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Socioterapia a jej miesto v každodennom živote
Prečo práve socioterapia a v čom je jej užitočnosť? Čo je cieľom 
socioterapeutickej práce a v čom môže byť prínosom pre celú spoločnosť? 
Myslím si, že je oprávnené klásť tieto otázky, najmä, keď spoločnosť 
poskytuje rôzne služby, ktoré majú so socioterapiou veľa spoločného 
a podobného.

Mnohé firmy a orga-
nizácie si objednáva-
jú školenia a tréningy 
na rozvoj komuni-
kačných zručností 
zamestnancov a oča-
kávajú pozitívnu 
zmenu v priebehu 
dvoch-troch dní. 
Rozpoznávajú, že 
ich úspech vo veľkej 
miere závisí od kvali-

ty ľudských vzťahov na pracovisku, ktoré sú 
často netransparentné a konfliktné. Vedia aj to, 
že keď chcú rásť a profitovať, musia brať do 
úvahy svojich ľudí a ich vzťahy. 
Pravdepodobnosť, že sa niečo vyrieši ale-
bo zmení po absolvovaní takýchto krátkych 
tréningov či školení je však nízka. Ľudia na 
naučené rýchlo zabudnú a keď sa dostanú do 
emočne vypätej situácie, siahnu po starých za-
behnutých komunikačných schémach a kon-
flikt je opäť na svete. Všade, kde sa stretávajú 
ľudia, stretávajú sa aj ich názory, postoje, hod-
noty a rovnako ich radosti, smútky, pochyb-
nosti – tu všade je priestor pre socioterapiu.
Socioterapia je špecifická tým, že presahuje 
rámec Ja a Ty, siaha do oblasti užších aj širších 
sociálnych vzťahov jednotlivca, v ktorých 
vyrastá, žije alebo pracuje. Nehodnotí a nes-
naží sa o „nápravu“. Zdôrazňuje spoluprácu 
s klientom, ktorú považuje za lepšiu alternatí-
vu pomoci, pretože vychádza z dôvery v jeho 
rast. V dobe, kedy ešte socioterapia neexis-
tovala, sa známy psychológ, A. H. Maslow 
zamýšľal nad tým, ako je možné podporiť 
slobodný rozvoj ľudí. Aké podmienky sú preň 
najlepšie a aká by mala byť spoločnosť? Aký 
by mal byť svet, aby podporoval zdravých 
jednotlivcov? Mali by sa zmeniť jednotlivci, 
aby bol potom svet krajší? Alebo treba začať 
meniť spoločnosť? Socioterapia naštartová-
va podobné zmýšľanie, zohľadňuje človeka 
bez hodnotenia a posudzovania jeho samého 
či jeho sociálnych väzieb, v ktorých nehľadá 
príčiny, ale nachádza zdroje. Vyslovuje názor, 
že ak sa v spleti ľudských vzťahov zachytí čo 
i len najjemnejšia rezonancia ľudskosti a dô-
very, už je šanca čosi budovať a meniť, aby sa 
vzťahy klienta stali živnou pôdou pre radost-
nejšie žitie. Socioterapeut je seizmografom 
ľudských vzťahov. Pre klienta bude užitočný 
iba do tej miery, do akej siaha jeho citlivosť 
a múdrosť. Nech sa darí socioterapii, je po-
trebná ako soľ. 

Lívia Lozsi

Za najvšeobecnejší cieľ socioterapie je možné 
považovať zvyšovanie kvality života klienta 
podporovaním jeho sociálnej istoty, samostat-
nosti, zlepšovaním komunikácie a znovuzapo-
jením do spolubytia v jeho sociálnom systéme. 
Socioterapiu možno aplikovať vo viacerých 
oblastiach verejného a spoločenského života 
a zlepšenie funkcie sociálneho systému je jej 
prirodzeným dôsledkom. Zároveň tým vyme-
dzujem aj odpoveď na otázku, kto je klientom 
socioterapie. Podľa môjho názoru možno ciele 
a cieľovú skupinu (klientelu) socioterapie roz-
členiť do piatich základných skupín:
1. Klienti z oblasti zdravotníctva – ide 
o ľudí podstupujúcich vnútorný zápas o návrat 
k plnohodnotnejšiemu spôsobu bytia a žitia 
s rôznymi zdravotnými handicapmi, ich reha-
bilitáciu a rekonvalescenciu (dlhodobé a trvalé 
zdravotné postihnutia, rôzne diagnózy, ktoré 
jedincovi spôsobujú sociálnu izoláciu a odká-
zanosť na pomoc iných ľudí, čo sa celkom isto 
postupne prejaví aj v sociálnom systéme tých-
to jedincov, ľudia po mozgových príhodách, 
ťažké poúrazové stavy, duševné ochorenia, so-
matické ochorenia, ako napr. kožné choroby, 
ktoré môžu viesť k sociálnej fóbii). 
2. Klienti zo sociálnej oblasti (pričom u tých-
to klientov sa veľmi často prelína zdravotné 
a sociálne postihnutie) – sem radím napr. deti 
v detských domovoch, ich biologických ro-

dičov, klientov resocializačných a reedukač-
ných zariadení, domovov dôchodcov, bezdo-
movcov, jedincov po návrate z výkonu trestu 
(postpenitenciárna starostlivosť), menšinové 
komunity s nízkym socioekonomickým sta-
tusom, závislých, pracovníkov v sexbiznise a 
pod. 
3. Klienti z oblasti školstva a vzdelávania – 
sem zaraďujem prácu s tzv. problémovými 
deťmi (veľkou otázkou zostáva, do akej miery 
sa na problémoch detí podieľajú aj problémo-
ví pedagógovia) a s ich sociálnym systémom 
(rodičia, spolužiaci, pedagógovia, vychováva-
telia), prácu v kolektívoch s narušenými inter-
personálnymi vzťahmi, ktoré sa jednoznačne 
prenášajú aj do procesu vzdelávania, do vzťa-
hu k žiakom/študentom a ovplyvňujú celý 
proces vzdelávania, jeho kvalitu, efektívnosť, 
vzťahy medzi pedagógmi a rodičmi žiakov/
študentov (spolupráca rodina – škola), vzťahy 
medzi žiakmi/študentmi navzájom (šikana, ag-
resivita a násilie v školách) a pod.
4. Klienti z oblasti manažmentu a riadenia 
organizácií, ktorí čelia mobbingu (tzv. emoč-
nému týraniu), bossingu/staffingu, majú kon-
fliktné vzťahy na pracovisku a následne aj dys-
funkčné interpersonálne vzťahy (čo vplýva na 
pracovnú výkonnosť, fluktuáciu, spokojnosť 
s prácou, lojalitu zamestnancov a má aj ďalšie 
dôsledky) a pod.
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5. Rôzne druhy komunít, spoločenstiev, 
subkultúr a menšín, ktoré sú vo vzájomnom 
konflikte s dôsledkom na fungovanie ich so-
ciálneho systému.

Ciele socioterapie
Klient socioterapie je osobnosť so všetkými 
psychologickými a sociálnymi charakteristi-
kami, a teda je nevyhnutné v procese sociote-
rapie na tieto charakteristiky aj pôsobiť a pri-
zvať, resp. zapojiť podľa možnosti do tohto 
procesu aj sociálny systém klienta, pretože 
tvoria celok, navzájom sa výrazne ovplyvňu-
jú. Cieľom tohto procesu je teda urýchlenie 
a uľahčenie nadobudnutia stratenej istoty, pev-
nejšie usadenie sa v primeranej sociálnej role, 
ktorá klientovi v danom sociálnom systéme 
prislúcha, obnovu primeraných funkcií so-
ciálneho systému a obnovu spolubytia a spo-
lužitia k spokojnosti klienta a jeho sociálneho 
systému.
Uveďme si niektoré z vymedzení cieľa socio-
terapie. Tak napr. Lipner (2006) píše, že cie-
ľom socioterapie je „...dosiahnutie integrity 
a kompetencie uskutočniť svoje možnosti v 
danom sociálnom prostredí, primeranú mie-
ru schopnosti adaptovať sa na prostredie bez 
straty originality a bez ubližovania druhým, 
zvýšenie sebauplatnenia a vlastnej kompeten-
cie. Inými slovami, cieľom socioterapie je po-
môcť človeku, aby žil čo najviac podľa svojho, 
a to vlastnými silami a v súlade so spôsobmi 
prijateľnými v jeho spoločenstve.“
Kredátus (in: Žiaková, 2005) považuje za 
cieľ socioterapie „...korekciu postojov, ktoré 
sú zmenené následkom prežívanej krízy, ná-
sledkom ochorenia, znovuzískanie sociálnych 
rolí“. Cieľom je vytvorenie priestoru a podpo-

ra podmienok, v ktorých si klient môže znovu 
vytvárať primerané sociálne kontakty potreb-
né pre znovuzačlenenie sa do sociálneho sys-
tému a potrebné pre plnohodnotný a spokojný 
život, obnovenie takého sociálneho správania, 
ktoré umožní návrat do reálneho života a bez-
pečné fungovanie v reálnom živote.
Zakouřilová hovorí, že cieľom socioterapie 
je „...dosahovať priamym aj nepriamym pô-
sobením žiaduce zmeny v správaní klienta 
a v jeho sociálnom okolí, riešiť situáciu, ktorá 
bezprostredne ohrozuje klienta a predchádzať 
vzniku rizikového správania a podmienok, kto-
ré môžu jeho vznik podporovať“. (Zakouřilo-
vá, 2008)

V oblasti dôstojného spoločenského života na-
chádzam ako cieľ socioterapie aj pomoc tým 
ľuďom, ktorí boli zotročení (v rodine, menšej 
komunite, zneužívanie detí, prostitúcia, por-
nopriemysel, sexbiznis a pod.) a zbavení resp. 
zbavovaní vlastnej vôle a možnosti slobodne 
a sami za seba sa rozhodovať, znovu nado-
búdať a nachádzať svoju vlastnú dôstojnosť, 
slobodu žitia s preberaním zodpovednosti za 
seba, za svoje správanie a konanie a zároveň 
zodpovednosť voči iným. 

Aj pomoc svetu
Výsledkom pôsobenia socioterapie je schop-
nosť klienta uvedomovať si seba samého, 
svoju schopnosť rozhodovať sa sám za seba, 
starať sa o svoje zdravie a zdravý spôsob ži-

vota a formovať svo-
je sociálne vzťahy 
v zdravej komuniká-
cii so svojím sociál-
nym systémom. So-
cioterapia by sa tak 
mohla stať súčasťou 
sociálnej práce pria-
mo v rodinách a s ro-
dinami, napr. v sieti 
socioterapeutických 
poradní v rámci pô-
sobnosti súčasných 
centier poradensko-
-psychologických 
služieb.
V tomto stručnom 
prehľade nemožno 
vynechať definíciu 
cieľa socioterapie, 
ako ju podáva Levic-
ká, jedna z popred-
ných odborníčok na 
otázky sociálnej prá-
ce na Slovensku (vo 
svojej práci hovorí 
aj o sociálnej tera-
pii a chápem to ako 
synonymum pre so-
cioterapiu): „Sociál-
na terapia je svojou 
podstatou sociálno-

-výchovným pôsobením na klienta s cieľom 
dosiahnuť nápravu (sanáciu) pomerov v osob-
nom živote klienta. Sanácia sa realizuje pros-
tredníctvom konkrétnej formy sociálnej pomo-
ci. Sociálna terapia je proces, ktorý je zalo-
žený na dynamickej interakcii medzi klientom 
a sociálnym pracovníkom. V tomto procese ide 
o vedomé úsilie o formovanie názorov, pre-
svedčení, postojov, citov a konania klientov. 
Úlohou sociálneho pracovníka je mobilizovať 
individuálne zdroje v klientovi samotnom, ako 
aj potencionálne zdroje v klientovom bez-
prostrednom okolí, cielene vytvárať možnosti 
pre získanie nových, predovšetkým pozitívnych 
zážitkov klienta.“ (Levická, 2003) (Pozn. au-

tora – Z definície žiaľ nie je úplne jasné, či 
Levická profesiu socioterapeuta vyhradzuje 
len pre sociálnych pracovníkov, resp. pre ľudí 
s ukončeným VŠ vzdelaním v odbore sociálna 
práca.)
V 90. rokoch minulého storočia prebehli 
v médiách celého sveta otrasné zábery z kr-
vavej vojny a genocídy domorodého obyva-
teľstva v Rwande. Dôsledky tohto konfliktu sú 
tragické, Rwanda a jej obyvatelia sa dodnes 
vyrovnávajú s následkami tohto neľudského 
pustošenia a necitlivosti spojenej s krutosťou. 
Ponúkajú iný pohľad na socioterapiu a jej cieľ. 
Psychologické, ľudské a sociálne dôsledky 
vojny a vraždenia zanechali stopy, ktoré treba 
citlivo ošetrovať a liečiť. Skupina sociálnych 
pracovníkov si ako cieľ socioterapie vytýčila 
„...predovšetkým obnovenie ľudskej dôstoj-
nosti a podporu vzájomnosti“, pričom ako 
ideový základ pre svoj cieľ použili rwandské 
príslovie: Keď sa ľudia spoja, unesú na rukách 
aj slona. (Richters, Dekker, Scholte, 2008)
Záber (cieľ) socioterapie, množstvo problé-
mov, rozmanitosť klientely a nároky na samot-
nú prácu socioterapeuta sú také široké, že je 
potrebné podchytiť prípravu odborníkov na ta-
kúto prácu. Dobrým základom môžu byť pre-
dovšetkým rôzne psychoterapeutické výcviky 
(psychoterapia tvorí základ pre prácu sociote-
rapeuta) aj socioterapeutické výcviky a syste-
matická supervízia. Odtiaľ by to už mohol byť 
iba malý krok k zakotveniu socioterapie do le-
gislatívy, napr. v rámci sociálnej starostlivosti 
a sociálnych služieb.

Ľudo Dobšovič
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Musíme sa naučiť zodpovednosti
O sociálnej politike štátu, o výzvach, ktoré pred nami stoja v oblasti 
sociálneho systému a sociálnej pomoci, ale aj o tom, kto pomôže 
pomáhajúcim, hovoríme s generálnym riaditeľom Ústredia práce, 
sociálnych vecí a rodiny MUDr. Ivanom JURÁŠOM.

Mnoho krajín sa hrdí silným sociálnym 
systémom. Ľuďom sa podpora a sociálne 
istoty páčia. Ale zdá sa, že jednotlivé kraji-
ny a vlády majú čoraz väčšie problémy s ich 
zabezpečením. Ako hodnotíte sociálnu poli-
tiku na Slovensku? 
Je pod tlakom nových okolností. Celá sociál-
na európa dostala sama seba pod vážny tlak, 
ktorý pramení z desaťročí žitia nad pomery. 
Vo forme zákonov a zvyklostí občanom pri-
sľúbila mnoho sociálnych istôt, a teraz má 
čoraz väčšie problémy s ich zabezpečením. 
Je to kumulovaný tlak. Do systému, z ktoré-
ho je sociálna politika financovaná, prichádza 
a bude prichádzať čoraz menej peňazí, náro-
ky stúpajú a zvyšuje sa počet ľudí, o ktorých 
by bolo potrebné sa postarať. Aktuálne má na 
to ešte dodatočný zaťažujúci vplyv globálna 
hospodárska kríza. A stále väčší vplyv bude 
mať nepriaznivý demografický vývoj. Najväč-
ším strašiakom pre mňa je však kríza hodnôt. 
Súčasné dianie v Grécku a následne v celej 
európe je toho dôkazom. Zavádzanie, klam-
stvá a podvody ostávajú nepotrestané, straty z 
nezodpovedného hospodárenia vlád a chamti-
vého investovania súkromných investorov sa 
prenášajú na občanov iných krajín. Títo však 
na tom, že straty vznikli, nemajú absolútne 
žiadny podiel. A politici sa pokrytecky tomuto 
nečistému procesu usilujú vpečatiť punc šľa-
chetnej solidarity medzi partnerskými krajina-
mi i medzi ľuďmi navzájom. Toto je skutočne 
historický moment. Buď sa odhodláme byť 
otvorení a priami a budeme veci nazývať pra-
vými menami, skresľovanie údajov označíme 
za klamstvo a podvod, sľubovanie nesplniteľ-
ného za zavádzanie a populizmus, alebo bu-
deme čeliť generálnej strate dôvery a apatii a 
neskôr hnevu a eskalácii vášní.

Presne to sa momentálne deje napríklad 
v Grécku, ale nielen tam.
Rozumiem Grékom v uliciach, ktorí sa okla-
maní domáhajú naplnenia sľubov. V dobrej 
viere sa oddali mýtu šírenému svojimi poli-
tikmi o megaperine, ktorou sa budú doživot-
ne prikrývať. Horko-ťažko však produkujú 
na deku priemerných rozmerov. Ak nemáš 
na megaperinu, musíš si na ňu požičať a raz 
to splatiť. Dva a dva sú štyri. Všade na svete. 
Kto tvrdí opak, je klamár a treba ho zobrať na 
zodpovednosť. Ako je možné, že úradníci a 
verejní činitelia skresľovali údaje a nikto nie 
je za masívne škody, ktoré sú toho výsledkom, 
braný na zodpovednosť? Ani trestnoprávne, 
ani morálne. Toto je skutočná sociálna hrozba: 
prestavba rebríčka hodnôt, kedy sa neoplatí 
byť zodpovedný a morálny. Pracovať na tom, 
aby sa táto situácia zmenila, je tiež aspekt so-
ciálnej politiky. Na Slovensku je sociálny sys-
tém takisto pod tlakom.  K tomu máme ešte 
aj špecifiká – ekonomiku závislú na exporte, 
teda na prosperite iných krajín, relatívne vy-
sokú nezamestnanosť s vysokým podielom dl-
hodobo nezamestnaných. A k tomu všetkému 
žneme dôsledky dlhodobého nesúladu vzde-

lávacej sústavy s potrebami praxe v podobe 
štrukturálnej nezamestnanosti. Pod tlakom je 
aj oblasť diferenciácie sociálnej podpory a so-
ciálnych výhod. Stále sme mentálne ukotvení 
v obdobiach, kedy sa sociálny systém usiloval 
zabezpečovať veľkorysé podmienky pre všet-
kých, aj pre tých, ktorí povedzme nemajú zá-
ujem pracovať a produkovať. Súčasné nasta-
venie systému podpory sociálnymi dávkami je 
absolútne demotivujúce. Rozdiel v príjme ro-
diny, ktorá ma štyri školopovinné deti vo veku 
od 6 do 15 rokov, v ktorej rodičia nepracujú 
a poberajú všetky sociálne dávky a príspevky, 
na ktoré majú nárok, a tej istej rodiny, keď 
rodičia pracujú za minimálnu mzdu, je 9 eur! 
Kto by išiel za takýchto podmienok pracovať? 
Aby som to zhrnul, naša sociálna politika ne-
vyhnutne potrebuje prestavať. Potrebujeme 
začať v ľuďoch viac oslovovať zodpovednosť 
za seba a voči iným. Potrebujeme ukázať, že 
byť príčinlivý sa oplatí, a to nielen finančne. 
Každý má v sebe potenciál rozvíjať sa, každý 
potrebuje pozdvihovať svoju sebaúctu. Sociál-
na politika má aj úlohu pomáhať ľuďom zno-
vuobjavovať a posilňovať ich vlastný poten-
ciál a schopnosť odolávať nepriazni vonkaj-
šieho sveta. Je a bude to ťažké, ale toto po-
važujem za jedinú cestu zo súčasnej dlhodobo 
neudržateľnej situácie.

Čo nás teda čaká? Skutočne veľké zmeny? 
Definitívny koniec sociálnych istôt?
Momentálne máme naplánované významné 
zmeny v daniach a odvodoch, čo bude mať zá-
sadný vplyv na nastavenie celého systému to-
kov financií. S tým súvisí aj redefinícia dávok 
v hmotnej núdzi a ďalších sociálnych dávok 
a príspevkov, zmena prístupu k sociálne vylú-
čeným spoločenstvám, ktorá bude zakotvená
v úplne novom osobitnom zákone. Budeme 
vnášať všade, kde sa to ukáže užitočné, pr-
vok zásluhovosti, pričom rešpektujeme, že sú 
ľudia, ktorí majú skutočne sťaženú situáciu, 
majú reálny problém umiestniť sa na trhu prá-
ce, pretože nemôžu naplniť jeho požiadavky. 
Aj ich situáciou sa zaoberáme, pripravujeme 
pre nich opatrenia, najmä rekvalifikačné. Vo 
všetkých našich krokoch zohľadňujeme tézu, 
že ak sa v systéme neoplatí pracovať, je demo-
tivujúci a demoralizujúci.

Zmeny čakajú aj sociálne služby. Ktoré sú 
tie zásadné? Čo nefunguje?
Zásadným spôsobom treba začať presadzovať 
prvok sociálnej zodpovednosti. Každý z nás je 
účastník sociálnej skupiny. Rodiny, pracovis-
ka, sídliska, kraja. Každý z nás ako jednotli-
vec svojím mentálnym nastavením, postojmi 
a činmi vytvára základ, na ktorom stojí celá 
spoločnosť. Samotný systém sociálnych slu-
žieb stále nie je stabilizovaný. Sú v ňom za-
pojené rôzne sektory spoločnosti. Vládny, sa-
mosprávny aj mimovládny. Každý z nich má 
svoje úlohy, no stále to „nesadlo“. Stále sú 
nejasnosti, nedorozumenia, niekedy napätie a 
neochota. Ale aj spolupráca a synergia. Je ne-

pochybné, že všetky tieto sektory majú styčné 
plochy, prieniky. Prvkom, ktoré ich spájajú, 
lebo sú prítomné v každom sektore, sa doteraz 
nevenovala dostatočná pozornosť. Hlavným 
prepájacím prvkom je sociálna zodpovednosť. 
V nej sa prepája fungovanie najmenšej komu-
nity, povedzme rodiny, cez fungovanie väčšej 
komunity, napríklad obce, cez fungovanie iné-
ho typu komunity – podniku, kraja... až na fun-
govanie celej krajiny. Vedomie si svojej spolo-
čenskej zodpovednosti za to, v akej situácii sa 
nachádza moje bydlisko, ale aj krajina, je to, 
čo sa podľa mňa musí zásadne posilniť. Sme 
naučení na ukazovanie prstom: hľadáme vin-
níka za vzniknutý problém, ale niekoho iného, 
nie seba. Hovoríme: To tí politici, poslanci, 
funkcionári, primátori, starostovia, riaditelia... 
Faktom však je, že doslova od každého z nás 
závisí, čo sa deje v celom systéme. Na tom je 
postavená demokracia. Zodpovednosť musí-
me forsírovať preto, aby bolo jasné, že všetci 
sme na jednej lodi. Sociálne služby sú u nás 
konštruované tak, že veľká časť je garantova-
ná štátom v zákone, ale má sa vykonávať na 
úrovni samosprávny. V skutočnosti sa vyko-
návajú v obmedzenej miere, často v diskuta-
bilnej kvalite a na diskutabilných princípoch. 
Štát podľa mňa neurobil dosť pre to, aby so-
ciálne služby dobre fungovali. Okrem ujasne-
nia si pozície štátu je nevyhnuté začať do tejto 
oblasti vťahovať prvok už spomínanej spolo-
čenskej zodpovednosti. Od rodín, komunít, 
obcí cez korporácie, firmy, živnostníkov až po 
parlament a vládu. Aby bolo každému jasné, 
že to, ako sa máme, je závislé od toho, čo ro-
bíme a aké postoje zaujímame. Každý z nás.

Hovoríte, že ja som zodpovedná za to, ako 
funguje školstvo, aká je miera nezamestna-
nosti a celková nálada?
Skúsim to vysvetliť na príklade zamestnanosti 
mladých ľudí. Máme s tým problém, ale nedá 
sa vyriešiť centrálne, pretože každý región má 
úplne iné podmienky. Ak hovorím o sociálnej 
zodpovednosti, mám na mysli jednak zod-
povednosť ľudí, ktorí to na svojej úrovni zo 
svojej pozície môžu priamo ovplyvňovať: roz-
hodujú o študijných smeroch, o pracovných 
miestach a podobne. Ale zodpovednosť majú

pokračovanie na str.  4
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prípadne jeho bezprostredné okolie, najmä 
rodinu. V živote a práci pomáhajúcich pro-
fesií je samozrejme mnoho situácií, ktoré si 
vyžadujú prienik oboch týchto pólov. K tomu 
je niekedy treba ešte aj pomoc právnu, medi-
cínsku a podobne.
Napríklad šikana v škole. Je to psychotera-
peutický problém? Problém sociálnej práce? 
Školského psychológa? Právnika? Lekára? 
Špeciálneho pedagóga? Dostávame sa na 
pole, ktorého časti pokrývajú viaceré odbory, 

ale žiadny ho nepokrýva v celosti. Kým  nie 
sú zapojené všetky relevantné zložky, nie je 
možné dosiahnuť najefektívnejšie riešenie. 
A to je práve platforma, na ktorej sa formuje 
priestor pre socioterapiu. Je to praxou vynú-
tený odbor, takpovediac si ju vyžiadal život. 
Tak ako sa zo psychológie postupne pod tla-
kom praxe odčlenila psychoterapia, tak sa zo 
sociálnej práce vynára socioterapia. Obsahuje 
niektoré oblasti pokrývané sociálnou prácu, 
psychoterapiou a niektorými ďalšími odbormi 
(medicína, právo, sociológia, pedagogika a 
podobne.). Práve tento celostný pohľad bude 
prinášať synergiu a prinesie lepšie výsledky.

Bude teda ÚPSVaR podporovať etablova-
nie tohto odboru v rámci sociálnych slu-
žieb? Napríklad jeho zakotvením a zadefi-
novaním v legislatíve?
Momentálne sa v našom rezorte opäť oživi-
la myšlienka zákona o sociálnych pracovní-
koch. Jeho absencia prináša veľa problémov. 
Napríklad nevieme zamestnanecký vzťah 
profesionálnych rodičov a detských domo-
vov usporiadať podľa žiadnych momentálne 
platných zákonov. Máme problém s ďalším 
vzdelávaním sociálnych pracovníkov a dalo 
by sa vymenovať množstvo iných kompliká-
cií. Odborná verejnosť sa v zásade zhoduje na 
tom, že je potrebné, aby takýto zákon vznikol. 

aj občania, lebo sú nositeľmi poznatkov o tom, 
čo sa v regióne deje a môžu byť, samozrejme 
iba ak sú príčinliví, aj nositeľmi riešení. My na 
centrálnej úrovni môžeme vytvárať pravidlá a 
podmienky, aby sa im lepšie darilo robiť opat-
renia, ale nevieme ich konkrétne ani vymys-
lieť, ani zrealizovať.
Napríklad vo Švédsku a v Holandsku sa s mla-
dými ľuďmi pracuje už počas školy. V čase, 
keď sa rozhodujú, kde sa budú vzdelávať. Po-
radcovia pre ďalšie vzdelávanie, ktorí spolu-

pracujú so samosprávou aj zamestnávateľmi, 
poskytujú deťom a ich rodičom potrebné in-
formácie a vysvetľujú im súvislosti. Či pôjde 
dieťa na prípravu na zamestnanie bez možnos-
ti ďalšieho pokračovanie na univerzite, alebo 
pôjde na prípravu na univerzitu, si potom rodi-
čia s deťmi vyberajú zvážiac všetky relevant-
né faktory. Od osobnostných dispozícií cez 
potreby regiónu, jeho zameranie na priemy-
sel, poľnohospodárstvo, služby... Zapojení sú 
všetci: štát, samospráva, priemyselné podniky, 
občianske a neziskové subjekty i jednotlivci. 
Podobní poradcovia fungovali aj u nás, mu-
síme rýchlo zvážiť ich oživenie a zapojenie 
do života. Takisto podniky, samosprávy, naše 
UPSVaRy… Ak všetko pôjde dobre, v nasle-
dujúcom školskom roku by sa to mohlo začať 
meniť. 

Socioterpia sa na Slovensku ešte len etablu-
je, ale napríklad v susednom Česku je sú-
časťou zákona o sociálnych službách. Aký 
je váš názor na miesto socioterapie v systé-
me sociálnych služieb? 
Sociálna práca zahŕňa široký diapazón činnos-
tí, má svoje metódy a je zameraná najmä na 
prácu so skupinami, hoci sa venuje aj vzťahu 
jednotlivca a skupiny. Na druhom póle z hľa-
diska vzťahu skupina – jednotlivec je psycho-
terapia, ktorá sa zameriava na jednotlivca, 

„Európa dostala sama seba pod vážny tlak, ktorý 
pramení z desaťročí žitia nad pomery.“

V ňom by mala byť zakotvená a zadefinovaná 
aj socioterapia a profesia socioterapeuta.

Často sa zabúda, že na to, aby mohli pra-
covníci v pomáhajúcich profesiách pra-
covať, teda pomáhať iným ľuďom, musia 
mať aj oni niekde oporu, zázemie, miesto, 
kam sa môžu obrátiť o pomoc, aby nevy-
horeli. Je aj rozmýšľanie týmto smerom sú-
časťou vašej agendy?
To je jedna z veľmi vážnych úloh, ktorá pred 
nami stojí. Podpora a vytvorenie bezpečného 
zázemia pre ľudí, ktorí poskytujú sociálne 
služby, je nevyhnutá. V súčasnosti prešli zria-
ďovateľské kompetencie detských domovov 
na ÚPSVaR. Jeden z hlavných dôvodov je prá-
ve to, že pracovníci detských domovov mno-
hokrát nemajú podporu, ktorú by potrebovali. 
Väčšinu svojej energie dávajú deťom a potom 
už nie je veľký priestor na to, aby sa vzdelá-
vali, rozširovali si kompetencie, riešili vzťahy 
v pracovných kolektívoch. Okrem toho musia 
denne robiť rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú ži-
voty detí, o ktoré sa starajú. Ale čo, keď si ne-
vedia rady? Keď nedostanú podporu a odbor-
nosť pomoci? Čo ak nemajú vedomie, že je tu 
niekto, kto tam s nimi stojí, kto sa s nimi bude 
rozprávať a pomáhať hľadať riešenia? Sú ne-
istí a ľahšie sa vyčerpajú až do dna. Sú hodení 
do studenej vody. Iste, snažili sa pomáhať si 
navzájom a aj určené úrady, ktoré ich doteraz 
zriaďovali, sa im usilovali pomáhať. Ale nie 
vždy to bolo optimálne, nie vždy na primera-
nej odbornej úrovni, nie vždy to bolo prijaté. 
Výsledkom bolo, že sa prax v rôznych det-
ských domovoch líšila. Niekedy tak veľmi, 
akoby pochádzali z rôznych svetov a epoch. 
Sme zodpovední za štátne deti a našou úlohou 
je vytvoriť systém, ktorý bude podporovať za-
mestnancov, ktorí sa o ne starajú, brániť ich 
vyhorovaniu. 
A toto sa netýka iba pracovníkov detských do-
movov, ale všetkých sociálnych pracovníkov, 
ktorí sociálne služby poskytujú.

Lucia Skladanová
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Perspektívy a využitie socioterapie v školstve

Čo sa deje s našimi deťmi a školami? Pýtame sa a nerozumieme, prečo sa 
množia konflikty medzi učiteľmi a žiakmi, stúpa agresivita a vzdelávacie 
výsledky sú v porovnaní s minulosťou horšie. Obviňujeme demokraciu, 
Západ, médiá alebo rodičov a spoločné máme to, že chceme vedieť, či sa 
s tým dá niečo robiť.

Človek sa vyvíja predovšetkým vo vzťahoch 
a prostredníctvom vzťahov. V škole sa dieťa 
učí, ako to vlastne v spoločnosti beží, čo sa 
od neho očakáva a ako sa ľudia správajú v tej 
alebo onej situácii, čo sa môže a čo nie je pri-
jateľné. Takto sa v malom človeku vytvárajú 
postoje a hodnoty. V kontakte s deťmi si často 
neuvedomujeme, že výchovné pôsobenie sa 
nedeje prostredníctvom príkazov, zákazov, vý-
chovných monológov o tom, ako sa má sprá-
vať druhák, piatak,  deviatak... alebo cez jed-
norazové aktivity doma či na etickej výchove. 
Vzorce správania, sociálne normy a hodnoty 
získava dieťa automaticky a podvedome, pre-
žívaním seba vo vzťahoch v bežnom chode ro-
diny a školy. Tak, ako sa správajú ku mne, tak 
sa budem správať aj ja a takto je to v poriadku. 
Kvalita výchovy závisí od kvality školy/rodi-
ny. A kvalita školy/rodiny ako významného 

sociálneho systému v živote dieťaťa, závisí od 
kvality vzťahov, ktoré v nej dieťa prežíva. 
Od pedagógov požadujeme, okrem mnohých 
iných zadaní, aby v triede vytvárali pozitívnu 
sociálnu klímu – teda tvorili pozitívne vzťahy. 
V tom, ako to dosiahnuť však zostávajú sami. 
Často sa im nedarí alebo nevedia, ako ukončiť 
bežné škriepky, nieto ešte veľké konflikty a ši-
kanovanie. V tejto práci by mal byť nápomoc-
ný školský psychológ. Záber jeho činností, ak 
chce robiť svoju prácu dôsledne, je široký. 
Zameriava sa na ťažkosti v učení, problémy 
v správaní, má na starosti sexuálnu výchovu, 
konzultuje výchovné problémy s rodičmi, in-
dividuálne pracuje s deťmi a diagnostikuje, 
a diagnostikuje. Myslím si, že je namieste roz-
deliť si kompetencie a prácu na úrovni skupi-

ny, vzťahov, rodiny a vôbec školy ako jednot-
ného sociálneho systému prenechať kolegovi, 
ktorý sa špecializuje na socioterapiu. Sci-fi?

Nový druh odborného
zamestnanca

Učitelia majú svoju náplň práce, mali by sa 
venovať učeniu, odbornej a osobnostnej prí-
prave. V rámci vyučovacích hodín nemajú 
priestor a často  ani potrebné kompetencie na 
systematickú prácu na vzťahoch v triede alebo 
medzi žiakmi z jednotlivých tried navzájom. 
Socioterapeut by sa mal venovať rozvíjaniu 
pozitívnych vzťahov medzi žiakmi, jednot-
livými triedami, učiteľmi, rodičmi a všetký-
mi navzájom. Mal by byť všade tam, kde sú 
integrované deti so špeciálnymi výchovno-
-vzdelávacími potrebami, deti imigrantov, deti 
zo sociálne znevýhodneného prostredia, z od-

lišného hodnotového a kultúrneho prostredia 
alebo žiaci, ktorí sa iným spôsobom vymykajú 
z normy. 
Medzi deťmi, medzi učiteľmi a deťmi, me-
dzi deťmi a rodičmi vzniká množstvo sporov, 
majú svoje problémy, nedoriešené konflikty. 
Čím sú všetci zúčastnení navzájom odlišnejší, 
tým je väčší priestor na nedorozumenie. Určite 
si viem predstaviť, že skupinová, systematická 
a cielená práca na vzťahoch by na stredne veľ-
kej škole zamestnala jednu osobu minimálne 
na polovičný úväzok.
Pozícia socioterapeuta by mala byť podpo-
rovaná aj v smere aktívnej práce s rodinou. 
Chodiť do terénu, komunikovať s rodinami 
a ponúkať podporu v zmysle poradenstva aj 
terapie. Myslím si, že socioterapeut by mal 

byť kontaktnou osobou pre rodičov a cielene 
rozvíjať spoluprácu medzi rodinou a školou. 
Táto oblasť nášho školstva je síce deklarovaná 
ako priorita, ale v praxi sa ju nepodarilo zrea-
lizovať. Ak áno, skôr sú prizývaní rodičia, aby 
pomohli.
Ak sa v rodine vyskytnú problémy, takmer 
ihneď sa prenášajú do školy a naopak. Die-
ťa začne mať problémy v učení, správaní, 
so spolužiakmi, súrodencami, stráca chuť 
rozvíjať svoje záujmy... Rodičia a učitelia sú 
často svedkami len vrcholku ľadovca. Vidia 
dôsledky, vedia, že sa niečo deje, ale zostáva-
jú bezradní a žiaľ, aj keď určite nie zámerne, 
prehlbujú ťažkosti dieťaťa. Nie vždy je nápo-
mocné poslať dieťa ku psychológovi. Dieťa je 
stigmatizované ako to, s ktorým niečo nie je 
v poriadku. 

Socioterapeutické
zručnosti – výbava pedagóga

Okrem profesie socioterapeuta môže sociote-
rapia predstavovať aj inú rovinu. Terapeuticky 
(alebo naopak, traumatizujúco) môže pôsobiť 
aj učiteľ alebo ktorýkoľvek zamestnanec ško-
ly. Kvalitné sociálne väzby v triede formuje 
predovšetkým triedny učiteľ. Nastavuje sociá-
lne normy vlastným správaním, kvalitou ko-
munikácie, akceptovaním alebo odmietaním 
určitého správania, konkrétnych detí a pod. 
Úroveň jeho komunikácie je odrazovým mos-
tíkom pre ďalšie správanie detí. 
Zamestnanci školy by si mali uvedomovať 
moc, ktorou disponujú a učiť sa s ňou narábať 
tak, aby mala terapeutický a nie traumatizujúci 
účinok. Čím väčší je rozpor medzi hodnotami 
a normami primárnej rodiny a pedagógov, 
tým výraznejšie škola pôsobí. Buď je schopná 
sprostredkovať oveľa zdravšie vzťahy, než aké 
kedy dieťa zažilo, alebo môže ťažkosti dieťaťa 
výrazne prehĺbiť. Dieťa, ktoré je v permanent-
nom napätí vo vzťahu k deťom a učiteľom, 
sa neskôr stane agresívne alebo sa dostane do 
izolácie, alebo neustále bojuje o pozornosť 
a uznanie. Niekedy je schopné vystriedať všet-
ky stratégie počas jednej hodiny. 
K výbave učiteľov by mala patriť znalosť 
vplyvu skupinovej dynamiky, schopnosť ro-
zumieť komplikovaným motívom, ktoré hýbu 
vzťahmi a správaním žiakov v triede, medzi 
triedami navzájom i smerom k učiteľom a ne-
vyhnutná miera osobnostnej zrelosti. Tu by 
mal byť k dispozícii socioterapeut ako učiteľ, 
teda ten, ktorý sa špecializuje na vzťahy, sku-
pinovú a sociálnu dynamiku.
Nech už sa pozrieme na problémy v školách/
rodinách z ktorejkoľvek roviny, za nosné po-
važujem zvyšovanie kvality komunikácie, 
interpersonálnych zručností a sociálnej inteli-
gencie. Jedna cesta ako zastaviť problematické 
správanie, je zakázať ho. Pri dostatočne veľkej 
miere strachu sa to môže podariť. Ja osobne, 
ako mama, učiteľka a školská psychologička 
nechcem, aby sa deti správali slušne zo stra-
chu. Chcela by som, aby sa chceli slušne sprá-
vať preto, lebo je to pre všetkých príjemnejšie. 
Aby sa to naučili, najskôr to musia zažiť na 
vlastnej koži. Čím dlhšie žili v neláskavých 
vzťahoch bez jasných hraníc, tým dlhšie budú 
musieť prežívať lásku a jasné hranice, kým na-
stane zmena.

Viera Filipová

„Nie vždy je nápomocné poslať dieťa ku

 psychológovi. Môže byť stigmatizované.“
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Ak človek 
užívajúci niektorú 
z psychoaktívnych látok 
žije v rodine, stáva 
sa aj ona významnou 
súčasťou problému 
nazývaného závislosť. 
Akýkoľvek druh závislosti jedného člena ro-
diny významným spôsobom ovplyvňuje aj jej 
zvyšok. Dá sa povedať, že závislou sa stáva 
celá rodina. Aby sa mohla do liečby závislosti 
efektívne zapojiť, musí terapeut poznať a do-
kázať identifikovať javy, ktoré sa v takýchto 
rodinách zvyčajne vyskytujú. Typických čŕt je 
niekoľko. Jednou z nich je napríklad pseudo-
individuácia, teda zdanlivé osamostatnenie sa 
mladého človeka od rodičov. Podľa J. Haleya 
vzniká vtedy, keď človek síce už odmieta au-
toritu rodičov, ale ešte nie je schopný postarať 
sa o seba sám a v zvládaní životných úloh zly-
háva, čím sa jeho závislosť na rodičoch ešte 
viac prehlbuje.
Druhým typickým rysom je triangulácia, vy-
tváranie trojuholníkov v rodine, keď sa závislý 
sťažuje matke na otca, otcovi na matku, starým 
rodičom na rodičov a naopak, aby zabránil 
vzájomnej komunikácii medzi jednotlivými 
členmi rodiny, čím si buduje priestor na pokra-
čovanie v návykovom správaní. No aj závislý 
sa často vyhýba komunikácii s rodinou, hlavne 
preto, aby sa nezačalo hovoriť o jeho správaní 
a o komplikáciách, ktoré s ním súvisia. Mno-
hokrát sa jej stránia aj tí členovia rodiny, voči 

ktorým sa v vytvorila koalícia. Napríklad, pakt 
závislého syna s matkou proti otcovi, ktorý ne-
schvaľuje jeho konanie. Otec sa potom môže 
vyhýbať kontaktu napríklad tým, že trávi čo 
najviac času mimo domu.
Nadmernou identifikáciou jedného z rodičov 
so závislým dieťaťom nastáva preberanie 
„zodpovednosti za“. Takýto rodič úplne odlo-
ží svoj život a zanedbáva aj ostatných členov 
rodiny, neuvedomuje si však, že tým v koneč-
nom dôsledku dieťaťu prekonávanie závislosti 
významne komplikuje. Podobný model môže 
vzniknúť aj vtedy, keď sa manželka identi-
fikuje so závislým manželom. V  takýchto 
rodinách potom môžeme vidieť, že sa rodič 
s návykovým správaním dostáva do role nepo-
slušného dieťaťa a naopak, dospievajúce deti 
preberajú rodičovské role. 
Vo všetkých týchto prípadoch môže byť socio-
terapeut nápomocný okrem iného aj tým, že 
rodine poskytne pravdivú spätnú väzbu a pou-
káže na všetky vyššie spomínané skutočnosti. 
Cieľom intervencie je dosiahnuť, aby členovia 
rodiny nepreberali role, ktoré im v rodinnej 
hierarchii nepatria a vrátili sa do svojich pô-
vodných pozícií. 

Podpora závislého
O „umožňovaní“ hovoríme v postihnutej ro-
dine vtedy, keď niektorý z jej členov svojím 
správaním de facto dovoľuje závislému jeho 
závislosť, dalo by sa povedať, že ho v nej do-
konca podporuje. Napríklad tak, že mu píše 
ospravedlnenky do školy, platí jeho dlhy, rieši 
problémy s úradmi, poskytuje bezplatné bý-
vanie, ba dokonca financuje drogy. Medvediu 
službu závislým neraz poskytujú manželia, ro-
dičia, starí rodičia hlavne preto, že nevedia, čo 
iné by mohli spraviť. Takýmto spôsobom sa 
vyrovnávajú s vlastným strachom.
V závislých rodinách nie sú ojedinelé vzťa-
hy typu „niečo za niečo“, ktoré vytvárajú tzv. 
patologickú rovnováhu. Napríklad, pitie al-
koholika sa ticho toleruje ako odmena za to, 
že druhý partner má mimomanželský pomer 
alebo robí niečo, čo by jeho pijúci partner za 
normálnych okolností neakceptoval.
Všetky spomenuté problémy súvisiace so zá-
vislosťou často nakoniec spôsobia dezinteg-
ráciu rodiny. V nemocniciach a liečebniach 
závislostí je veľa pacientov, ktorí už rodinné 
zázemie nemajú. Tento fakt liečbu komplikuje 
a pre socioterapeuta pribúda ďalšia úloha – 
pomôcť človeku bez rodinného zázemia vy-
tvoriť novú sieť sociálnych vzťahov.
efektívne socioterapeutické pôsobenie na špe-
cifické problémy rodín so závislým členom 
môže podstatne uľahčiť jeho cestu k abstinen-
cii. Práca s rodinou závislého je významnou 
súčasť komplexného liečebného programu 
závislostí, pretože podpora zo strany rodiny 
a širšieho okolia môže závislému pomôcť pri 
jeho rozhodovaní sa pre abstinenciu a tiež
v úsilí liečbu vydržať a nezlyhať. 

Mária Kubišová

Literatúra:

Nešpor, K.: Návykové chování a závislost. Praha. 
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Postreh z praxe
Pri facilitovaní encountrovej skupiny zloženej z partneriek alkoholikov, ktorá sa v rámci so-
cioterapie stretáva v ambulantnom krízovom centre pre liečbu závislostí, som si všimla nie-
ktoré podobnosti v ich správaní. Spravidla nepátrali po iných dôvodoch nefunkčnosti svojich 
vzťahov okrem alkoholu. Ten mohol za všetko. Ženy sústredili veľa energie do nerealistickej 
túžby po abstinencii partnera. Takéto ohraničené videnie je podľa mňa obranným mechaniz-
mom, zastieraním reality. Veď žiť v tom, že jediný problém je partnerov alkoholizmus, ktorý je 
navyše jeho problémom, teda je mimo mňa, je jednoduchšie ako zamýšľanie sa nad tým, kde 
robím chyby ja, keď sa nám vo vzťahu nedarí.
Negatívne dopady alkoholizmu na vzťah sú určite nespochybniteľné, ale aj nepijúci partner 
môže situáciu ovplyvňovať, nie je bezmocný. Často bolo počuť vety typu: „Keby prestal piť, 
všetko by bolo v poriadku.“, čo samozrejme nie je pravda. Až masívna emočná podpora, ktorú 
im skupina poskytla, im postupne dovoľovala pozrieť sa na veci reálnejšie a postupne vnímať 
aj svoj podiel na rozklade vzťahu. 
Ďalším spoločným znakom týchto žien bola mimoriadne veľká sústredenosť na závislého 
partnera, na uspokojovanie jeho potrieb, kým vlastné potreby, záujmy a túžby považovali 
za druhoradé. Témou ich rozhovorov bol vtedy výlučne len ich alkoholik. Takéto správanie 
sa v odbornej terminológii označuje ako kodependencia, pričom kodependentné sú častejšie 
ženy než muži.

závislosť SOCIOTeRAPIA
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Vzťahy medzi manažérom a zamestnancami
alebo o tom, ako vedenie stojí a padá na ľuďoch

Cieľom vedenia je dosiahnutie súladu medzi potenciálne konkurenčnými 
cieľmi organizácie a cieľmi jej zamestnancov. Aj ten najlepší vedúci zlyhá, 
ak ho zamestnanci nebudú „uznávať“ .  Manažér sa musí hodiť k pracovnej 
skupine, ktorú vedie, k svojmu vlastnému šéfovi aj k zákazníkom.

Ak organizácia považuje zamestnanca za pro-
striedok a financie za zdroj bohatstva, bude jej 
rast menej efektívny ako pri opačnom vnímaní 
– človek = zdroj a peniaze = prostriedok (Kop-
čaj, 1997). Ak sa jedna organizácia prioritne 
zameria na získanie finančného efektu zo svo-
jich aktivít a druhá na zlepšenie dokonalosti 
potrebnej na získanie finančného efektu, kto-
rá  bude z dlhodobého pohľadu úspešnejšia? 
Určite tá druhá. Mnohé organizácie vo svojich 
firemných deklaráciách prezentujú zamestnan-
cov ako svoj najcennejší zdroj, ale v skutoč-
nosti nemajú takéto vyhlásenia ani cenu papie-
ra, na ktorom sú napísané. 
Ľudský kapitál organizácie pozostáva  z vedo-
mostí zamestnancov a zo sociálnych a emocio-
nálnych schopností manažmentu. Manažment 
tieto schopnosti potrebuje na vyhľadanie 
najlepších zamestnancov a na to, aby z často 
skrytých vedomostí zamestnancov vygenero-
val obrat a produktivitu. Organizácie sa preto 
musia orientovať na ľudí, sprostredkovať im 
víziu, podporovať ich vlohy a umožniť im roz-
víjať potenciál. Iba tak sa dá  dosiahnuť dlhodá 
výkonnosť. 
S novou paradigmou vedenia ľudí sa mení aj 
„psychologická zmluva“ –  implicitné záväz-
ky organizácie aj zamestnanca. V minulosti si 
organizácie získavali lojalitu zamestnancov 
istotou pracovného miesta a benefitmi. V sú-
časnosti sa stáva pre organizáciu dôležitejšou 
zamestnateľnosť (employability) ako lojalita. 
Organizácie ponúkajú zamestnancom šancu 
a rozvoj namiesto istoty a partnerstvo na-
miesto závislosti. S tým súvisí aj očakávanie 
voči všetkým zamestnancom, že si budú ve-
domí vlastnej zodpovednosti – za svoju pra-
covnú dráhu, za voľbu pracovnej pozície, za 

celú svoju existenciu. Jednoducho, že nebudú 
čakať, že veci budú samé od seba lepšie, spra-
vodlivejšie, slobodnejšie. 

Moc zamestnancov
To isté platí aj na očakávania zamestnancov od 
manažmentu. Domnievam sa, že základným 
tajomstvom efektivity je mať porozumenie pre 
ľudí, s ktorými pracujem. V minulosti v mo-
censkej hre medzi manažérom a zamestnanca-
mi vyhrávali manažéri. Dnes však majú moc 
zamestnanci.
V mnohých organizáciách pravidelne posu-
dzujú kvalitu vedenia, rozhodujú sa pre alebo 
proti, spolupracujú alebo podajú najskôr vnú-
tornú a neskôr aj ozajstnú výpoveď. V praxi 
nájdeme aj zamestnancov bez manažéra, ale 
žiadneho manažéra bez zamestnancov.
Jedným z najdôležitejších predpokladov pre 
úspešný manažment vzťahov a prejav vysokej 
emočnej inteligencie je schopnosť dôverovať 
druhým a rovnako si ich dôveru získavať. 
Kým absentuje dôvera vo vzťahu nadriadený – 
podriadený, nebude vedenie úspešné ani s po-
mocou najrozmanitejších techník a nástrojov.
Chýbajúca dôvera ochromuje spoluprácu 
a produktivitu, kreativitu a flexibilitu zamest-
nancov, ale aj celú organizáciu. (Sprenger, 
1999)
V pracovnom svete sa dôvera vníma ako spo-
ločenská konvencia, ako rozhodnutie. Kom-
penzuje našu neschopnosť mať všetko pod 
kontrolou, vedieť všetko o práci, projekte atď. 
Dôveru by sme mohli definovať asi takto: Som 
pripravená vzdať sa kontroly, pretože očaká-
vam, že zamestnanci sú kompetentní a dôve-
ryhodní. Dôvera je podobne ako vedomosti 
zdrojom, ktorý sa častým používaním nespot-

rebováva, ale naopak posilňuje. Čím viac dô-
very „použijem“, tým viac získam. V rukách 
manažéra je účinným riadiacim nástrojom. In-
vestícia do dôvery sa organizácii bohato vráti. 
Maximalizuje svoje zisky zo spolupráce.

Nedôvera ako norma
Stretávame sa však skôr s opačným prístupom, 
zamestnancom je prejavovaná nedôvera, tí sú 
z toho unavení, stiahnu sa do seba a presta-
nú sa vnútorne stotožňovať s prácou. Mnohé 
organizácie neveria, že zamestnanci chcú po-
dávať dobrý výkon. Hlboko vžitá nedôvera 
potom robí z manažérov policajtov a udržiava-
teľov poriadku. Ale spolupráca zamestnancov 
sa nedá riadiť pomocou kontroly! 
Vytvorenie kultúry dôvery nie je len otázkou 
vedomého správania, je ovplyvnené podvedo-
mým sprostredkovaním a vnímaním signálov, 
ktoré vyjadrujú „Ja ti dôverujem“. Vychádzajú 
z emocionálneho vzťahu a nedajú sa vynútiť. 
Dôvera v organizácii nevznikne propagáciou 
hodnotového systému organizácie, zamest-
nanci nebudú počúvať, v čo by mali veriť,
s čím by sa mali stotožniť. Výsledkom marke-
tingu dôvery je pravý opak. Dôvera sa zakladá 
na zodpovednosti. Neznamená to, že sa všetci 
budú navzájom mať radi. Ale možnosť jeden 
druhému veriť, čo predpokladá vzájomné po-
rozumenie. Preto je bezpodmienečne nutné 
prevziať svoju zodpovednosť za vzťah. 
Dôvera motivuje, nie je dobrá ani zlá, určite je 
však príjemná a užitočná. Ale ako jej dosiah-
nuť viac? O tom sa viac dočítate v budúcom 
čísle v článku Súrne hľadám dôveru, na cene 
nezáleží.          Martina Kazičková

Literatúra:

Kopčaj A.: Košatění bohatství. Praha. Národní 
vzdělávací fond, 1997. ISBN:80-902358-0-8. 
Sprenger, Reinhard K.: Mythos Motivation. Wege 
aus der Sackgasse. Campus Verlag, 1999. ISBN 
3-5933-6894-3. 276 s.
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Miesto pre vás
Organizujete zaujímavú 

aktivitu? Seminár, prednášku, 
workshop, kongres?

Hľadáte pracovníkov alebo 
prácu? 

Dajte o tom vedieť
 na stránkach časopisu 

soCioterApiA!
Text inzerátu alebo pozvánku 

pošlite na adresu 
redakcia@socioterapia.info. 

Uverejnenie je bezplatné.  

To boli hlavné témy druhého ročníka vzdelá-
vacieho workshopu, ktorý v apríli zorganizo-
val Inštitút psychoterapie a socioterapie (IPS) 
v spolupráci s Centrom špeciálno-pedago-
gického poradenstva pri Základnej škole pre 
žiakov so sluchovým postihnutím internátnej 
Viliama Gaňu. Zúčastnilo sa ho vyše osemde-
siat pedagógov, špeciálnych pedagógov a psy-
chológov z celého Slovenska. Workshop otvo-
rila Mgr. Viera Filipová prednáškou nazvanou 
Socioterapia a jej perspektívy v školstve.
O možnostiach riešenia problematiky detí
s poruchami učenia, koncentrácie a pozornosti 
prednášala Mgr. Miroslava Zubová. Záujem 
vzbudila aj prednáška Bc. Jany Alinovej Su-
pervízia v detských domovoch. Na jej základe 

spracovaný článok si môžete prečítať v tomto 
vydaní časopisu SOCIOTeRAPIA.
Posledným prednášajúcim bol Mihály ele-
kes z Maďarska. V príspevku Aplikácia PCA 
prístupu v prostredí školy hovoril o škole, 
ktorej je zriaďovateľom a fungovanie ktorej 
sa zásadne líši od systému štátnych škôl, ako 
ho poznáme u nás. Jeho názory na  školstvo a 
na život zaujali prítomných natoľko, že otázky 
o spôsobe vyučovania, hodnotenia či skúšania 
detí na tejto škole zabrali aj časť popoludnia, 
kedy boli na programe dve samostatné en-
counterové skupiny.

Viac o workshope a jednotlivé prednášky 
nájdete na www.socioterapia.sk/aktivity

POZVÁNKy: VZDELÁVANIE, KONGRESy, SEMINÁRE
Problémy s motorikou?

Má ich mnoho detí. a často ich identifikujú 
práve tí, ktorí s nimi pracujú – učitelia, 
vychovávatelia... Viacero publikovaných 
štúdií dokazuje, že v mnohých prípadoch 
sa to dá riešiť. Riešenie je k dispozícií vo 
forme jednoduchého denného cvičenia v 
rámci programu INPP, ktoré môže prebie-
hať v školách a denne zaberie 10 minút.
Program je založený na sériách pohybov, 
ktoré robí normálne sa vyvíjajúce dieťa 
v prvom roku života. Jedným zo základ-
ných rozdielov medzi INPP programom
a inými programami, ktoré sú momentálne 
dostupné pre zdokonaľovanie koordinácie 
a rovnováhy je, že INPP cvičenia prenesú 
deti na úplný začiatok učenia sa udržiava-
nia rovnováhy. Program aj cvičenia budú 
prezentované na jedinečnom seminári 
INPP školský program 19. septembra v 
Bratislave. 
Seminár je výnimočný aj v tom, že sa 
ho osobne súčastní jeho autorka Sally 
Goddard Blythe z The Institute for Neuro-
-Physiological Psychology v anglickom 
Chestry. Je navrhnutý najmä pre uči-
teľov, vychovávateľov, špeciálnych pe-
dagógov a iných odborníkov v pomáha-
júcich profesiách a pracujúcich s deťmi. 
Program sa dá aplikovať v praxi okamžite 
po absolvovaní seminára.
Organizátorom je IPS v spolupráci s The 
Institute for Neuro-Physiological Psycho-
logy. Uzávierka prihlášok je 19. augus-
ta, viac informácií a prihlášku získate na
požiadanie na adrese vzdelavanie@
socioterapia.sk, na telefónnom čísle 
+421 905 312 362 alebo na adrese 
www.socioterapia.sk/aktivity.

XII. Kongres Montessori 
Štrnásteho až šestnásteho októbra sa v Bra-
tislave uskutoční XII. medzinárodný kongres 
Montessori eUROPe, ktorého spoluorganizá-
torom je aj IPS. Kongres s mottom Montessori 
dnes – vedecký prístup k výchove sa zame-
riava na materské, základné aj stredné školy, 
pedagógov a študentov, ale aj vedcov v oblasti 
pedagogiky, vzdelávania a výchovy. Zúčastní 
sa ho asi 400 účastníkov z európy a ďalších 
kontinentov, počas kongresu budú prebiehať 
zaujímavé aktivity, prednášky a workshopy 
v 20 tematických  skupinách. Cieľom kong-
su je poskytnúť informácie o Montessori 
pedagogike a ďalších progresívnych metó-
dach vzdelávania a výučby, sprostredkovať 
praktické zručnosti didaktického a meto-
dického charakteru potrebné pre vedenie a 
riadenie učebných a výchovných procesov v 
materských, základných i stredných školách.

Kontinuálne vzdelávanie 
pre pedagógov

Akadémia pedagogických zručností – rozvoj 
osobnostných a interpersonálnych zručností 
učiteľov je nový vzdelávací program akredito-
vaný MŠVVaŠ SR, určený pre učiteľov všet-
kých druhov škôl. 
Jeho cieľmi sú rozvoj osobnostných a inter-
personálnych zručností, ktoré priamo vplývajú 
na kvalitu interpersonálnych vzťahov v línii 
učiteľ – žiak a ktoré môžu byť pedagógovi 
nápomocné pri zvládaní záťažových situácií 
v interakcii so žiakmi a študentmi. Rozvoj 
osobnostných a interpersonálnych zručností 
tiež pomôže porozumieť tomu, čo stimuluje 

a čo brzdí potenciál pedagogického procesu 
a učitelia prídu na veľmi konkrétne spôsoby, 
akými môžu byť žiakovi nápomocní pri jeho 
sebapoznávaní. Sebapoznanie je totiž ces-
ta, ako rozumieť motívom svojho správania
a jeho prípadnej korekcii.
Hlavným cieľom je nájsť nástroje, ktorými 
sa dá predchádzať delikventnému správa-
niu žiakov a zároveň budovať vzťahy po-
stavené na vzájomnej dôvere a rešpekte.
Vzdelávanie sa deje prezenčnou formou 
zvyčajne cez víkendy podľa dohody účast-
níkov, rozsah je 80 hodín, ktoré treba na-
plniť v priebehu roka. Za ukončenie vzde-
lania bude pridelených 19 kreditov. Viac 
informácií o podmienkach žiadajte na adrese 
vzdelavanie@socioterapia.sk.

PSyCHOTERAPIA, SOCIOTERAPIA A DIEťA Letná škola socioterapie
Koncom júna sa v priestoroch Pavilónu chi-
rurgických disciplín v Trnave stretli zdravot-
né sestry a sociálni a pedagogickí pracovní-
ci z detských domovov na druhom ročníku 
Letnej školy socioterapie. Ústrednou témou 
boli závislosti, konkrétne možnosti využitia 
socioterapie pri práci so závislým klientom
a jeho sociálnym systémom (príbuzní, priate-
lia, spolupracovníci a pod.).
Doobedňajšie hodiny boli vyplnené interak-
tívnymi prednáškami odborníkov z praxe,
v poobedných hodinách sa konala praktická 
a zážitková časť, v rámci ktorej sa premietal 
film s témou závislostí, ponúkli sa ukážky 
prác a činností z arteterapie, viedli sa facili-
tované diskusie a pracovalo sa v encountero-
vých skupinách.
Veľkým oživeným letnej školy boli aj hostia, 
ktorí vypovedali o svojich skúsenostiach 
a zážitkoch z liečby závislostí akoby
„z druhej strany“. Poznanie a porozumenie 
ich prežívania cez intímne výpovede 
mohli byť prínosom nielen pre pracovný, 
ale aj osobný život zúčastnených. Letnú 
školu uzatvárala interaktívna prednáška 
prodekanky doc. PhDr. Ľubice Ilievovej, 
PhD., Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 
a prísľub organizátorov, že o rok bude III. 
ročník letnej školy socioterapie.

info&news SOCIOTeRAPIA
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Supervízia v detských domovoch

Práca s deťmi, ktoré vyrastajú mimo svojej rodiny, kladie vysoké nároky 
na pedagogických pracovníkov a profesionálnych rodičov. Aby bola 
efektívna, mali by byť osobnostne zrelí, rozumieť sami sebe, poznať svoje 
silné a slabé stránky. Bez toho je ťažké, ak nie nmožné, porozumieť a 
pomáhať iným.

Som vychovávateľkou v detskom domo-
ve v Seredi, kde sa v súlade so zákonom
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochra-
ne detí a sociálnej kuratele spolu s kolegami 
súčastňujem supervízie. Dokonca sme zača-
li o rok skôr ako vstúpil spomínaný záon do 
platnosti. Riaditeľka zariadenia Marta Tótho-
vá zaviedla supervíziu s cieľom skvalitniť prá-
cu pedagógov a zlepšiť vzťahy na pracovisku.
Supervízne stretnutia, ktoré sú v našom DeD 
kombináciou vzdelávania v oblasti psycholó-
gie, psychoterapie, sociálnej pedagogiky, po-
radenstva a encounteru, boli spočiatku veľmi 
náročné. Systém práce v encounterovej  skupi-
ne, efektívna komunikácia, vedieť počúvať, to 
všetko bolo pre nás nové, neznáme. 
U zamestnancov prevládali negatívne emócie, 
supervízori pri ponuke riešení konkrétnych 
problémov poukazovali na chyby a omyly, 
ktorých sa často dopúšťame pri výchove detí, 
ale aj v každodennej komunikácii v bežnom 
živote. Nič nenariaďovali, ale ukazovali iné 
cesty a širšie pohľady na problémy. 
Ani ja som spočiatku nechápala, na čo sú en-
counterové skupiny dobré. Mala som pocit, že 
sa vzťahy v kolektíve viac narúšali ako zlep-
šovali. Ale pri spätnom pohľade zisťujem, že 
tie vzťahy, v ktorých mali ľudia snahu dru-
hým porozumieť, sa zlepšili. Sú otvorenejšie 
a pravdivejšie. Áno, sú aj také, ktoré sa ne-
zlepšili, lebo nebola ochota niečo na svojich 
názoroch a postojoch meniť.

Búranie mýtov
Okrem formovania vzťahov na pracovsku 
však supervízia v našom DeD prispela k tomu, 
že sme zbúrali niekoľko zásadných mýtov 
o výchove, na základe ktorých sme roky fun-
govali a teraz pracujeme inak. 

MÝTUS 1
Pracovníci v DeD sú zodpovední za všetko, čo 
deti urobia, preto musí vo výchovnom procese 
prevládať kontrola, ktorá vyvýja na deti tlak. 
NOVÝ POSTOJ: Deti môžeme viesť k sa-
mostatnosti a zodpovednosti za seba a svoje 
konanie, nie je nebezpečné, keď sa rozhodujú 
samé a slobodne.
DÔSLeDOK ZMeNY: Deti sú menej agre-
sívne, absentujú úteky zo zariadenia, viac ko-
munikujú o svojich problémoch. Ak dostanú 
slobodu rozhodovania, prenáša sa na nich 
zodpovednosť. 
JeDeN PRÍKLAD: Tomáš je integrované 
dieťa, v škole bol veľmi pasívny, v inej skupine 
za neho písali úlohy (aby niekto nepovedal, že 
sa o dieťa nestarajú). Zmenou prístupu nastala 
u neho zmena postoja, postupne sa začal sám 
pripravovaťdo školy a oveľa lepšie spolu-
pracuje s učiteľmi.

MÝTUS 2
Musíme byť pre deti neustále k dispozícii. 
Vychovávateľ je plničom potrieb a zabávačom 
v jednej osobe. 

NOVÝ POSTOJ: Deti majú možnosť seba-
realizácie najmä mimo DeD v spolupráci so 
záujmovými útvarmi v okolí. 
DÔSLeDOK ZMeNY: Deti si lepšie or-
ganizujú svoj čas, navštevujú záujmové 
krúžky, majú kamarátov mimo domova. Sú 
aktívnejšie, samé navrhujú spoločné aktivity 
a často ich aj zorganizujú. Nie sú také nesa-
mostatné a závislé na pracovníkoch a domove.
JeDeN PRÍKLAD: Sedemnásťročný Jaro 
je tanečne nadaný. Aby mohol svoj talent 
rozvíjať, umožnili sme mu prestup na školu 
bližšie k DeD. Chlapec napriek mnohým 
skeptickým prognózam našich kolegov do 
školy chodí, nefajčí, nepije, z vyučovania sa 
ponáhľa na tréning. Máme s ním dobrý vzťah, 
reprezentuje naše zariadenie.

MÝTUS 3
Musíme potláčať svoje prežívanie a nosiť 
masku, pretože ukázať, ako sa práve cítime 
a máme, je nebezpečné. Mohli by sme prísť 
o autoritu.
NOVÝ POSTOJ: Byť autentický a pre dieťa 
čitateľnejší.
DÔSLeDOK ZMeNY: Deti vedia veľmi do-
bre čítať ako sme naladení, darmo to masku-
jeme, aj tak vedia, či sme smutní, nahnevaní 
alebo radostní. Maskovanie emócií je veľká 
námaha. Okrem toho to deti mätie, pretože 
niečo iné vidia a niečo iné sa im snažíme 
nahovoriť. Majú v tom chaos a potom opak-
ovanie vznikajú napätie a konflikty. Keď sa 
nesnažíme naše prežívanie skrývať, deti v nás 
vidia skutočných ľudí s chybami, slabosťami, 
bolesťami, problémami. Ale neprišli sme o au-
toritu.
JeDeN PRÍKLAD: V práci som ochorela. 

pokračovanie na str. 10
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Deti boli neuveriteľne empatické, pre zmenu 
sa starali ony o mňa. Bolo to príjemné a vzťah 
obohacujúce pre obe strany.

MÝTUS 4
Všetko v záujme dieťaťa, aj klamanie a polo-
pravdy.
NOVÝ POSTOJ: Byť taktný, ale pravdivý.
DÔSLeDOK ZMeNY: Deti ocerňujú 
priamosť a otvorenosť, cítia sa seberovné, 
hodnotné, vedia, že ich berieme vážne.
JeDeN PRÍKLAD: O Renatu náhle, po 
jedenástich rokoch, prejavila jej mama záujem 
a vyzeralo to, že ich životy sa môžu zmeniť. 
No pred Vianocami sa matka zrazu odmlčala, 
sľuby ostali nenaplnené. Renata opäť zažila 
veľké sklamanie a chcela počuť náš názor. 
Mali sme na výber, mohli sme ju chlácholiť 

a klamať, povedať jej frázy o tom, že mame to 
nevyšlo a iste na to mala dôvod... Alebo sme 
jej mohli povedať pravdu o tom, ako to s jej 
mamou naozaj je. Tak sa stalo. Dievča oceni-
lo, že sme k nej boli pravdiví. Pravda niekedy 
bolí, ale chlácholenie a lož bolia viac, lebo 
naznačujú, že druhého neberieme vážne, že 
nedôverujeme jemu a jeho kapacite vyrovnať 
sa so situáciou.

MÝTUS 5
Čo platí na jedného, platí aj na druhého. 
Mám 40 rokov praxe, mňa už nič nemôže 
prekvapiť...
NOVÝ POSTOJ: Akceptovanie jedninečnosti 
osoby, situácie, javu. Využitie individuálneho 
prístupu pri riešení problému.
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DÔSLeDOK ZMeNY: Hoci sa problémové 
situácie opakujú, keď na každú nahliadame 
ako na novú a jedinečnú, čo sa dá, keď 
zvážime všetky okolnosti, motívy a dôsledky, 
aj riešenie je iné, jedinečné, nové a hlavne fun-
gujúce.
JeDeN PRÍKLAD: Oveľa lepšie vzťahy 
v kolektívne aj s deťmi, menej chronicky sa 
opakujúcich problematických situácií.

MÝTUS 6
Problém je vždy v dieťati. My dospelí vycho-
vávatelia sme o.k.
NOVÝ POSTOJ: Časť zodpovednosti za 
opakujúce sa problémové situácie leží aj na 
našich pleciach. Preto sa na ne treba vedieť 
pozrieť v širších súvislostiach, napríklad na 
supervízii.
DÔSLeDOK ZMeNY: Uvedomenie si, že 
problém tvoria dvaja.
JeDeN PRÍKLAD: Po konflikte vždy analy-
zujem, prečo k nemu došlo. Hľadám svoj po-
diel a ak ho nájdem, vždy si ho priznám. 
Pomáha mi to nabudúce reagovať inak 
a posunúť situáciu ďalej, nie sa stále točiť 
v kruhu.

MÝTUS 7
Pracovník je vo vzťahu k deťom neprimerane 
emocionálne zainteresovaný, napĺňa si najmä 
vlastné potreby. Vzťah je ilúziou, únikom z re-
ality.
NOVÝ POSTOJ: Profesionál prioritne sýti 
emocionálne potreby detí, je pre ne oporou 
a bezpečím. Ale vie, že to je jeho práca.
DÔSLeDOK ZMeNY: Keď je jasné, kto je 
tu pre koho, jasnejšie sú aj vzťahy. Nehráme 
sa na niečo, čo nie sme, nevytvárame falošné 
ilúzie ani pre seba, ani pre deti.
JeDeN PRÍKLAD: Aj pre mňa bola práca istý 
čas únikom z nefungujúceho vzťahu. Srácala 
som nadhľad, čo bolo neprofesionálne.

Iní dospelí, iné deti
Pod vplyvom supervízie sa však nezme-
nili len pracovníci v DeD. Zásadne sa zme-
nili aj postoje detí. Ak dostanú dôveru, ak 
sa verí ich úsudku, ak sa vtiahnu do riešenia 
každodenných problémov a časť rozhodova-
nia sa prenechá na nich – stávajú sa partnermi. 
Aj s deťmi pracujeme v skupinách a každé 
z nich dosiahlo pozitívnu zmenu v konkrét-
nej oblasti. Na základe týchto skúseností som 
presvedčená, že supervízia v DeD by mala byť 
zameraná predovšetkým na rozvoj osobnosti, 
sebapoznanie a na kvalitu vzťahov v tíme. 
To sa odrazí aj na kvalite vzťahov s deťmi 
a medzi deťmi navzájom, ako aj na celkovej 
atmosfére a fungovaní domova. 

Jana Alinová

Aký je váš názor a skúsenosti so supervíziou? 
V čom je pre vás užitočná? Píšte na adresu 
redakcia@socioterpia.info.
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rovke a v texaskách. Bol ostrihaný dohola, 
ramenatý, v ľavom uchu náušnica. Niečo spo-
lu prehodili a vošli do nemocnice. Kráčali po 
dlhej chodbe. Žena ešte stále držala pizzu pod 
pazuchou a cupitala vedľa syna. Išli sa spolu 
pozrieť životu do očí. V jej tvári bolo všetko. 
Prvá láska k Jožovi. Narodenie syna a dcéry. 
Prvé hádky. Jožov alkohol aj jej smútok. Vrás-
ky pri ústach od zaťatých zubov v spálni, keď 
Jožo chcel svoje. Zrazu bol celý ten život aký-
si iný, než vtedy, keď ho pred oltárom poboz-
kala a sľúbila sa mu až do smrti. Teraz ho musí 
opatrovať a zasa len jej bude ťažko. V tých 
očiach, v tých smutno prázdnych očiach bolo 
vidieť ťažobu duše. Kedy bude ona žiť ten 
vysnívaný život? Kdesi sa to všetko vytrati-
lo, ako keď cez prsty pretečie voda. Mysľou 
prebleskol jeden okamih, kedy chcela od neho 
odísť, práve po tej noci so zaťatými zubami. 
Zbil ju vtedy a ona sa bála a zostala. Odvte-
dy sa ho už bála stále. A teraz mu niesla pizzu 
a jablká, potláčala v sebe hnev a nechcela si 
priznať, že najradšej by za ním ani nešla. Ale 
ako za ním neísť? Ako to všetko ukázať synovi 
a dcére, a celému svetu? Veď nebol iba zlý. 
Porobil okolo domu aj ju pustil do kúpeľov, 
keď jej vyoperovali maternicu...
Vonku snežilo. Zdalo sa, že zima bude ešte 
veľmi dlho trvať.

Ľudo Dobšovič

Stála medzi dvoma dverami, aké bývajú v bu-
dovách. Jedny sú vchodové a za nimi sú ďal-
šie. Zrejme kvôli unikaniu tepla z budovy. 
V ruke držala krabicu s pizzou. Opierala si ju 
o bok. Prázdnymi očami pozerala cez ufúľa-
né sklo, ale nezdalo sa, že ju sneženie zaujalo. 
Sivý zimník ju tesne obopínal, bol jej malý, 
okolo vreciek obšúchaný. Tmavé nohavice, 
jedna pokrčená, zachytená v čiernej čižme. 
Na hlave mala bledožltú chemlonovú pletenú 
čiapku. Bolo zrejmé, že na niekoho čaká. Keď 
jej zazvonil mobil, strhla sa, preľakla. Vybrala 
ho z vrecka zimníka a bolo vidno, že sa poná-
hľa prihlásiť sa, vystrašená, že robí niečo zlé, 
keď jej to trvá tak dlho. Nevedela s mobilom 
narábať a ťarbavo hľadala tlačidlo, ktorým 
by sa prihlásila. Z jej hlasu bolo počuť, ako 
sa snaží zakryť rozpaky, že nie je zvyknutá na 
telefonovanie.
- Nóó?!
- V Trnave. V nemocnyci.
- Né, čekám na Pala, pojdeme za ným.
- Tu. Na nervovém.
- Porážku.
- Mozgovú.
- Doktory ešče nevedzá nyč povedat.
- Nyč, iba kuká a nyč nehovorý. Rozplakala 
sa.
- Vysý mu huba a levé oko. Nemóže dobre ho-
voryt, nerozumýme mu. Palo sa ho vypytoval, 
že čo sce, ale nevedzeli sme, čo hovorý.
- Má tu šecko, ale potom Pala napadlo, aby 
sme mu kúpili picu, že on ju ždycky scel, ale 
nykedy si ju nekúpil, lebo je drahá.
- Nevým, ja to nepoznám, ešče sem to nejedla, 
ale taká nejaká z hrýbamy a s kukuricu. A ot 
smadu pár jabĺk.
- Šak mu ich sestrička nakrája.
- Doma na dvore. Varila sem obed a zavolala 
sem ho, nech sa yde najest. Nyč nechodzyl, tak 
sem ho išla znova zavolat. Ket sa mi neozýval, 
išla sem za ným a on tam už ležal na zemi pri 
pivnice a mal vytreščené oči a chrčal. Straš-
ne sem sa zlakla a kričala sem na neho: Jožo, 
Jožo, čo ci je? Čuješ ma? – Rozplakala sa ešte 
usedavejšie a plač jej nedovoľoval hovoriť. Po 
chvíli pokračovala:
- Utekala sem rýchlo pre nejakú deku, aby mu 
nebola zima na tej zemi, aby nenastydel na 
ledviny a friško sem zavolala Palovi. Ja sem 
s ným nyč nevládala, šak ho poznáš, on je taš-
ký. Furt sem mu hovorila, aby tolko nejedél, 
že to neny zdravé.
- Né, bála sem sa, že prestydne, lebo sa aj po-
špinyl.
- S Palem sme ho potom zdvihly na káru a od-
nésly sme ho do kuchyne. Potom už došla sa-
nytka.
- Pretščerom.
- Doktory povedali, že neumre, ale že nevedzá, 
čo má s mozgem, že či bude chodzyt alebo né.
- Majú ho dat do teho tunela, že potom uvidzá.
- Nevým kedy. Musíme čekat. Palo povedal, 
aby sme doktorovi nečo dali, že to pújde skúr. 
Ale kolko? Vet my nemáme teho mnoho.
- Nevým, čo fčul budeme. 
Znova sa jej po lícach spustili slzy. Hanbila 
sa za ne a obzerala sa okolo seba, či ju niekto 
nevidí.

MOZGOVÚ
- Na nyč nevým myslet. Furt ho tam vidzým na 
tej zemi s tými vytreščenými očami jak chrčí. 
Akurát čo sem večer slépky nakŕmila a dala 
zajacom žrat. Potom len sedzým a kukám 
a any nevým, čo sa robý. Aj sem si televízor 
zapla a jak sem ho zapla, tak sem ho aj vypla. 
Any nevým, čo ukazovali.
- Šak sa modlím, ale any na to sa nevým sú-
stredzyt. Tolko sem ho prosila, aby nepil a ne-
fajčil. Ale to sem mohla aj andelským hlasem 
hovoryt, nyč na mna nedal. Čo fčul budem 
robyt?
- Pomóže, ale šak to nemóžem od neho scet! 
On má malé dzeci a ženu a mosí chodzyt do 
roboty aj na nočné.
- Volala sem jej a v pátek večer dójdu. Dzeci 
nechá u svekruši a aj s Milanem dójdu.
Plakala a bála sa, že čo je s ným. Povedala, 
že si zebere dovolenku na týden, ale to od nej 
nemóžem scet. Jak potom pojde spátky do Ko-
šíc? A mne ten týden nyč nepomóže. Palo je 
pri mne, s ným to už nejako pokonáme.
- Né, Terka, nemusíš nyč. Dakujem ci. Dobre, 
pozdravým ho od teba. 
- Dobre, aj od Karola. 
- Dobre.
- Už ide Palo. Zavolám ci večer. 
- Dobre.
- Ahoj.
Do dverí vstúpil mladý muž v červenej vet-
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