú.	Vnútorná	
výpoveď	 prináša	 každej	 firme	 zvýšené	
náklady.	Minimálne	v	tom,	že	zamestna-
nec	neodvádza	prácu,	za	ktorú	je	platený.	
V	 zásade	 je	 dôležité	 jedno	 –	 či	 sú	 za-
mestnanec	 aj	 jeho	 nadriadený	 ochotní	
podstúpiť	zmenu.	Príznaky	vnútornej	vý-
povede	 sa	 nedajú	 exaktne	 zmerať,	 preto	
vo	veľkej	miere	závisí	od	zrelosti	mana-
žéra,	 jeho	 schopnosti	 empatie,	 poznania	
svojich	 ľudí	 a	 schopnosti	 vycítiť,	 či	 ide	
o	prechodný	problém,	spôsobený	krátkou	
indispozíciou	 zamestnanca,	 alebo	má	do	
činenia	s	vnútornou	výpoveďou.	
	 Ak	je	 jasné,	že	 ide	o	vnútornú	výpo-
veď,	treba	začať	situáciu	okamžite	riešiť.	
Je	 povinnosťou	 manažérov	 takýto	 stav	
neprehliadať.	Lebo	dôsledky	ich	nekona-
nia	sú	veľké.

Zdroj poznania
	 Do	 procesu	 zlepšovania	 a	 racionali-
zácie	 chodu	firmy	 treba	 zapájať	 ľudí	 vo	
vnútornej	výpovedi.	Z	jednoduchého	dô-
vodu.	
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IBA TAK TICHO PRACUJEM
V minulom čísle časopisu sme sa začali venovať fenoménu vnútornej 
výpovede. Dnes chceme v tomto kontexte predstaviť príbeh Milana. Je 
to typický príbeh, ktorý v súčasnej dobe na Slovensku denne zažívajú 
tisícky zamestnancov vo vyššom veku.

pokračovanie na str.  7
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Intenzívne	 a	 dlhodobo	 sa	 venovali	 uva-
žovaniu	 nad	 lepšími	 pracovnými	 pod-
mienkami,	organizáciou	práce	a	dôkladne	
zvažovali	všetky	možné	riešenia	vlastnej	
situácie	predtým,	ako	podali	vnútornú	vý-
poveď.	Poznajú	slabiny	existujúceho	sys-
tému	 oveľa	 lepšie	 ako	 ostatní.	 Preto	 by	
mali	byť	ich	expertné	vedomosti	využité	
pre	blaho	celej	firmy.
	 V	 prípade	 nášho	Milana	 a	 jemu	 po-
dobných	 je	 nápomocné	 a	 zmysluplné,	
aby	 organizácie	 začali	 so	 zamestnanca-
mi	 –	 seniormi	 pracovať	 úplne	 inak	 než	
v	 súčasnosti.	 Reálne	 sa	 ponúkajú	 nové	
spôsoby	zmeny	pracovnej	pozície	v	rámci	
organizácie,	ktoré	sú	vopred	plánované	a	
zohľadňujú	vyšší	vek	zamestnancov.	Star-
ší	zamestnanci	vykazujú	vyššiu	vnútornú	
motiváciu	k	práci	a	samostatnosť	v	plnení	
pracovných	úloh.	Môžu	úspešne	zastávať	
úlohu	mentorov	mladším	spolupracovní-
kom.	 Zároveň	majú	 veľa	 znalostí,	 ktoré	
organizácia	 len	 tak	 nenájde	 a	 skúseností	
s	 riešením	 najrozmanitejších	 problémov.	
Frekvencia	 zmeny	 zamestnania	 a	 absen-
cie	sú	u	nich	nízke.	Na	rozdiel	od	mlad-
ších	 zamestnancov	 veľmi	 dobre	 reagujú	
aj	 na	 pracovné	 ocenenie	 nefinančného	
charakteru	a	často	sú	ochotní	pracovať	za	
výrazne	nižší	plat	ako	ich	mladší	kolego-
via.	Mnohí	z	nich	si	zmysluplnosť	práce	a	
sociálne	kontakty	cenia	viac	ako	finančný	
výnos	zo	zamestnania.

Zrkadlo skutočnosti
	 Zároveň	aj	sám	postihnutý	vnútornou	
výpoveďou	musí	chcieť	prevziať	zodpo-
vednosť	za	svoj	pracovný	život	a	hľadať	

riešenia	nepríjemnej	situácie.	Veľmi	dôle-
žitá	je	sociálna	podpora	postihnutého	vnú-
tornou	výpoveďou.	U	koho	ju	postihnutí	
hľadajú?	Najčastejšie	v	privátnej	oblasti,	
ale	 to	 nie	 je	 podstatné.	 Dôležité	 je,	 aby	
získali	otvorenú	a	čestnú,	„neošetrujúcu“	
spätnú	 väzbu.	 Môcť	 sa	 zveriť	 niekomu	
blízkemu	 prináša	 obrovskú	 emocionál-
nu	úľavu.	Ak	 je	blízka	osoba	pripravená	
pomôcť,	 poskytne	 postihnutému	 kon-
štruktívnu	spätnú	väzbu,	vzťahujúcu	sa	k	
jeho	postojom,	očakávaniam	a	správaniu.	
Dokáže	sa	vcítiť	do	jeho	prežívania,	byť	
nápomocná	pri	oslobodzovaní	z	emocio-
nálneho	 väzenia,	 aktivácii	 racionálneho	
posudzovania	problému	postihnutým	a	v	
neposlednom	rade	pri	hľadaní	riešenia.

	 Pokúsili	 sme	 sa	 vniesť	 trochu	 viac	
svetla	do	problematiky	vnútornej	výpove-
de	–	problému,	ktorý	získava	na	význame.	
Dúfame,	že	sme	vám	dodali	odvahu	nebáť	
sa	hľadať	vlastné	riešenia	v	prípade,	ak	sa	
do	podobnej	situácie	dostanete	vy,	váš	ko-
lega	 či	 niekto	 blízky.	 Pretože	 ľahostajné	
prijatie	a	znášanie	vnútornej	výpovede	je	
vzhľadom	na	 jej	 negatívne	 dôsledky	 tou	
najhoršou	cestou,	ktorú	si	môžete	zvoliť.

Peter a Martina Kazičkovci

Použitá literatúra:
Brinkmann, R.D., Stapf, K.H. (2005). Innere	
Kündigung.	Wenn	Job	zur	Fassade	wird.	Verlag	
C.H.	Beck,	München.	
Sprenger,R.K., (2010). Mythos	Motivation.	Wege	
aus	einer	Sackgasse.	Verlag	Campus,	Frankfurt/M./
New	York.

SIGNÁLY VNÚTORNEJ VÝPOVEDE
SPRÁVANIE ZAMESTNANCA

                Sociálne signály 
• Dištancuje sa od kolegov
• Nie je ochotný pomáhať kolegom
• Nedodržiava dohodnuté pravidlá 

            Orientácia na klienta 
• Odmieta vychádzať klientovi v ústrety
• Správa sa nezdvorilo
• Bagatelizuje sťažnosti klienta

                Vzťah k práci 
• Odmieta akékoľvek zmeny
• Nedbá na detaily, pracuje povrchne,  
   len aby urobil, čo má
• Odmieta prácu nadčas
• Často v práci chýba

            Pracovná výkonnosť 
• Chýba samostatnosť
• Absentuje kreativita a iniciatíva
• Hľadá chyby v druhých

            Osobnostný rozvoj 
• Odmieta sa ďalej vzdelávať
• Nezaujíma sa o odborný rozvoj
• Odmieta novinky a zlepšenia

Manažér vo vnútornej výpovedi
• Nedodržiava dohody
• Nikomu neprejavuje uznanie 
• Má sklon k direktívnemu vedeniu
  a kontrole
• Vyhýba sa ľuďom

MOŽNOSTI PREVENCIE A 
INTERVENCIE

VNÚTORNEJ VÝPOVEDE

•	 Vecný,	na	hľadanie	riešenia
					orientovaný	rozhovor
					manažér	–	zamestnanec
•	 Časté	neformálne	kontaktovanie
					zamestnanca	a	rozhovory
•	 Permanentná	spätná	väzba
•	 Budovanie	vzájomných	vzťahov
•	 Otvorené	a	čestné	konanie	zo	strany
					manažéra
•	 Jednoznačné	vyjadrovanie	ocenenia
					vykonanej	práce
•	 Posilňovanie	tímového	ducha
•	 Zdôrazňovanie	spoločných	cieľov
•	 Perspektíva	spoločnej	budúcnosti
•	 Zlepšenie	pracovnej	atmosféry
•	 Prideľovanie	práce,	v	ktorej	
						je	zamestnanec	vystavený	spolupráci
					s	kolegami
•	 Zapojenie	do	zlepšovacích
					a	racionalizačných	procesov

Pre spokojnosť jednotlivca je dôležité, aby skutočne poznal svoje postoje.
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SMÚTOK DETÍ ZO STRATY BLÍZKEHO
Dieťa a strata. Na prvý pohľad by sme len ťažko našli dvojicu slov, ktoré 
by k sebe patrili menej. Napriek tomu aj v detskom veku býva zážitok 
úmrtia najbližšieho realitou, ktorú sa dieťa musí naučiť akceptovať a 
chápať. O to naliehavejšie, ak stratí rodiča či súrodenca.

zdravotný	stav	nie	je	vážny,	že	je	zdravé	
a	že	sa	nemusí	zbytočne	báť.	Keď	sa	na-
príklad	začne	sťažovať	na	rovnaké	boles-
ti,	 aké	mal	 jeho	 chorý	 otecko,	 nezabud-
nime	na	slová	uistenia:	„Ty nie si otecko, 
máš pevné zdravie a budeš ešte dlho žiť. 
Ani ja, ani nikto iný z rodiny teraz nie je 
vážne chorý, budeme spolu a neostaneš 
sám, neboj sa. Ja sa budem o teba sta-
rať.“
Okrem	 toho	 sa	 u	 smútiacich	 detí	 môžu	
prejaviť	aj:
	•	Náhle	a	prudké	zmeny	nálad	
•		Utiahnutosť	alebo	apatia,	alebo	naopak	
nepokoj	až	agresivita
•	Prehnaný	strach	o	vlastné	zdravie	a	bez-
pečnosť	 alebo	 o	 zdravie	 a	 bezpečnosť	
blízkych
•	Neistota	a	bojazlivosť,	prehnaná	navia-
zanosť	 na	 dôležitého	 dospelého,	 alebo	
naopak	nezodpovedné	správanie	sa	a	ne-
primerané	riskovanie	
•	Prejedanie	sa	alebo	naopak	odmietanie	
stravy
•	Poruchy	spánku
•	Nočné	pomočovanie	
•	Dieťa	sa	môže	vrátiť	k	správaniu,	ktoré	
bolo	 typické	 pre	 jeho	 skoršie	 vývinové	
obdobia	(prehnane	detské	správanie,	stra-
ta	samostatnosti	a	pod.)
•	 Strata	 koncentrácie	 v	 škole,	 zhoršenie	
prospechu	a	nechuť	chodiť	do	školy

•	Utkvelé,	 opakujúce	 sa	 obsesívne	 sprá-
vanie	(zaspávanie	pri	lampe,	umývanie	si	
rúk	a	pod.)

	 Niekedy	 sa	 naopak	 môže	 zdať,	 ako-
by	 deti	 stratou	 blízkeho	 vôbec	 netrpeli.	
„Hneď, ako sme sa vrátili z manželovho 
pohrebu, odložil náš 8-ročný syn sviatoč-
né nohavice, zobral tenisky, tepláky a ute-
kal von za chlapcami zahrať si futbal.“ 
	 Na	 rozdiel	 od	 dospelých,	 deti	 nedo-
kážu	 dlhodobo	 tolerovať	 intenzívnu	 bo-
lesť.	Potrebujú	si	od	nej	oddýchnuť,	roz-
ptýliť	 sa	 a	 načerpať	 silu.	 Nepríjemným	
a	ťažkým	pocitom	sa	striedavo	vyhýbajú	
a	znova	sa	k	nim	vracajú.

Odišiel alebo spí?
	 Naše	 skúsenosti	 aj	odborná	 literatúra	
hovoria,	že	metafory	a	polopravdy	pri	vy-
svetľovaní	straty	deti	nechránia	ani	im	dl-
hodobo	nepomáhajú.	Milovaný	neodišiel	
na	dlhú	cestu	ani	nespí.	Odvážme	sa	 im	
povedať,	aj	keď	nás	to	bolí:	„Je mŕtvy.“ 
Toto	 jednoduché	 a	 poctivé	 vysvetlenie	
deťom	pomôže,	aby	nemuseli	hľadať	vy-
svetlenia	sami	a	netrápili	sa	zavádzajúci-
mi	predstavami	o	tom,	kam	mohol	odísť	
a	prečo	sa	nerozlúčil	alebo	či	ich	nečaká	
rovnaký	osud,	keď	večer	zaspia.
	 Deti	potrebujú	pochopiť,	prečo	stratili	
blízkeho,	ktorého	nadovšetko	milujú.	Jed-
noduchá	veta,	 že	 starý	otec	umrel	preto,	
lebo	 bol	 chorý,	 niekedy	 nemusí	 stačiť.	
Deti	si	ju	môžu	vysvetliť	tak,	že	nabudú-
ce,	keď	prechladnú,	môže	sa	im	stať	nie-

pokračovanie na str.  9

	 To,	 ako	 sa	 dieťa	 vyrovná	 so	 stratou	
milovanej	osoby,	 závisí	do	veľkej	miery	
od	 rodičov	 či	 iných	blízkych	dospelých.	
Ak	 z	 ich	 správania	 pochopí,	 že	 stratou	
sa	vôbec	nič	nezmenilo,	dieťa	bude	 síce	
zmätené,	ale	zaujme	rovnaký	postoj.	Ne-
istota	 a	 nevypovedané	 otázky	 zostanú	
v	hĺbke	jeho	duše	dlhodobo.	Naopak,	ak	
sa	 žijúci	 rodič	 a	dospelí	 budú	 so	 stratou	
vyrovnávať	hnevom,	strachom	alebo	ne-
predvídateľným	správaním,	deti	budú	re-
agovať	podobne.	Ak	však	ich	odpoveďou	
na	stratu	blízkeho	človeka	bude	smútenie	
sprevádzané	trvalou	a	láskyplnou	podpo-
rou,	dieťa	nadobudne	istotu,	že	aj	ono	do-
káže	zvládnuť	konflikty	a	zmeny,	ktoré	so	
sebou	strata	prináša.	

Deti smútia inak
	 To,	 čo	 deti	 často	 ešte	 nedokážu	 vy-
jadriť	slovami,	sa	môže	dostať	na	povrch	
napríklad	nezvyčajnými	zmenami	v	sprá-
vaní	alebo	zdravotnými	problémami.	Ro-
dičia	si	pri	tom	ani	neuvedomujú,	že	aj	tie	
môžu	byť	prejavom	smútenia.	
	 Častý	kašeľ	alebo	nádchy	v	dôsledku	
zníženej	 imunity,	 prípadne	 iné	 choroby	
spôsobené	stresom	nie	sú	u	detí	v	obdo-
bí	smútenia	ničím	nezvyčajným.	Dieťa	sa	
dokonca	môže	začať	sťažovať	na	symptó-
my,	na	ktoré	zomrel	rodič	alebo	iný	blíz-
ky.	 Vtedy	 je	 dôležité	 uistiť	 ho,	 že	 jeho	
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čo	 podobné.	 Preto	 treba	 jasne	 zdôrazniť	
rozdiel	medzi	vážnou	a	bežnou	chorobou.	
Vyhnime	sa	však	aj	príliš	komplikovaným	
a	 podrobným	odpovediam.	Ak	 sa	 pýtajú	
opakovane,	 zopakujme	 naše	 vysvetlenie	
jemne	zas	a	znova.

Je to moja vina? 
	 Ak	sa	s	deťmi	nerozprávame	o	živote	
a	smrti	otvorene,	zapracuje	detská	fantá-
zia	a	vlastné	 interpretácie.	Deti	 sa	môžu	
napríklad	 začať	 obviňovať	 za	 to,	 čo	 sa	
stalo,	alebo	sa	báť,	že	v	krátkej	dobe	stra-
tia	aj	druhého	rodiča.	Preto	je	dôležité	dať	
im	 jasné	odpovede	na	 tri	 hlavné	otázky:	
„Je	to	moja	vina?	Umriem	aj	ja	alebo	os-
tatní	moji	blízki?	Kto	sa	bude	teraz	o	mňa	
starať?“
	 Najmä	 deti	 v	 predškolskom	 veku	 sa	
môžu	báť,	že	smrť	blízkeho	mohli	spôso-
biť	tým,	čo	robia,	cítia	alebo	čo	si	myslia.	
Treba	 im	 preto	 vysvetliť,	 že	 hoci	 sa	 na	
starého	otca	mohli	v	duchu	hnevať	alebo	
ho	občas	neposlúchali,	jeho	smrť	tým	ur-
čite	nespôsobili.		
	 Strata	 milovaného	 človeka	 kladie	 na	
pozostalého	rodiča	obrovské	psychické	a	
praktické	nároky.	Popri	smútku	a	samote	
naňho	dolieha	aj	nutnosť	prevziať	partne-
rovu	rolu,	postarať	sa	o	dieťa,	zabezpečiť	
chod	 domácnosti	 a	 financie.	 Deti	 chcú	
rodiča	 a	 blízkych	 často	 podržať,	 byť	 im	
oporou	 a	 pomocou.	Nesmú	 sa	 však	 stať	
náhradou	za	partnera	či	 súrodenca	alebo	
byť	zaťažené	neprimeranými	nárokmi.
 „Keď mi asi dva mesiace po smrti 
partnera pani učiteľky zo škôlky povedali, 
že môj syn dospel, bola to najstrašnejšia 
pravda. Zvláda to statočne. Okamžite za-
ujal tatove miesto za stolom, začal použí-
vať jeho spôsoby, dokonca aj vyjadrova-
nie. Našťastie som si skoro uvedomila, že 
ja musím byť silnejšia a jemu vrátiť det-
stvo...“

Dovoľme im smútiť
	 Aj	 keď	 nás	 to	 bolí,	 deti	 potrebujú	
smútiť.	Plač	a	žiaľ	sú	normálne	a	prime-
rané	reakcie	na	stratu.	Dovoľme	im	preja-
viť	všetky	emócie,	aj	tie,	z	ktorých	máme	
strach:	 hnev,	 vinu,	 zúfalstvo,	 vzdor,	 ne-
kontrolovaný	plač,	smiech	či	agresiu.
	 Nebojme	 sa	 pred	 deťmi	 priznať,	 že	
nemáme	odpovede	na	všetky	 ich	otázky.	
Správne	 slová,	 ktoré	 by	 poskytli	 útechu	
všetkým	a	za	každých	okolností	neexistu-
jú.		Deti,	a	to	aj	tie	najmenšie,	však	doká-
žu	citlivo	vnímať	našu	lásku	a	úprimnosť.	
Popri	starostlivosti	o	deti	je	dôležité,	aby	
rodičia	po	strate	venovali	čas	aj	sebe,	aby	
si	dovolili	smútiť,	dbali	o	svoj	zdravotný	
stav	a	hlavne,	aby	mali	sami	so	sebou	tr-
pezlivosť.	Ak	cítia,	že	ich	rodina	potrebu-

je	oporu	zvonka,	nie	je	zlyhaním	obrátiť	
sa	 na	 dobrých	 známych,	 kolegov,	 suse-
dov,	priateľov	alebo	odborníkov.	Blízkosť	
niekoho,	kto	ich	v	srdci	prijíma,	kto	je	s	
nimi	 schopný	 chvíľu	 pobudnúť	 a	 počú-
vať,	pomôže.	
	 Pre	deti	po	strate	blízkeho	a	pre	rodi-
ny	po	strate	dieťaťa	ponúka	sprevádzanie,	
poradenstvo	 a	 psychologickú	 pomoc	 aj	
Denné	 centrum	 neziskovej	 organizácie	
PLAMIENOK.	Rodiny	si	tu	môžu	dohod-
núť	stretnutie	s	psychológom,	psychotera-
peutom	alebo	sa	tu	môžu	stretnúť	s	inými	
rodinami	po	strate.	Pre	deti	sú	pripravené	
individuálne	 alebo	 skupinové	 stretnutia	
pod	vedením	odborníkov	a	v	lete	sa	môžu	
tešiť	 na	 letný	 tábor	plný	dobrodružstiev,	
tvorivých	dielní	a	kamarátov.	Krok	sa	kro-

Nezisková	 organizácia	 PLAMIENOK	 n.o.	 sa	 stará	 o	 nevyliečiteľne	 choré	 deti,	
ktorých	 život	 nie	 je	 možné	 zachrániť.	 Ponúka	 im	možnosť	 prežiť	 život	 doma,	 v	
kruhu	najbližších.	Lekár,	zdravotná	sestra,	psychológ	a	sociálny	pracovník	hospicu	
navštevujú	deti	v	okruhu	dvoch	hodín	jazdy	od	Bratislavy	priamo	doma.	Všetky	služby	
hospicu	i	zapožičanie	potrebného	prístrojového	vybavenia	poskytuje	bezplatne.	
Viac	na	www.plamienok.sk

kom	sa	v	Dennom	centre	PLAMIENOK	
n.o.	 snažia,	 aby	 deti	 a	 rodiny	 po	 strate	
opäť	nachádzali	v	živote	aj	okamihy	ra-
dosti.	Denné	centrum	môžu	kontaktovať	
e-mailom	alebo	telefonicky	v	pracovných	
dňoch	od	8.00	do	16.30.

Mária Jasenková, 
Veronika Trulíková

Použitá literatúra: 
Couldrick, A. (1988).	 Grief	 and	 Bereavement:	
Understanding	 Children.	 Sobell	 Publications,	
ISBN:	0951753711
Perkins, J. (2007).	How	 to	Help	a	Child	 to	Cope	
with	Grief:	A	Book	for	Adults	who	Live	and	Work	
with	Bereaved	Children.	 Foulsham,	 ISBN:	 978-0-
572-03309-5
Grollman, E. A. (1990).	 Talking	 About	 Death:	
A	 Dialogue	 Between	 Parent	 and	 Child.	 Beacon	
Press,	ISBN:	0-8070-2363-9
Jasenková, M.	 Ak	 budem	 rozprávať	 o	 svojom	
dieťatku,	naozaj	mi	to	pomôže?
http://www.plamienok.sk/doc/dc1_ak_budem_
rozpravat.pdf

Vyškolení dobrovoľníci sprevádzajú v Dennom centre Plamienok deti obdobím smútenia 
po strate blízkeho.
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	 Sedí	na	tom	istom	mieste,	ako	se-
dával	 jeho	 otec,	 keď	 bol	 ešte	 malý	
chlapec.	Vzadu	za	domom,	pri	 starej	
kôlni.	Má	tam	pokoj	na	rozmýšľanie.	
Aj	 jeho	 otec	 tam	 chodieval,	 hlavne,	
keď	 si	 poriadne	 vypil.	 Vtedy	 nemal	
odvahu	 chodiť	 žene	 na	 oči,	 tak	 sa	
upratal	 ku	 kôlni	 a	 tam	 vyspával	 bo-
rovičky.	Alebo	po	robote	oddychoval	
a	 pritom	 sníval.	 Rád	 fantazíroval,	 aj	
keď	svoje	kôlňové	sny	nikdy	neusku-
točnil.	
	 Oči	starého	muža	sú	zavreté.	Hla-
vu	má	opretú	o	ošarpanú	stenu	kôlne.	
Hrčavé,	 zrobené,	 stareckými	 škvrna-
mi	posiate	ruky	má	voľne	položené	v	
lone.	Hrudník	sa	mu	rovnomerne	dví-
ha	v	nádychu	a	výdychu.	Vedľa	neho	
leží	 malý	 vychudnutý	 pes.	 Volá	 sa	
Dony.	Na	hrudi	má	bielu	škvrnu,	ako	
keby	nosil	biely	podbradník.	Tu	a	tam	
sa	jeho	verné	psie	oči	pozrú	na	svojho	
pána,	ako	keby	sa	chceli	uistiť,	že	je	
všetko	 v	 poriadku.	 Za	 tých	 šestnásť	
rokov,	 čo	 sú	 spolu,	 toho	 veľa	 zažili.	
Pes	tichučko	skučí.	V	snoch	ešte	stále	
naháňa	 kačice,	 behá	 po	 zelených	 lú-
kach	tak,	ako	to	často	robieval.	Ale	už	
je	starý	a	cíti,	že	sa	blíži	čas	lúčenia.	

	 Muž	drží	stráž	pri	svojom	vernom	
spoločníkovi.	Vie,	že	ich	spoločný	čas	
sa	 neodvratne	 blíži	 ku	 koncu.	Obaja	
to	vedia.	Chce	mu	byť	čo	najviac	na	
blízku.	Zvláštna	chvíľa,	veľmi	intím-
na.		
„Kde	zasa	trčíš,	Stano?	Zanes	koneč-
ne	 tú	 zeleninu	 Timkovi,	 nech	mu	 tá	
jeho	 mater	 aspoň	 polievku	 spraví!“	
ozval	 sa	krik	 jeho	ženy	 spred	domu.	
„Zasa	 si	 s	 tým	 psiskom?	 Och	 bože,	
kedy	sa	to	skončí?!“
	 Muž	otvoril	 oči,	 krik	narušil	 inti-
mitu	chvíle.	Vždy	bola	nejapná	–	jeho	
žena	 Hela.	 Vždy,	 keď	 takto	 zavreš-
ťala,	 oľutoval	 deň,	 keď	 ju	 spoznal.	
Prišla	 na	 rande	 ako	 garde	 svojej	 ka-
marátky.	Zo	stretnutia	odchádzala	 so	
Stanom	ona	a	za	pol	roka	bola	svadba.	
Musel	si	ju	zobrať,	nevedel	inak.
	 Nikdy	 jej	 nebol	 dosť	 dobrý.	Ani	
nič,	čo	pre	ňu	a	deti	robil.	Celý	život	
ho	 len	 zosmiešňovala,	 podvádzala	 a	
robila	 mu	 hanbu	 po	 dedine.	 Minulú	
jeseň	 mu	 ukradla	 peniaze,	 ktoré	 tri	
roky	sporil	na	novú	strechu	a	dala	ich	
synovi	na	dlhy	z	hazardu.	Dnes	ľutu-
je,	 že	 ju	nenechal	odísť,	keď	chcela.	
Keby	sa	nebál,	odišiel	by	sám,	už	dáv-

no.	Dony	zaplnil	prázdnotu,	ktorú	tak	
často	pociťoval.	Pri	ňom	mohol	ostať	
chlapcom	a	plniť	si	svoje	detské	sny.	
Nebol	v	ňom	ani	kúsok	závisti,	nená-
visti	či	zlomyseľnosti,	nikdy	nevyzra-
dil	 žiadne	 tajomstvo	 a	 nemal	 radosť	
z	 mužovho	 trápenia.	 Nepotreboval	
luxus,	aby	mal	svojho	pána	rád.	Keď	
bol	 smutný	 a	 osamelý,	 od	 Donyho	
dostal	 pohladenie.	 Mal	 ho	 jednodu-
cho	rád,	bez	podmienok	a	očakávaní.	
Často	 odchádzal	 po	 hádke	 so	 ženou	
na	celý	deň	do	 lesa	a	Dony	ho	vždy	
sprevádzal.
	 Starý	muž	sa	zahniezdil	na	mieste.	
So	 smutným	pohľadom	 sa	 pozrel	 na	
svojho	verného	priateľa.	Pes	mal	úpl-
ne	mäkkúčko	 položenú	 hlavu	 v	 lone	
svojho	 pána.	 Jediný	 nezištný	 pria-
teľ,	 ktorého	 starý	 muž	 mal.	 Žiaden	
živý	 tvor	mu	 nikdy	 nebol	 taký	 blíz-
ky	ako	Dony.	A	teraz	odchádza.	Vie,	
že	 už	 nikdy	 si	 s	 nikým	 nebude	 taký	
blízky.	Láskavo	ho	potľapkal,	nemu-
sel	nič	hovoriť,	rozumeli	si	bez	slov.	
Pomalým	pohybom	hladkal	psa,	kým	
ho	neodprevadil	na	dúhový	most,	na	
ktorom	bude	verne	čakať	na	príchod	
svojho	pána.							Martina Kazičková
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ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT INAK
Univerzita psychoterapie a socioterapie (UPS) otvorila brány študentom 
približne pred rokom. Pravdaže, len pomyseľne, keďže ide o novú, 
internetovú formu univerzity, ktorá skutočné brány nemá. Zato má čoraz 
viac študentov rôzneho veku aj vzdelania. Čo ich na univerzite láka a 
baví? Kto chce vedieť, ten sa pýta, preto sme sa opýtali.

Študentka PhDr. Broňa Vojteková 

 Pracuje ako učiteľka odborných pred-
metov so zdravotníckym zameraním u žia-
kov s telesným postihnutím, má 39 rokov 
a je z Bratislavy.	„O	UPS	som	sa	dozve-
dela	na	stránke	našej	školy	www.iprba.sk.	
Pracujem	v	škole	ako	koordinátorka	pre-
vencie	 zdravia	 a	 sociálnopatologických	
javov,	 v	 absolvovaní	 UPS	 vidím	 zdroj	
plnohodnotných	informácií	a	posun	sme-
rom	 dopredu	 v	 mojej	 práci.	 Zaujala	 ma	
aj	 forma	štúdia,	nemusím	sedieť	v	škole	
na	 prednáškach,	 pracujem	 tempom,	 kto-
ré	vyhovuje	mne	a	vďaka	tomu	dokážem	
skĺbiť	rodinu,	prácu	aj	doplňujúce	vzdelá-
vanie	 špeciálnej	 pedagogiky.	Myslím	 si,	
že	ako	študentka	som	veľmi	disciplinova-
ná.	 Snažím	 sa	 každý	 týždeň	 vypracovať	
test,	prednášky	si	ukladám	v	elektronickej	
aj	písomnej	 forme.	Niekedy	 sa	 stáva,	 že	
mám	kvôli	pracovnému	výťaženiu	mierny	
sklz,	ale	ten	zas	môžem	dobehnúť	vďaka	
tomu,	 že	 si	 sama	určujem	kedy	 a	 koľko	
času	 štúdiu	 socioterapie	 venujem.	Takže	
zrátané	a	podčiarknuté,	 som	veľmi	 rada,	
že	UPS	existuje	a	že	som	jej	študentkou.“	

Študent Bc. Michal Straka
 Pracuje v bankovom sektore, pochá-
dza zo Slovian v martinskom okrese a má 
27 rokov: „Keďže	moja	práca	je	hlavne	o	
komunikácii,	UPS	 sa	mi	 zdala	 ako	 dob-
rá	 voľba	 na	 zdokonaľovanie	 sa	 v	 tejto	
oblasti.	Dozvedel	som	sa	o	nej	prostred-
níctvom	 sociálnej	 siete	 cez	 PhDr.	 Líviu	
Lozsi.	 V	 minulosti	 som	 mal	 možnosť	
absolvovať	 tréning,	 ktorý	 organizovala	
s	PhDr.	Ľudovítom	Dobšovičom	a	ktorý	
mi	dal	veľa	hlavne	do	praktického	života.	
Keďže	ich	mená	sú	spojené	aj	s	UPS,	ani	
na	 chvíľu	 som	neváhal,	 prihlásil	 som	 sa	
a	bolo	 to	dobré	 rozhodnutie.	Páči	 sa	mi,	
že	toto	vzdelávanie	nie	je	určené	len	pre	
úzky	okruh	ľudí,	je	koncipované	tak,	aby	
bolo	 užitočné	 pre	 širokú	 verejnosť,	 teda	
aj	 laikov,	 aj	 odborníkov.	 Okrem	 obsahu	
ma	baví	forma	vzdelávania	–	video-pred-
nášky.	Jednoducho	si	pustím	to,	čo	potre-
bujem.	 Aj	 témy	 sú	 zaujímavé,	 aplikujú	
poznatky	 psychológie,	 psychoterapie,	
sociálnej	práce,	špeciálnej	a	liečebnej	pe-

dagogiky,	ale	aj	práva,	sociológie	a	medi-
cíny	a	zaoberajú	sa	aj	terapiou	sociálnych	
vzťahov.	 Univerzita	 mi	 dáva	 množstvo	
cenných	 informácií,	 ktoré	 by	 som	 nena-
šiel	ani	na	internete,	aj	keď	sa	hovorí,	že	
tam	je	všetko.“

Študentka Bc. Lenka Ďuricová
 Býva v Lipanoch, má 23 rokov a 
okrem UPS študuje na magisterskom 
stupni na Filozofickej fakulte Prešovskej 
univerzity v Prešove, odbor sociálna prá-
ca: „Dúfam,	že	vedomosti	získané	pros-
tredníctvom	internetovej	univerzity	budú	
jedným	z	teoretických	pilierov	pri	výkone	
môjho	povolania.	O	možnosti	študovať	na	
UPS	som	sa	dozvedela	z	 tohto	časopisu.	
Chcela	som	si	rozšíriť	obzory	a	zaujali	ma	
tiež	 výhodné	 podmienky	 štúdia,	 hlavne	
to,	že	je	bezplatné.	Bavia	ma	témy	pred-
nášok,	to,	že	sú	vo	forme	videa,	je	skve-
lé.	 Je	výhodné	kedykoľvek	 si	prednášku	
pustiť	 a	 zastaviť,	 vrátiť	 sa	 k	 častiam,	
ktoré	 si	 chcem	 zopakovať	 a	 lepšie	 po-
chopiť.	Aj	forma	skúšania	je	iná,	sama	si	
zvolím,	kedy	test	absolvujem	a	keby	som	
neuspela,	môžem	ho	zopakovať.	Nejde	o	
známky,	ide	o	to,	aby	som	sa	naozaj	niečo	
naučila.	Týždňový	odstup	medzi	 jednot-
livými	prednáškami	mi	vyhovuje,	keďže	
mám	 aj	 iné	 povinnosti.	Avšak	 po	 absol-
vovaní	 testu	som	plná	očakávaní,	o	čom	
bude	nasledujúca	prednáška.
	 Táto	univerzita	je	podľa	mňa	vynika-
júca	možnosť	pre	tých,	ktorí	majú	záujem	
pracovať	na	svojom	osobnostnom	rozvo-
ji,	 radi	sa	učia,	 radi	si	dopĺňajú	či	upev-
ňujú	 vedomosti.	 UPS	 mi	 dáva	 možnosť	
dozvedať	 sa	 nové	 veci	 z	 psychoterapie	
a	 socioterapie.	 A	 zároveň	 mi	 umožňuje	
získané	vedomosti	prepájať	so	sociálnou	
prácou,	hľadať	spoločné	znaky	a	rozdiely	
a	zamýšľať	sa	nad	rôznymi	témami.“

Študentka MVDr. Helena 
Kaššayová

 Je riaditeľkou Detského domova Slo-
venské Nové Mesto, má 56 rokov:	 „O	
Univerzite	som	sa	dozvedela	z	e-mailovej	
ponuky.	 Možnosť	 získať	 nové	 informá-
cie	 bez	 toho,	 aby	 som	musela	 cestovať,	
možnosť	študovať	na	diaľku	cez	počítač	

mi	veľmi	vyhovuje.	Sama	si	určím,	kedy	
budem	študovať,	a	to	v	pohodlí	domova.	
Učivo	 je	 podávané	 tak,	 že	 ho	 pochopia	
aj	 tí,	 ktorí	 nemajú	 žiadne	 predchádzajú-
ce	 informácie.	 Je	 to	 výborná	 príležitosť	
nielen	na	získanie	nových	informácií,	ale	
aj	možnosť	vidieť	problém	z	 iného	uhla	
pohľadu,	 v	 súvislostiach,	 neizolovane.	
Všetko	so	všetkým	súvisí,	má	svoju	prí-
činu	 a	 dôsledok.	 Pomáha	 	 nevidieť	 veci	
čierno-biele.	Každú	prednášku	sa	snažím	
vidieť	 hneď,	 ako	 je	 sprístupnená.	Nene-
chávam	to	na	neskôr,	pretože	tým	by	som	
len	predĺžila	dobu	štúdia.	Nielen	štúdium	
na	UPS,	ale	aj	časopis	Socioterapia	je	pre	
mňa	 veľmi	 inšpirujúci.	 Sú	 v	 ňom	 témy,	
ktoré	ma	oslovujú.	V	práci	 sa	 stretávam	
s	 mnohými	 deťmi,	 ktorých	 správanie	 je	
niekedy	 nepochopiteľné,	 ale	 keď	 sa	 na	
problém	 pozrieme	 z	 pohľadu	 sociotera-
pie,	 javí	 sa	 pochopiteľnejší,	 vidíme	 sú-
vislosti,	príčiny	a	hneď	 je	nám	následok	
pochopiteľnejší.“

Spracovala Lucia Skladanová

 Chcete sa aj vy stať študentom Uni-
verzity psychoterapie a socioterapie? 
Nikam nemusíte chodiť, prihlášku, 
podmienky štúdia, prednášky vo forme 
videí aj testy nájdete na web adrese uni.
socioterapia.sk. Štúdium je bezplatné.

Každý môže študovať v pohodlí domova.
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Kedy: 7.	 septembra	 2012	 od	 8:00	 do	
16:00	h
Kam:	 Praha,	 Všeobecná	 fakultná	
nemocnica
Pre koho a prečo:	 Pre	 učiteľov,	
špeciálnych	pedagógov,	vychovávateľov,	
psychológov	 alebo	 iných	 pracovníkov,	
ktorí	 prichádzajú	 do	 styku	 s	 deťmi	 s	
poruchami	učenia,	správania,	koncentrácie	
alebo	 motoriky	 a	 koordinácie.	 Prináša	
možnosť	 naučiť	 sa	 sériu	 jednoduchých	
cvikov,	ktoré	sa	dajú	aplikovať	na	dennej	
báze	 na	 jednotlivcoch	 aj	 skupine	 detí.	
Program	sa	už	roky	využíva	v	školách	vo	
Veľkej	Británii	a	všetky	doteraz	urobené	
štúdie	 poukazujú	 na	 tendenciu,	 že	 deti,	
ktorým	sa	pred	vstupom	do	INPP	programu	
zjavne	nedarilo,	urobili	najväčšie	pokroky	
aj	v	pohybových	testoch,	aj	vo	výchovno-
vzdelávacích	 kritériách.	 Seminár	 INPP	
Školský	 program	 bude	 lektorovať	 jeho	
autorka	Sally	Goddard	Blythe.
Bonus:	 Po	 skončení	 seminára	 môžu	
účastníci	 program	 ihneď	 plnohodnotne	
aplikovať	vo	svojej	praxi.

Viac informácií a prihláška:
www.socioterapia.sk

INPP ŠKOLSKÝ PROGRAM
Pozvánka na seminár

	 Publikácia	 s	 podtitulom	 Pohyb a 
učenie v ranom veku	 je	 vášnivým	
manifestom	 prístupu	 k	 učeniu,	 ktorý	
berie	 do	 úvahy	 celé	 telo	 –	 integruje	
mozog,	zmysly,	pohyb	a	hru.	Slovenský	
a	český	preklad	revidovaného	anglického	
vydania	 obsahuje	 aj	 kapitolu	 určenú	
pre	 rodičov,	 aby	 mohli	 byť	 nápomocní	
svojim	 deťom	 pri	 rozvoji	 ich	 plného	
fyzického	 a	 mentálneho	 potenciálu.	
Praktická	 a	 inšpiratívna	 príručka	
Dieťa v rovnováhe pomôže	 rodičom	 a	
pedagógom	porozumieť,	prečo	je	pohyb	
pre	 dieťa	 už	 v	 ranom	 veku	 dôležitý,	
ako	 hudba	 pomáha	 pri	 vývine	 mozgu,	
akú	 úlohu	 hrá	 výživa,	 samotný	 mozog	
a	hra	dieťaťa	a	ako	pomôcť	dieťaťu	pri	
problémoch	v	učení	a	správaní.
	 Knihu,	 ktorá	 je	 celosvetovým	
bestsellerom,	 prináša	 slovenským	 a	
českým	čitateľom	Inštitút	psychoterapie	
a	 socioterapie.	Za	 cenu	 25	 €	 ju	 nájdete	
v	 kamenných	 kníhkupectvách	 alebo	
si	 ju	 môžete	 objednať	 z	 internetového	
kníhkupectva,	 link	 nájdete	 na	 adrese	
www.sociotarapia.sk/inpp.	

Kniha
Sally Goddard Blythe:

DIEŤA V
ROVNOVÁHE

L. Lozsi a kol.: SOCIOTERAPIA
Prvá publikácia svojho druhu

	 Socioterapia	 je	 prvým	 komplexným	
textom	 na	 Slovensku	 a	 v	 Česku,	 ktorý	
mapuje	tento	novovznikajúci	odbor.	Ko-
lektív	autorov	ponúka	pohľady	na	viace-
ré	základné	oblasti,	v	ktorých	 je	možné	
socioterapiu	aplikovať	a	v	ktorých	môže		
účinne	prispieť	k	riešeniu	konfliktov,	ne-
funkčných	vzťahov	a	ohnísk	napätia.	
	 V	 jednotlivých	 kapitolách	 sú	 zrozu-
miteľným	jazykom	rozoberané	aplikácie	
socioterapie	 v	 sociálnej	 oblasti	 (detské	
domovy,	resocializačné	zariadenia	atď.),	
v	manažmente	a	firemných	vzťahoch,	v	
zdravotníctve,	 školstve	 a	 vzdelávaní	 a	
nepochybne	zaujímavá	je	aj	kapitola	ma-
pujúca	socioterapiu	v	EÚ.
	 Kniha	 je	 určená	 predovšetkým	 od-
borníkom	 pracujúcim	 v	 pomáhajúcich	
profesiách	 (sociálni	 pracovníci,	 vycho-
vávatelia,	 učitelia,	 sestry,	 ošetrovatelia	
a	iní),	no	rovnako	prínosná	môže	byť	aj	

pre	 lekárov,	
p s y c h o l ó -
gov,	 psycho-
t e rapeu tov,	
p r á v n i k ov,	
pedagógov,	
kňazov,	 pra-
c o v n í k o v	
iných	profesií	
orientujúcich	
sa	 na	 prácu	 s	
ľuďmi,	 ale	 aj	
laikov	 túžia-
cich	 po	 hlb-
šom	poznaní	svojich	vzťahov.	
	 Plánovaný	 termín	 vydania	 je	 február	
2012.	Počet	vydaných	kusov	bude	limito-
vaný.	Ak	máte	o	knihu	záujem,	nečakajte,	
kým	sa	objaví	na	pultoch	predajní	 a	ob-
jednajte	si	ju	už	dnes.	Môžete	aj	na	adrese	
redakcia@socioterapia.info.


