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EDITORIÁL

Mám rada svoj 
pokoj v duši. 
Dňom, kedy pro-
fesor Martin Rus-
nák, dekan Fakul-
ty zdravotníctva 
a sociálnej práce 
Trnavskej uni-
verzity oznámil, 
že odchádza z 
postu, môj pokoj 

v duši sa narušil. Stanový tábor si v nej 
vystaval smútok. Výrazne dostala zabrať 
„moja istota“ duševnej slobody, možnosti 
rozmýšľať inak a podeliť sa o to. A naj-
viac sa otriasla „moja istota“, že prídem 
o človeka, pri ktorom som sa mohla učiť. 
Ktorého intímny životný nadhľad som si 
existenčne užívala. Jednou z mojich ob-
ľúbených kníh je Čajka Jonathan Living-
ston. Jonathan miloval slobodu, múdrosť 
a hľadanie samého seba. A za túto „bez-
ohľadnosť a nezodpovednosť“ ho spolo-
čenstvo čajok potrestalo vyhnanstvom. 
Tam poznal Čanga, čajku, o ktorej sa ho-
vorilo, že sa čo nevidieť poberie na druhý 
svet. Pri Čangovi Jonathan pochopil, že 
byť iný, neznamená byť bezohľadný a ne-
zodpovedný a že čajka, ktorá lieta najvyš-
šie, dovidí najďalej. Martin Rusnák bol 
pre mňa Čangom. V časoch, keď fakultu 
viedol, sme na Katedre ošetrovateľstva 
v spolupráci s Asociáciou socioterapie a 
psychoterapie začínali s implementáciou 
sociálno-psychologických výcvikov do 
výučby pre študentov ošetrovateľstva v 
dennej forme štúdia v bakalárskom stup-
ni. Výcviky sa stali povinnou súčasťou 
výučby. Táto aktivita bola podporená  za-
ložením Kabinetu socioterapie a psycho-
terapie pri Katedre ošetrovateľstva Fakul-
ty zdravotníctva a sociálnej práce. 
 Fakulta má za sebou voľby nového 
dekana. Zvolený bol profesor Vladimír 
Bošák. Smútok z duše sa mi dobrovoľne 
odsťahoval. Lebo viem, že budeme môcť 
slobodne pokračovať v našej inakosti.

doc. PhDr.Ľubica Ilievová, PhD.
prorektorka pre vzdelávanie

a starostlivosť o študentov
Trnavská univerzita v Trnave

 Všetci, ktorí sa zúčastňujú riešenia 
problému a chcú ho vyriešiť k spokojnos-
ti, „musia“ spĺňať niektoré podmienky 
(podobne ako v procese PCA psychote-
rapie). Je zrejmé, že rovnocennou súčas-
ťou riešenia je aj socioterapeut, v tomto 
článku sa zameriam na jeho miesto v 
socioterapii a v procese uzdravovania na-
rušených vzťahov. V literatúre a rôznych 
informačných zdrojoch možno oveľa 
častejšie nájsť odkazy na socioterapiu a 
socioterapeutické metódy, ako na samot-
ného socioterapeuta a jeho predpoklady 
vykonávať socioterapiu. Najčastejšie sú 
spomínané rôzne druhy terapií – artete-
rapia, ergoterapia, muzikoterapia, canis-
terapia, hipoterapia, socioterapeutické 
kluby a mnohé iné.
 Pojem metóda je všeobecne defino-
vaný ako „...uvedomelý a cieľavedomý 
postup, určitým spôsobom usporiadaná 
činnosť alebo usporiadanie operácií, pre-
tvárajúcich východiskové danosti istej 
cieľavedomej činnosti na jej zamýšľaný 

(čiastočne alebo úplne realizovaný) cieľ. 
Metóda je poznaný zákon premenený na 
pravidlo, súbor pravidiel, systém regula-
tívnych princípov. Výskumom metód sa 
zaoberá metodológia.“ Z hľadiska tejto 
definície možno spomínané druhy terapií 
zaradiť medzi metódy socioterapie, preto-
že v prevažnej väčšine z nich naozaj ide o 
usmerňovaný postup pri práci s klientom, 
pričom smerujú k predpokladanému cie-
ľu. Domnievam sa, že vo všetkých prípa-
doch ide skôr o nástroje, techniky alebo 
akési „pomôcky“, ktoré socioterapeut vo 
svojej práci využíva a používa a ktoré 
sa môžu (no rovnako tak nemusia) stať 
súčasťou socioterapeutických interven-
cií. Som presvedčený, že každý z týchto 
nástrojov alebo techník sa v konečnom 
dôsledku mení a má iný efekt, pretože ho 
využíva iný socioterapeut – iná osobnosť.

Nie je hráč ako hráč
 Pomôžem si príkladom z bežného ži-
vota, zo športu – všetci futbalisti využíva-
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Úspech socioterapie do veľkej miery závisí od vzťahu medzi 
socioterapeutom a klientom, prípadne sociálnym systémom klienta. 
Proces riešenia problému členov sociálneho systému je založený na 
intimite, dôvere a vzájomnosti medzi všetkými zúčastnenými.

Socioterapeut – metóda 
a náStroj Socioterapie
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jú v hre loptu a svoje nohy, napriek tomu 
je hra v podaní každého z nich jedinečná. 
Podobne je to v práci pedagógov – viacerí 
môžu vyučovať ten istý predmet rovna-
kou metodikou, výsledok je však ovplyv-
nený jedinečnosťou ich prístupu k pred-
metu a vzťahu medzi nimi a študentmi. 
iný príklad môže byť psychoterapia, kto-
rá má množstvo rôznych škôl a prístupov 
a v rámci každého z nich zasa množstvo 
konkrétnych jednotlivých psychoterapeu-
tov a  nikdy nenájdeme dvoch rovnakých. 
Klient si podľa možnosti vyberá vždy toho 
„svojho“, ktorý mu „sadne“. iste by bolo 
možné nájsť množstvo ďalších príkladov 
potvrdzujúcich môj názor, že určujúcou 
premennou je aktivátor – futbalista, peda-
góg, psychoterapeut... Ak sa pozrieme na 
metódu z tohto uhla pohľadu, potom me-
tódou je v prípade socioterapie samotný 
socioterapeut so svojou jedinečnosťou a 
schopnosťou podporovať budovanie dô-
verného a intímneho vzťahu. V práci má 
k dispozícii množstvo postupov a techník 
používaných napr. v psychoterapii, medi-
cíne, špeciálnej/liečebnej pedagogike či 
sociálnej práci, ktorým dáva jedinečnosť 
svojou osobnosťou – etikou, morálkou, 
osobnostnou zrelosťou, postojmi, empa-
tiou, kongruenciou a schopnosťou bez-
podmienkovo pozitívne prijímať klienta.

Človek ako nástroj
 Socioterapeut je zároveň aj nástrojom 
socioterapie, pretože je jedinečný vo svo-
jej komunikácii a vzťahovaní sa ku klien-
tovi, nie je možné oddeliť tieto jeho da-
nosti a schopnosti od spôsobu jeho práce. 
Chirurgovým nástrojom nie je iba skalpel, 
ale sú ním aj jeho oči a ruky. Tvorí jeden 
celok, ktorý využíva pomocné nástroje, 
ale aj vedomosti, skúsenosti, schopnosť 
predvídať a rozhodovať sa pri tvorbe 

úsudku. Je zároveň metódou aj nástro-
jom, pretože uvedomelo, usporiadane a s 
konkrétnym zameraním postupuje k cieľu 
– chirurgickému zákroku. Ten istý zákrok 
by iný chirurg vykonal „svojou“ metódou 
a čiastočne aj svojimi nástrojmi (iný cit 
v rukách, iná sila pritlačenia skalpela, iné 
skúsenosti atď.). obaja by mali rovnaký 
cieľ a predsa by sa odlišovali.
 Uvedomujem si prenesený význam 
pojmu metóda, som však presvedčený, 
že práve v tomto spočíva úspech socio-
terapeutickej intervencie – v metóde a v 
použitých nástrojoch. Uvedomujem si aj 
to, že pristupujem k socioterapii v zmys-
le humanistickej psychológie a princípov 
humanistickej psychoterapie, ako ju po-
stuloval C. R. Rogers a že napríklad pre 
socioterapeuta s kognitívno-behaviorál-
nym alebo psychoanalytickým základom 
tento pohľad nemusí byť prijateľný. Kaž-
dý pracuje sám so sebou, využíva a pou-
žíva seba so všetkým, čo v sebe „nosí“, čo 
vie a čo cíti.
 Metódu aj nástroj (v našom význame 
týchto slov) je možné zdokonaľovať a 
vylepšovať ďalším vzdelávaním sa, pra-
xou a v neposlednom rade aj prácou na 
osobnostnom rozvoji a raste. Je na zodpo-
vednosti každého jedného socioterapeuta 
za seba samého a na jeho zodpovednosti 
voči svojim klientom, ako dôsledne bude 
na sebe pracovať.
 Verím, že klient sám dokáže vďaka 
prežívaniu posúdiť, či sa cíti v sociotera-
pii s daným socioterapeutom počutý a pri-
jímaný, či priestor, ktorý spolu v sociote-
rapii vytvorili a ktorý majú k dispozícii, je 
pre neho prospešný. Len klient a následná 
zmena v jeho správaní sú určujúcimi fak-
toro iprospešnosti práce terapeuta. Podľa 
môjho názoru môže zlyhávať iba terape-
ut, klient nie.

       
       Socioterapeutický priestor 
 Centrálnou hypotézou môjho prístupu 
k socioterapii je predpoklad, že v kaž-
dom človeku jestvuje to, čo C. R. Rogers 
(1993) nazval aktualizačná tendencia – 
tendencia organizmu rozvíjať sa, rásť a 
zachovávať sa v súlade so sebou samým. 
Je to tendencia, ktorá sa neobráti „proti“ 
organizmu, vždy chce pre organizmus len 
to najlepšie, čo ale neznamená, že výcho-
va nemôže spôsobiť to, že jedinec presta-
ne túto svoju tendenciu „počúvať“ a za-
čne konať proti sebe samému (začne faj-
čiť, piť alkohol, klamať a pod.). Tento od-
klon spôsobuje postupne čoraz výraznejší 
rozpor v organizme samotnom – na jednej 
strane je to jeho snaha rásť a rozvíjať sa 
k svojej autonómii a na strane druhej je 
to správanie, ktoré je súčasťou deštruktív-
neho prispôsobovania sa svojmu okoliu. 
V našom prípade sa toto prispôsobovanie 
premietne aj do narušenia vzťahov (nie 
je nič mimoriadne, že za závislosťou, so-
matickým ochorením alebo aj zlou atmo-
sférou na pracovisku a medzi skupinami 
je jasný a opodstatnený dôvod, ktorý má 
základ v chýbajúcej úcte, rešpekte, dlhý 
čas nenapĺňanej potrebe lásky a pod.). 
 otázka socioterapeutického priestoru 
súvisí s filozofickým základom sociote-
rapeuta, jeho vzdelaním a hodnotovým 
systémom. Domnievam sa, že sociotera-
piu je možné vykonávať všade a kedykoľ-
vek, ak sú naplnené podmienky: jestvuje 
socioterapeutický problém (je tu vulnera-
bilný a/alebo aj anxiózny klient), sociálny 
systém klienta (členovia sociálneho systé-
mu) chce vstúpiť do procesu socioterapie 
a  má záujem sfunkčniť svoje vzťahy a 
pripravená je aj metóda a nástroj na socio-
terapeutické intervencie (socioterapeut). 
Naplnenie uvedených podmienok a ich 
aktuálna prítomnosť ohraničujú to, čo na-
zývam socioterapeutický priestor.   
    Pochopiteľne, s procesom socioterapie 
súvisí aj naplnenie resp. splnenie ďalších 
podmienok, ale považujem ich skôr za se-
kundárne. Myslím si, že nie sú určujúce 
a celý proces ani zásadne neovplyvňujú 
(napr. fyzický priestor – miestnosť, kde sa 
zúčastnené strany stretávajú, dohovorený 
čas a časový rozsah stretnutí a pod.). V 
tomto zmysle socioterapeutický priestor 
definujem ako každú situáciu, ktorá si 
vyžaduje socioterapiu a ktorá je charak-
terizovaná narušenými vzťahmi medzi 
klientom a jeho sociálnym systémom, 
pričom je splnená podmienka vulnerabi-
lity a anxiozity klienta (je pomenovaný 
socioterapeutický problém), ochotou so-
ciálneho systému klienta participovať na 
terapii vzťahov.

Ľudo Dobšovič
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Každý pracuje sám so sebou, využíva a používa seba so všetkým, čo v sebe „nosí“, čo vie
a čo cíti. Socioterapeut je sám  o sebe metóda.
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Dlhy ťahajú ku Dnu
Českú spoločnosť začína veľmi vážne ťažiť fenomén zadlženosti. Dlhy 
a potreba riešiť ich predstavujú akútny problém najmä pre ľudí v nižšej 
príjmovej skupine obyvateľov, ktorí hľadajú spôsob, ako sa dostať zo 
zložitej finančnej situácie.

 Združenie pre probáciu a mediáciu 
v justícii (SPJ), ktoré sa špecializuje na 
prácu s osobami s kriminálnou minulos-
ťou zaznamenalo, v posledných rokoch 
medzi svojimi klientmi obrovský nárast 
tých, ktorí zápasia s dlhmi. SPJ sa preto 
problematikou prevencie a riešenia zadl-
ženosti začalo zaoberať a integrovalo ju 
do ponuky poskytovaných služieb.

Priama pomoc
 „Najviac mi pomohlo, že som sa mal 
potom, ako som vyšiel z väzenia, na koho 
obrátiť, aby som riešil svoje dlhy... Po-
riadne narástli a nevedel som, čo mám 
robiť,“ hovorí Karol, klient poradne.
 Bezplatné dlhové poradenstvo sa netý-
ka len mapovania dlhovej situácie, práce 
s rozpočtom a komunikácie s veriteľmi, 
predovšetkým ide o podporu pri súdnych 
konaniach a počas exekučného konania. 
Najčastejšie prichádzajú do poradne ľu-
dia, ktorí nad svojimi dlhmi strácajú kon-
trolu – nevedia, ako postupovať, čo riešiť 
ako prvé, nerozumejú postupu veriteľov, 
súdov či exekučného úradu. Veľkú časť 
klientely SPJ tvoria osoby v platobnej ne-
schopnosti – nemajú nádej, že by dlhy zo 
svojich bežných príjmov niekedy splatili. 
SPJ pomáha ľuďom napríklad v podaní 
návrhu na oddlženie, tzv. osobný bankrot 
a sprevádza klientov počas insolvenčného 
konania.
 Dlhové poradne má SPJ v Prahe, v 
Ústí nad Labem a mobilné dlhové pora-
denstvo robí priamo vo väzniciach, v kto-
rých pôsobí. Združenie eviduje mesačne 
30 až 50 nových klientov, ktorí poraden-
stvo využili.

Vzdelávanie klientov
 Kurzy riešenia ponúka SPJ najmä od-
súdeným vo väzení alebo osobám odpy-
kávajúcim si alternatívny trest. Cieľom 
kurzu je posilniť finančnú gramotnosť 
klientov, a tak predchádzať ďalšiemu za-
dlžovaniu v období návratu na slobodu a 
napomôcť klientom uvedomiť si závaž-
nosť problému zadlženosti už na začiatku 
výkonu trestu. Klienti získavajú informá-
cie o problematike dlhov (vznik, predchá-
dzanie či nárast zadlženosti, prostriedky 
na riešenie zadlženosti, mapovanie dlhov, 
komunikácia s veriteľmi a právny rámec 
exekúcií), zvýšia si znalosti a schopnosti 
potrebné na riešenie zadlženosti. Získajú 

aj základné informácie na riešenie vlast-
nej problematickej situácie využitím zá-
konných prostriedkov a postupov. SPJ 
organizuje kurzy aj pre ďalšie cieľové 
skupiny, napríklad pre deti a mládež v 
ústavnej starostlivosti.

Vzdelávanie odborníkov
 SPJ ponúka aj dva typy vzdelávacích 
kurzov pre odborníkov, ktorí pracujú s 
osobami ohrozenými zadlženosťou. Jed-
ným z nich je akreditovaný kurz Riešenie 
finančnej situácie zadlžených osôb i., v 
rámci ktorého sa účastníci učia oriento-
vať v pojmoch a termínoch používaných 
v oblasti finančných trhov, identifikovať 
princípy narastania dlhu v čase, ponúknuť 
najvhodnejšie riešenie dlhu v jeho jednot-
livých fázach, efektívne poradiť klien-
tom, ako robiť informované rozhodnutia 
a predchádzať zadlžovaniu či jeho náras-
tu, poskytnúť klientom osobnú asistenciu 
pri problémoch s exekúciou, súdnych 
konaniach či pri podávaní žiadostí o tzv. 
osobný bankrot. Ďalším kurzom je akre-
ditovaný kurz Riešenie finančnej situá-
cie zadlžených osôb v praxi ii., ktorý je 
orientovaný na praktické tipy ako poskyt-
núť profesionálnu pomoc. Kurzy vedie 
tím skúsených odborníkov, ktorí sa danej 
problematike nevenujú len ako lektori, ale 
majú aj bohaté skúsenosti z praxe ako ve-
dúci konkrétnych „terénnych“ projektov.

Aliancia proti dlhom
 Na základe iniciatívy SPJ, Probačnej 
a mediačnej služby a Ministerstva vnútra 
ČR vznikla na jar minulého roka Alian-
cia proti dlhom. Cieľom tejto iniciatívy 
je predchádzať a minimalizovať riziko 
zadlžovania osôb v ťažkej sociálno-eko-
nomickej situácii. Aliancia vo svojom Zá-
kladnom vyhlásení navrhla desať bodov 
na širokú odbornú diskusiu. okrem toho 
pripravila návrhy na presadenie programu 
pre osoby, ktoré sa momentálne nekvali-
fikujú na podanie insolventného návrhu 
podľa zákona 182/2006 Sb.

Lída Hasmanová

Najčastejšie prichádzajú do poradne ľudia, ktorí nad dlhmi strácajú kontrolu.
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Združenie na 
probáciu a me-
diáciu v justícii, 
o. s. je neštát-
na nezisková 
o rg a n i z á c i a . 
V Českej re-
publike pôsobí 
sedemnásť rokov v oblasti prevencie kri-
minality a efektívneho riešenia následkov 
trestných činov. Medzi hlavné služby SPJ 
patrí asistované zamestnávanie, reinteg-
račné a motivačné programy, osobná asis-
tencia na slobode, dlhové poradenstvo a 
vzdelávanie odborníkov.  
 Počas doby existencie prešlo združe-
ním vyše 10 000 klientov a združenie rea-
lizovalo viac ako 40 projektov.

Viac o činnosti združenia nájdete na 
adrese www.spj.cz.



SoCioTeRAPiAnové vedy

4

 Nové zobrazovacie technológie ako 
magnetická rezonancia alebo pozitrónová 
emisná tomografia nám umožňujú pozo-
rovať aktivitu centrálnej nervovej sústavy 
(CNS) a otvárajú tak úžasné možnosti 
skúmania biologických a neurologických 
korelátov psychických a sociálnych feno-
ménov. V posledných dvoch desaťročiach 
sa na poli neurovied dostáva do popredia 
tzv. hypotéza sociálneho mozgu.
 otázka, či je mozog formovaný so-
ciálnymi vzťahmi vznikla už v 70-tych 
rokoch minulého storočia. Súčasné mož-
nosti ponúkajú šancu túto hypotézu expe-
rimentálne overiť. A nové zistenia stoja 
pri zrode fascinujúceho odboru – zatiaľ 
s rôznymi názvami, napr. interpersonál-
na neurobiológia, sociálna neurobiológia 
alebo sociálne neurovedy.
 Bez ohľadu na názov a vymedzenie 
hraníc medzi nimi celá táto vedecko-vý-
skumná oblasť chrlí jednu výskumnú štú-
diu za druhou a ich výsledky nezaujímajú 
len psychológov.
 Poznatky sociálnych neurovied a bo-
hatá experimentálna báza sú využiteľné aj 
v socioterapii. Priamym sledovaním reak-
tivity CNS umožňujú lepšie porozumieť 
mechanizmom sociálnych väzieb a expe-
rimentálne overovať efektivitu sociotera-
peutických postupov.

So sieťou na lov kamarátov 
 Veľkosť a komplexnosť ľudského 
mozgu nemá v živočíšnej ríši porovnateľ-
ného konkurenta. Ľudský mozog je ved-
cami považovaný za najkomplexnejšiu 
entitu vo vesmíre. evolučná biológia sa 
zaoberala otázkou, čo podmienilo tento 
úžasný rozvoj. Dunbar, profesor evoluč-
nej biológie, ktorý sa zaoberal štúdiom 
primátov, tvrdí, že jedinečnosť ľudského 
mozgu súvisí so životom v hierarchizo-
vanej sociálnej skupine. Jeho výskumné 
štúdie ukazujú, že čím je sociálna skupina 
hierarchizovanejšia a vzťahy kompliko-
vanejšie, tým je mozog väčší v pomere 
k telu a väčší je aj pomer šedej mozgo-
vej kôry (neokortexu). Práve neokortex 
zodpovedá za typicky ľudské prejavy 
a schopnosti. inými slovami perfektný 
mozog máme na to, aby sme sa vedeli 
orientovať v sociálnych vzťahoch a zloži-
tosť sociálnych vzťahov stimuluje rozvoj 
mozgu.
 Cozolino a Siegel idú v úvahách ešte 
ďalej a tvrdia, že mozog je sociálny or-
gán, ktorý je formovaný skúsenosťou 
sociálnych vzťahov. V priebehu evolúcie 
sa vyvíjal tak, aby bol otvorený zmenám 
vyplývajúcim z nových sociálnych skúse-
ností. Jeho hlavnou úlohou je adaptácia, 
čo u človeka znamená predovšetkým sa 

adaptovať na mimoriadne zložité spolo-
čenské prostredie. Čiže prehnane poveda-
né, niečo ako jednotlivé, na sebe nezávisle 
fungujúce mozgy vlastne ani neexistujú.
 efektivita mozgu nie je zásadne pod-
mienená jeho veľkosťou alebo vrode-
nými kvalitami. To, čo mozgu pomáha 
myslieť, nie je existencia neurónov, ale 
vzájomná komunikácia medzi nimi. Čím 
viac synaptických prepojení medzi nimi 
vznikne, tým diferencovanejšia a zároveň 
komplexnejšia bude jeho/naša schopnosť 
myslieť. Dekovenová-Fishbanová uvá-
dza, že synaptické prepojenia sa vytvá-
rajú v interakcii so svetom –  primárne 
tým sociálnym, ktorý je bránou do sveta 
fyzického. Skúsenosť je biológia – tento 
výrok sociálni neurovedci nepovažujú za 
metaforu. Je založený na výsledkoch vý-
skumov.

Popestuj ho, nech má jednotky
 To, že dobré vzťahy podporujú zdra-
vý vývin jednotlivca, psychológovia 
zistili už dávno pozorovaním ľudského 
správania. Teraz môžeme porozumieť aj 
presnému neurologickému mechanizmu, 
ktorý leží v základe vzťahov. Napríklad 
taká láska. Vieme, že pri prežívaní za-
milovanosti sa zároveň aktivizujú oblasti 
zodpovedné za prežívanie slasti a strachu. 
Pri prežívaní pocitov lásky u dlhoročných 
partnerov sú to oblasti slasti a bezpečia.
 Ďalším z mnohých zistení je, že pozi-
tívne sociálne zážitky ako rodičovská opa-
tera, spoločné hry alebo sexuálne zážitky 
pozitívne ovplyvňujú neurochemickú 
činnosť mozgu. Neurochemická činnosť 
mozgu pomáha neurologické štruktúry 
budovať alebo ničiť. Pocity facilitované 
vzťahmi sú merateľné prostredníctvom 
aktivity sociálnych neurologických okru-
hov. ich stimuláciou sa vytvára neurolo-
gický základ pre schopnosť nadväzovať a 
prežívať uspokojivé vzťahy.
 Častými dotykmi a pestovaním bá-
bätka sa nebuduje len citové puto. Soma-
tosenzorická kôra, ktorá má na starosti 
spracovanie a vyhodnocovanie telesných 
pocitov ako sú uvedomenie si dotyku, 
teploty, bolesti, kontrola pohybu v pros-
tredí alebo pamäť pre telesné zážitky, sa 
vyvíja vplyvom fyzických dotykov, ktoré 
sprevádzajú starostlivosť opatrovateľskej 
osoby. Damasio pri práci s pacientmi zis-
til, že poškodenie tejto časti mozgu spô-
sobuje problémy s jazykom, adekvátneho
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Sociálne neurovedy:
veDecký záklaD pre socioterapiu

Sociálne neurovedy osvetľujú otázky, ktoré siahajú od sociálnej oblasti 
až po neurológiu. Odhaľujú, ako sú procesy na úrovni organizmu 
formované sociálnymi faktormi a ako organická úroveň determinuje 
sociálne správanie.

pokračovanie na str.  5
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vnímania svojho tela a uvedomenie si te-
lesného prežívania. Môžeme usudzovať, 
že nízka miera srdečného fyzického kon-
taktu znižuje schopnosť sebauvedomenia 
a problémy s komunikáciou.  

Kamarátka a dobré pečeňové testy
 Vplyv vzťahov nekončí pri funkčnosti 
CNS, ale premieta sa do celkového fun-
govania organizmu. Výskumy ukazujú, 
že napríklad priateľstvo zvyšuje mieru 
fyziologickej regenerácie organizmu. Na-
opak, nedostatok priateľských vzťahov 
koreluje s výskytom kardiovaskulárnych 
ochorení, ekzémov, s poruchami spán-
ku alebo dĺžkou hojenia rán. Cacioppo 
a Bernston uvádzajú, že výsledok meta-
analýzy niekoľkých štúdií naznačuje, že 
sociálna izolácia je hlavný rizikový fak-
tor chorobnosti a úmrtnosti. Jej dopad 
na zdravie bol významnejší ako rizikové 
biologické faktory, sociálny status alebo 
zdravotné parametre skúmaných osôb. 
Výskum skupín trpiacich sociálnou izo-
láciou ako sú minority, ľudia s nízkym 
socioekonomickým statusom alebo star-
núci obyvatelia, ukázal, že fakt sociálnej 
izolácie je porovnateľne nebezpečný ako 
vysoký krvný tlak, obezita alebo sedavý 
životný štýl.
 Štúdium sociálneho správania zvie-
rat môže byť inšpiráciou pre uvažovanie 

nad ľudskou populáciou. Zistilo sa, že 
potomkovia kobýl a samičiek paviánov s 
lepšími sociálnymi väzbami majú vyššiu 
šancu na prežitie a celkovo sa dožívajú 
vyššieho veku. Udržiavanie bohatej so-
ciálnej interakcie, ktorá má pri zvieratách 
najčastejšie podobu fyzického kontaktu, 
vysoko koreluje s dĺžkou života. Autori 
týchto výskumov naznačujú, že „...potre-
ba blízkych a trvalých väzieb má dlhodo-
bú evolučnú históriu“.

Všetko so všetkým súvisí
 Človek je bio-psycho-sociálna jedno-
ta a takto by mal byť skúmaný aj liečený. 
Hypotéza vzájomného prepojenia soma-
tického a duševného pomaly získava na 
dôležitosti cez odbory ako psychosoma-
tika a psychoneuroimunológia. Sociálne 
neurovedy mám zase poskytujú dôkazy, 
že ak chceme poznať fungovanie ľudské-
ho organizmu, musíme zohľadňovať aj 
sociálny kontext.
 Cacioppo a Bernston uvádzajú štú-
diu, ktorá skúmala vplyv amfetamínov 
na sociálne správanie šimpanzov. Žiadny 
jednoznačný vzorec vplyvu sa neukázal, 
až kým nevzali do úvahy sociálny sta-
tus pokusných zvierat. Ukázalo sa, že 
amfetamíny majú odlišný fyziologický 
účinok v závislosti od sociálneho statusu 
zvieraťa v hierarchii. U vysoko postave-

ných jedincov sa 
zvýraznilo domi-
nantné postavenie, 
ale u jedincov na 
dolných priečkach 
hierarchie sa posil-
nilo ich submisívne 
správanie. 
 Sociálny kon-
text teda dokáže 
ovplyvniť organiz-
mus až na moleku-
lárnej a neurofy-
ziologickej úrovni. 
Systemickí terape-
uti a mnohí psycho-
lógovia pracujúci so 
skupinami potvrdia, 
že rodina/skupina 
funguje ako jed-
notný organizmus 
s vlastnými zákoni-
tosťami. Na základe 
vyššie uvedených 
skutočností sa mô-
žeme domnievať, 
že medzi ľuďmi ne-
vznikajú len citové 
väzby, ale že tieto 
väzby sa premietajú 
až na tú najzáklad-
nejšiu úroveň.

Socioterapia nie je panské 
huncútstvo

 Zážitky v ranom veku ovplyvňujú 
štruktúru a fyziológiu CNS. Našťastie, 
nie všetky zmeny sú nezvratné. Mozog 
je možné spätne ovplyvňovať, čo sa v 
odbornej terminológii nazýva neuroplas-
ticita. Vekom neuroplasticita klesá, ale v 
určitej miere sa zachováva až do staroby. 
Socioterapeut intervenciou v sociálnom 
systéme klienta dokáže stimulujúco vplý-
vať nielen na psychické zdravie, ale aj 
na funkčnosť CNS a somatické zdravie 
klienta. 
 Vzťahová skúsenosť, najmä v ranom 
detstve, neovplyvňuje len tvorbu synap-
tických prepojení CNS, ale modifikuje aj 
aktivitu génov. Genotyp je stavebná hmo-
ta od rodičov a fenotyp je to, čo sa z tejto 
hmoty postavilo. Negenetická bunková 
pamäť zaznamenáva vplyvy prostredia, 
čo ovplyvňuje vývin organizmu. Kým z 
genetického kódu vznikne človek, celý 
proces podlieha cenzúre. Niektoré časti 
kódu sú zablokované a niektoré uvoľ-
nené. Pri prepise rovnakého kódu teda 
vznikajú odlišné fenotypy. Jednovaječné 
dvojčatá sú ako malé deti ťažko rozo-
znateľné, vekom sa však rozdiely medzi 
nimi prehlbujú. Vplyvy prostredia môžu 
genetický kód výrazne preprogramovať. 
Takéto „priebežné preprogramovávanie“ 
je reverzibilné a je možné ho v priebehu 
života meniť. Súčasné čiastkové výsledky 
výskumov naznačujú, že jednou z budú-
cich tém v epigenetike bude skúmanie 
vzťahu medzi génmi a vôľovým konaním, 
životným štýlom a sebariadením. 
 Život v neuspokojivých vzťahoch nás 
zasahuje omnoho hlbšie, než by sme si 
kedy pripustili. Dokonca to ovplyvní po-
tomkov, ktorých nikdy nestretneme. Aj vy 
ste zostali v nemom úžase, že to môže byť 
až takto?! Nuž, ak si z nás veda nestrieľa, 
tak až takto.

Viera Filipová
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manažment

 Dennodenne sa vo firmách stretávame 
s ľuďmi vo vnútornej výpovedi a máme 
dojem, že ich je čoraz viac. Pod vnútor-
nou výpoveďou rozumieme vedomé, ale 
nevypovedané rozhodnutie zamestnanca 
nepodávať požadovaný pracovný výkon. 
odvádza len minimálny, nezaujíma sa o 
potreby organizácie, pre ktorú pracuje, re-
dukuje iniciatívu a angažovanosť. Proces 
prebieha nenápadne, pretože zamestnanec 
si chce pracovné miesto udržať.
 K vnútornej výpovedi sa človek do-
pracuje pozvoľna, najčastejšie po malých 
krôčikoch, ktoré pre okolie (nadriadené-
ho) nie sú ľahko rozpoznateľné.
 Z bývalých výkonných a motivova-
ných ľudí sa stanú zamestnanci, ktorí iba 
čakajú, kedy „padne“. Tí, ktorí sa takým-
to spôsobom od firmy dištancujú, sa nená-
padne a bez odporu prispôsobia existujú-
cej firemnej kultúre. 

Príčiny vnútornej výpovede 
 Príčiny vnútornej výpovede sú rozma-
nité a podmienené rôznymi faktormi. Mô-
žeme sa na ne pozrieť z úrovne celospo-
ločenskej, firemnej, pracovného okolia a 
zamestnanca samotného.
 Z celospoločenského hľadiska hra-
jú dôležitú rolu hodnoty, ktoré sa časom 
menia. Hodnotový systém pomáha jed-
notlivcovi aj skupinám orientovať sa v 
živote, je základným softwarom človeka. 
V reprezentatívnom prieskume (Klages, 
1984) boli identifikované okrem tradič-
ných hodnôt ako sú poslušnosť, plnenie 
povinností, vernosť, podriadenosť, usi-
lovnosť, skromnosť, disciplinovanosť 
atď. aj úplne nové hodnoty uznávané za-
mestnancami – emancipácia, rovnosť, sa-
mostatnosť, rovnocennosť, pôžitok a iné. 
Zmena hodnôt má vplyv na jednotlivca 
aj organizáciu, v ktorej človek pracuje, a 

tým aj na jej celkové fungovanie. Ak za-
mestnanec očakáva, že jeho hodnoty budú 
organizáciou akceptované, ale v skutoč-
nosti sa to nestane, dôjde k frustrácii a 
postupne k vnútornej výpovedi. 
 Ak je kľúčovým dôvodom pre vnú-
tornú výpoveď zamestnanca organizácia, 
dôvodom býva najčastejšie kultúra nedô-
very, ktorá je charakteristická vysokou 
mierou kontroly a absenciou rozhodova-
cích kompetencií radových zamestnan-
cov. Brinkmann a Stapf (2005) uvádzajú 
deväť najzávažnejších dôvodov vnútornej 
výpovede zapríčinené organizáciou:
 • Manažéri nejdú zamestnancom
 príkladom („vodu kážu, víno pijú“)
 • Rigidná byrokratická organizačná  
 štruktúra
 • Autoritatívny štýl vedenia zo strany  
 manažmentu
 • Zle nastavené pracovné procesy
 • Nedostatočná možnosť presadzovať  
 vlastné nápady
 • Neuspokojivé pracovné podmienky  
 (napr. vybavenie pracoviska)
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robí, ale nerobí
Viktor Frankl povedal: „Vždy, keď sme konfrontovaní so situáciou, ktorú 
nemôžeme zmeniť, existuje ešte možnosť zmeniť náš postoj k situácii – 
náš postoj a nás samých.“

Z bývalých výkonných a motivovaných ľudí sa stávajú zamestnanci, ktorí iba čakajú, kedy „padne“.

pokračovanie na str.  7
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 • Neschopnosť manažmentu
 zabezpečiť zamestnancom zmyslupl- 
 nú činnosť
 • Vzájomná nedôvera na pracovisku,  
 zlé vzťahy
 • Neschopnosť vedenia firmy rozvíjať  
 víziu a sprostredkovať ju
 zamestnancom
 
 V literatúre býva osobnosť zamest-
nanca, ktorý podáva vnútornú výpoveď, 
prezentovaná ako ustráchaná, depresív-
na a neistá. Uvádza sa aj nedostatočná 
sebaúcta, precitlivenosť a neschopnosť 
presadiť sa. Tento stav im spôsobuje skla-
manie, neúctivé správanie a nedostatok 
alebo žiadne ocenenie. Na prežívanie 
zamestnanca má významný vplyv najmä 
jeho najbližšie pracovné okolie – priamy 
nadriadený a kolegovia. Častou príčinou 
vnútornej výpovede býva mobbing zo 
strany nadriadeného alebo kolegov. Popri 
nekolegiálnom správaní sú to aj driema-
júce konflikty, zlá organizácia práce a ab-
sencia ocenenia v pracovnom tíme.   
    Konkrétne dôvody vnútornej výpovede, 
zapríčinené správaním priameho nadria-

deného sú v poradí, v akom ich uvádzajú 
Brinkmann a Stapf (2005):
 • Rozhodnutia robí nadriadený
 výlučne bez kompetentných zamest- 
 nancov, ktorých sa týkajú
 • Nedostatočná informovanosť
 zamestnancov
 • Nepripravenosť manažérov diskuto- 
 vať o dôležitých veciach otvorene
 a vecne
 • Neschopnosť manažérov konštruk- 
 tívne riešiť konflikty v tíme
 • Manažment používa informácie ako  
 mocenský nástroj
 • Deštruktívna kritika manažérov bez  
 náznaku riešenia 
 • Nedodržiavanie dohôd zo strany
 manažmentu
 • Cielené zadržiavanie dôležitých
  informácií
 • Úspech si pripíše manažment, za
 neúspech sú vždy zodpovední
 zamestnanci
 • osobná, zraňujúca, nie vecná kritika  
 zo strany manažmentu 
 • Kritika aj uznanie je rozdávané 
 náhodne, nie konkrétne 

 Pretože príčiny vnútornej výpovede 
bývajú rozmanité, jednoduché štandardné 
riešenia sa hľadajú ťažko. Postihnutí sú  
organizácia aj zamestnanec a východisko 
zo situácie by mali hľadať obe strany.Ako 
riešiť rôzne prípady vnútornej výpovede v 
praxi? V budúcom čísle prinesieme kon-
krétne prípady a možnosti ich riešenia.

Peter Kazička
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V literatúre býva osobnosť zamestnanca, ktorý podáva vnútornú výpoveď, prezentovaná ako ustráchaná, depresívna a neistá.

Použitá literatúra:
Klages, H. (1984). Werteorientierungen im Wandel. 
Rückblick, Gegenwartsanalyse, Prognosen. Frank-
furt/M./New York: Campus.
Brinkmann, R. D., Stapf, K. H. (2005). innere 
Kündigung. Wenn Job zur Fassade wird. Verlag 
C.H. Beck, München. 
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       Kto sa chce hlbšie  zaoberať tema-
tikou  vzdelávanie v starobe, mal by 
sa dobre orientovať v demografických 
zmenách, aktuálnych spoločenských 
podmienkach a teóriách starnutia. Franz 
Kolland a Pegah Ahmadi vo svojej empi-
rickej štúdii dokazujú, že účasť starších a 
starých ľudí na vzdelávacích aktivitách je 
nielen  možná, ale seniori sa vzdelávania 
sami dožadujú. Vzdelávacie aktivity mu-
sia byť nadizajnované tak, aby zohľadňo-
vali  potreby, schopnosti a kompetencie 
seniorov,  ale aj ich možné deficity. Práve 
toto je oblasť, v ktorej sa naplno angažu-
jú geragógovia ako špecialisti na učenie a 
vzdelávanie v starobe.

Nový pojem
 Geragogika (z gréckejho gerón = 
starec a agógé = viesť niekoho) je špe-
cializovaná vedná disciplína zameraná 
na skúmanie a systematizáciu vedomos-
tí týkajúcich sa vzdelávania seniorov a 

edukácie vo vzťahu k seniorskému veku. 
Sprevádzanie starších ľudí k aktívnemu, 
sebaurčujúcemu a zmysluplnému životu 
je cieľom geragogickej práce.
 V učebnici Geragogika je táto de-
finícia: Ako geragogika je označovaná 
vedecká disciplína, ktorá sa orientuje na 
ideál ľudskej dôstojnosti  a participácie 
v starobe, skúma procesy vzdelávania v 
druhej polovici života, vyvíja a overu-
je koncepty vzdelávania seniorov a tieto 
vnáša do práce vzdelávania starších. 
 Geragogika je logickým pokračova-
ním pedagogiky a andragogiky (výchova 
dospelých). Cieľom geragogickej práce je 
odkrytie potenciálu, individuálnych zdro-
jov a skúseností  seniorov a ich využitie 
pre blaho spoločnosti.

Oblasti pôsobenia
 Geragogika podľa Veelkena pôsobí v 
troch oblastiach:
Oblasť výskumu sa zameriava na skú-

manie základov a možností  sprevádzania 
starších a na špecifíká staroby.
Oblasť vzdelávania – ide o učenie spre-
vádzať starších a pochopiť zvláštnosti sta-
roby. Táto oblasť je určená všetkým, ktorí 
sprevádzajú starších.
Oblasť vzdelávania dospelých so zame-
raním na starších ľudí. ide o všeobecné 
a/alebo vekovo špecifické vzdelávanie 
tejto vekovej kategórie. 
 Geragógovia aktívne pracujú so star-
šími zamestnancami, aby dokázali spo-
znať a prehĺbiť svoj potenciál, aby sa 
pripravili na starobný dôchodok, zvládali 
prácu s médiami a modernými komuni-
kačnými technológiami, vedeli spracovať 
svoju  biografiu, našli v starobe zmysel  a 
spiritualitu, kreatívne si utvárať život či 
zvládali medzigeneračné a  samostatné 
učenie sa. Geragógovia zároveň podporu-
jú  zdravotné vzdelávanie seniorov,  ich 
angažovanie sa v spoločnosti a poskytujú 
poradenstvo príbuzným seniora.

Zvláštnosti pri učení v starobe
 Berlínska štúdia seniorov, ktorá skú-
mala schopnosti ľudí vo veku 70 až 105

staroba neznamená koniec
Nastáva panika! Populácia starne! Jednou z možností, ako tento 
stav zvládnuť, je príprava budúcich seniorov na ich vlastnú starobu. 
Vzdelávanie seniorov predstavuje široký priestor pre uplatnenie 
vedomostí pedagogicko-sociálneho charakteru.

Cieľom geragogickej práce je odkrytie potenciálu, individuálnych zdrojov a skúseností seniorov a ich využitie pre blaho spoločnosti.

pokračovanie na str.  9
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rokov, dokázala, že ľudia sú až do vy-
sokého veku schopní učiť sa, aj napriek 
tomu, že sa pamäť s pribúdajúcim vekom 
zhoršuje.
 Starší ľudia sa v princípe neučia hor-
šie, ale vo viacerých ohľadoch inak, ako 
mladší. Berlínska štúdia priniesla nasle-
dovné zistenia:
• učenie trvá starším ľuďom dlhšie
• sú citlivejší na vyrušovanie zvonka
• kladú dôraz na význam vzdelávania
• obsah vzdelávania musí byť pre učia- 
 cich sa relevantný, teda mať pre nich  
 význam a priniesť im úžitok
• úspech v učení je závislý na motivácii  
 seniorov
• priaznivo pôsobí aj nadväznosť  na  
 skôr naučené (prepájanie na skôr zís- 
 kané vedomosti)
• učenie je závislé na sociálnych
 faktoroch 
• aj v neskorom veku sú k dispozícii
 nevyužité kapacity učenia.
 
 Formálne učenie (učenie v regulár-
nych školských a vysokoškolských sys-
témoch, ktoré sú štruktúrované a certifi-
kované, ako aj učenie mimo školských a 
vysokoškolských systémov, ktoré síce nie 

je certifikované, ale je systematické) je 
pre ľudí vo vyššom veku pomerne málo 
atraktívne  – pri tomto type vzdelávania 
je podiel 65-ročných a starších študentov 
len na úrovni štyroch percent. 
 Formálne vzdelávanie je postupne 
nahradzované neformálnym učením (kaž-
dodenné učenie vo všedných dňoch, na 
pracovisku, vo voľnom čase, môže byť 
cielené, ale býva väčšinou nevedomé). 

Efekty vzdelávania v starobe
 Prečo má celoživotné učenie a vzde-
lávanie pre každého človeka a spoločnosť 
taký eminentný význam? Význam celoži-
votného vzdelávanie podporujú výsledky 
niekoľkých výskumov v oblasti geragogi-
ky. 
opakovane sa potvrdilo, že vzdelávanie: 

 • znižuje riziko demencie a riziko  
 mortality
 • otvára možnosť socializácie a pod- 
 poruje pozitívny spoločenský obraz  
 staroby
 • ovplyvňuje zvýšenie fyzickej a psy- 
 chickej pohody
 • posilňuje kompetencie a schopnosti  
 sebaorganizácie jednotlivca

 • zvyšuje záujem o občianske
 angažovanie 
 
 Starší učiaci sa potrebujú nové a roz-
manité výzvy na učenie aj učebné po-
môcky, ktoré sú prispôsobené špecifikám 
staroby. Tí, ktorí vzdelávanie seniorov 
ponúkajú, by nemali  len odovzdávať ve-
domosti, ale spoločne so starými ľuďmi 
tieto ďalej rozvíjať a pretvárať.

Uskutočnené projekty
 Na lepšie znázornenie tematického 
rozsahu geragogiky, chceme predstaviť 
úspešne implementované projekty, ktoré 
vznikli v rámci vzdelávania geragogiky 
ako súčasť magisterského štúdia na Cir-
kevnej pedagogickej vysokej škole Vie-
deň/Krems).
 Pod názvom L³-  Lebensbegleitend 
Lustvoll Lernen (celoživotne sa učiť s 
radosťou) podľa  Montessori prístupu 
sa skrýva projekt, ktorý autorka spolu s 
Beatrix Dangl-Watko odštartovali v roku 
2008. Najskôr skoncipovali, potom v pra-
xi odskúšali a vyhodnotili geragogické 
materiály a na základe toho vyvinuli di-
daktický model „nezávislé učenie senio-
rov“. Autorky pritom zohľadňovali uče-
nie sa všetkými zmyslami a dôstojnosť 
seniorov. 
 Výskumný projekt zameraný na výz-
nam človekom riadeného učenia podľa 
Montessori prístupu pre vzdelávanie v 
starobe prebiehal v rokoch 2009 a 2010 vo 
viedenskom dennom centre Viedenský so-
ciálny fond. V tejto súvislosti bol prvý raz 
použitý pojem „Montessori geragogika“.
 SEELERNETZ je názov druhého 
projektu, v ktorom sa seniori učia v so-
ciálnom systéme. Jeho cieľom je, aby sa 
integráciou do sociálnej siete aktivovali aj 
tí starší, ktorí nie sú zvyknutí vzdelávať 
sa, podieľať sa na spoločenskom živote a 
aktívne ovplyvňovať sociálne zmeny. V 
rámci tohto európskeho projektu pripravi-
li elisabeth Rigal a Maria Freudenthaler 
vo Viedni systém workshopov, ktoré sa 
pravidelne konajú od 2009.
 Medzigeneračný projekt jemnej mo-
toriky Slniečko (Sonnenschein) viedla 
Monika Traurig. V roku 2009 so skupi-
nou škôlkarov pravidelne navštevovala 
obyvateľov Domova pre seniorov v Pur-
kersdorfe. Prostredníctvom spoločných 
psychomotorických cvičení umožňovala 
starým ľuďom kontakt s deťmi. 
 Učiť sa z minulosti pre budúcnosť 
sa volal projekt Sabine Frölich a Maria 
Koglera, ktorý realizovali v rokoch 2009 
– 2010. Cieľom projektu bola práca s 
biografiou seniorov, ktorá umožňuje inak 
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vnímať starých ľudí, lepšie spoznať ich 
potreby a zvýšiť tak kvalitu ich života v 
starobe. 
 Berlínska burza pamätníkov je zau-
jímavý zväz, ktorého cieľom je sprostred-
kovať bohatstvo spomienok a skúseností 
mladým ľuďom a rozvíjať medzigenerač-
ný dialóg.
 V rámci projektu Dobrovoľná práca 
so staršími a starými ľuďmi skúma-
la Adelheid Khol podmienky, motivá-
ciu a zisky z neplateného angažovania 
sa seniorov pre seniorov. Gerda Höpler 
porovnávala dva rôzne inštitúty, ktoré 
využívajú výpomoc dobrovoľných spolu-
pracovníkov a upozornila na to, ako rôzne 
podmienky ovplyvňujú prácu so staršími 
dobrovoľníkmi.
 Implementácia predmetu geragogi-
ky na školách a vzdelávacích inštitúci-
ách: Barbara Resinger a erika Kornfeld 
zostavili učebný plán pre vyučovanie 
predmetu geragogika na odbornej škole 
pre sociálne povolania vo Wiener Ne-
ustadte. Almut Maria Krenn realizuje 
medzigeneračné učenie na evanjelickom 
gymnáziu v spolupráci s obyvateľmi dia-
konie Gallneukirchen, ktoré sú združené 
pod jednou strechou vo viedenskom Sim-
meringu. elisabeth Baroud uskutočnila 
medzigeneračný PC projekt so žiakmi 
vyššieho učilišťa pre ekonomické povola-
nia s ťažiskom na sociálny manažment a 
obyvateľmi Caritas domu Sv. Martina vo 
Viedni.
 Médiá a nové komunikačné tech-
nológie:  irene Sachse skúmala pracovné 
podmienky iT expertov v Rakúsku, ktorí 
boli starší ako 40 rokov.
 V knihe Geragogika – výzva budúc-
nosti, ktorú vydala Helene Miklas, sú 
popísané niektorí vyššie predstavení ab-
solventi geragogiky na KPH Viedeň, ich 
projekty a výsledky ich prác. Abstrakty 
sa nachádzajú aj na webových stránkach 
odborného Zväzu rakúskych geragógov. 

Christine Mitterlechner

Christine Mitter-
lechner, M.Ed. 
(1947, Viedeň) je 
diplomovaná pe-
dagogička a gera-
gogička, motoge-
ragogička, tréner-
ka  LiMA (Kvalita 
života v starobe),  

manažérka vzdelávania, zakladajúca 
členka Montessori združenia  vo Viedni, 
AG Freie Lernphase, manažérka projektu 
L³ – Lebensbegleitend Lustvoll Lernen 
podľa  Montessori a predsedníčka Zväzu 
geragógov. Špecializuje sa na Montessori 

geragogiku. Pri práci so seniormi využíva 
Montessori  učebné materiály, špeciálne 
vyvinuté pre ľudí so symptómami demen-
cie. 
Kontakty: mobil: +43 664 30 70 634,
e-mail: c.mitterlechner@aon.at
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geragogike – koncepty a učebný program, v nem-
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Miklas, Helene (Hg.): Geragogik – eine Herausfor-
derung der Zukunft (Geragogika – výzva budúcnos-
ti, v nemčine). Wien: LiT-Verlag, s. 9 – 24.
Kolland, Franz / Ahmadi, Pegah (2010): Bil-
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v nemčine). Bielefeld: Bertelsmann, s. 39 – 40
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Internetové odkazy:
Berufsverband der österreichischen Geragoginnen 
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gov): http://www.geragogik.at
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 Do údolí pod skálou se zvolna sná-
šel soumrak. Voňavý chladný vánek byl 
plný jara a přinášel naději a radost, kte-
ré pramenily jakoby z ničeho a zároveň 
odevšad. Stála nahoře na skále a dívala se 
dolů do důvěrně známého kraje, který ji 
ani po tolika letech nepřestával okouzlo-
vat svou krásou. V lesích, které se táhly 
do daleka, se mohla toulat celé hodiny, 
aniž by potkala jediného člověka. Nikdy 
nechápala, když jiné ženy říkaly, že se v 
lese samy bojí a po setmění by se tam ne-
odvážily ani za nic. Nina milovala tyhle 
toulky a nejednou se vydala i na noční 
procházku po lesních pěšinách, kdy se 
pod závojem tmy skutečnost proměňo-
vala v pohádku, a na pasekách v měsíč-
ní záři tančily víly. Jestli se někde cítila 
úplně bezpečně, tak to bylo právě tady. 
Divoká zvířata, která občas potkávala, se 
vždycky dávala na útěk, jakmile se k nim 
příliš přiblížila. Nina věřila, že zvířata s 
jejich instinkty a pouhým bytím, které ne-
komplikovalo žádné rozumné uvažování, 
jsou moudřejší než lidé. 
 Ach lidé! Z těch měla mnohem větší 
strach. Už jako dítě se naučila nedůvěřo-
vat rodičům. Příliš záhy se přesvědčila, 
že ti dva nejbližší jsou jenom velkými 
dětmi, na které se nemůže spolehnout, že 
ji ochrání, když se okolní svět chová ne-
přátelsky anebo je prostě jedním velkým 
hrozivým neznámem, ve kterém by potře-

bovala průvodce, aby ji upokojil a dodal 
potřebnou jistotu. 
 Táta a máma. S pravým obsahem těch 
dvou slov se seznámila až při svých náv-
štěvách u Kaničky. Jak jí záviděla! Mary s 
Toníčkem – máma s tátou, kteří tu vždyc-
ky jsou pro tebe. Nezpochybnitelná jisto-
ta, že svět je v pořádku, protože tě mají 
rádi, ty máš ráda je a všichni spolu víte, 
že jste ti nejdůležitější lidi na celém světě 
a nic vás nerozdělí. Nina si doma často 
připadala jako cizinec, který spadl z nebe 
a nějakým nedopatřením se dostal zrovna 
sem, kde mu nerozumějí a on nerozumí 
jim. Časem pochopila, že přišla na svět 
proto, aby slepila hroutící se manželství 
svých rodičů. Její máma kdysi chodila s 
chlapcem, kterého milovala, ale on se s ní 
rozešel. 
 Aby dokázala celému světu, sobě a 
hlavně jemu, že je žádoucí, nechala se 
sbalit. Mužem, který se jí vůbec nelíbil, 
ale pronásledoval ji tak neodbytně, že se 
za něj nakonec provdala, „aby už měla 
od něj pokoj“. Po roce se její bývalý k ní 
chtěl vrátit a ona začala koketovat s roz-
vodem, ale to její muž v žádném případě 
nechtěl připustit, a aby si ji pojistil, tak jí 
udělal dítě.
 Nešťastná Nino, kdybys aspoň splni-
la očekávání své matky, ale ty jsi prostě 
vždycky byla svá a ke všemu ses podo-
bala svému otci! Jaké štěstí, že tě známí 

tvé mámě záviděli, tak si aspoň skrze ně 
občas uvědomila, že její dcera není až ta-
kovým zklamáním.
 Nina si zamyšleně otřela slzy, které jí 
vstoupily do očí a zahleděla se do dálek 
ztrácejících se v temnějící modři. Náhle 
měla skoro hmatatelný pocit, že je tady, 
v tomto lese, na této vyhlídce s ním. Za-
plavila ji tak intenzívní touha, že muse-
la zavřít oči a začala vzrušeně zhluboka 
dýchat. Celým tělem jí projela vlna slasti 
a soustředila se do jediného bodu jejího 
těla, chvějícího se, vlhkého klína. Mísily 
se v ní protichůdné pocity; prudká, skoro 
neovladatelná potřeba blízkosti a intimní-
ho spojení a zároveň stud, strach, že by 
někdo mohl být náhodným svědkem je-
jího vzrušení. Schoulila se do hedvábné 
trávy a její ruka vklouzla do teplé hebké 
skrýše mezi jejími stehny. V duchu viděla 
jeho oči, cítila jeho rty a jazyk ve svých 
ústech, jeho ramena, jeho štíhlý pevný za-
dek. oooh, má lásko, můj Apollo… Proč 
je to dokonalé, jenom když si to udělá 
sama a jeho si při tom jen představuje? 
Dala by všechno na světě, kdyby takovou 
slast dokázala prožít v jeho náruči, úplně 
se při tom pustit a prožít to svobodně a 
naplno…
 Na ztemnělém nebi zářily první 
hvězdy, když se vracela domů, do údolí 
pod skálou.

Naďa Jurečková
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umenie Socioterapie
Profesionálny výcvik v socioterapii akreditovaný MŠVVaŠ SR

Výcvik (spolu 456 hod) poskytne účastníkom teoretické informácie a zároveň v 
zážitkovom učení (encounterová skupina) facilituje spoznánie a rozvíjanie osobného 
potenciálu pre prácu socioterapeuta v 5 moduloch:
 1. Právne minimum socioterapeuta
 2. Medicínske minimum socioterapeuta
 3. Sociálne kompetencie socioterapeuta
 4. Teória osobnosti a interpersonálnych vzťahov v práci socioterapeuta
 5. Zážitková časť – encounterová skupina
Cieľová skupina: sociálni pracovníci, pracovníci v sociálnych službách 
(vychovávatelia, špeciálni pedagógovia, resocializační pracovníci, sociálni 
poradcovia, komunitní pracovníci, ošetrovatelia, osobní asistenti, pomocný 
zdravotnícky personál, lekári, sestry, fyzioterapeuti, rehabilitační pracovníci, 
ergoterapeuti, psychológovia, kňazi a rehoľníci atď.).
info: PhDr. Lívia Lozsi, mail l.lozsi@socioterapia.info, tel.: +421 903 056 822 

Asociácia socioterapie a psycho-
terapie (ASP) je dobrovoľné a 
nezávislé združenie fyzických aj 
právnických osôb, venujúcich sa 
socioterapii a psychoterapii pro-
fesionálne alebo laicky. Cieľom 
združenia je vytvorenie legisla-
tívneho rámca pre socioterapiu, 
rozširovanie a sprostredkovanie 
informácií o socioterapii a psy-
choterapii a akreditovanie vzde-
lávacích programov pre sociotera-
peutov a psychoterapeutov. 
 Ambíciou združenia je pri-
blíženie socioterapie a psycho-
terapie širokej odbornej aj laic-
kej verejnosti, informovanie o 
možnostiach využitia poznatkov 
oboch disciplín, poskytovanie informácií 
o vzdelávacích a iných aktivitách členov 
ASP a ďalších organizácií.

Hlavné aktivity a spolupracujúce 
inštitúcie ASP

• Vzdelávanie študentov denného štú-
dia odboru ošetrovateľstvo formou 
encounterových skupín. Katedra ošet-
rovateľstva Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej univerzity v 
Trnave.
• Kreditované vzdelávanie sestier z praxe 
v socioterapii a psychoterapii (prednáš-
ková činnosť a encounterové skupiny). 

Slovenská komora sestier a pôrodných 
asistentiek, Regionálna komora v Trnave.
• organizovanie a realizácia Letnej školy 
socioterapie pre sestry, sociálnych pra-
covníkov, pedagógov, vychovávateľov 
a ďalších odborníkov v tzv. pomáhajúcich 
profesiách. Slovenská komora sestier a 
pôrodných asistentiek, Regionálna ko-
mora v Trnave, Katedra ošetrovateľstva 
Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 
Trnavskej univerzity v Trnave.
• Vzdelávacie aktivity nielen pre študen-
tov (aplikovaná socioterapia a psychote-
rapia, encounterové skupiny).
• Zoznam socioterapeutov na Slovensku.

staňte sa členom asp
• Register fyzických aj práv-
nických osôb, ktoré sa venujú 
socioterapii resp. socioterapiu v 
rôznych formách poskytujú.
• Vydávanie internetového ča-
sopisu SoCioTeRAPiA.
Registrovanými členmi ASP sa 
môžu stať fyzické osoby pracu-
júce v tzv. pomáhajúcich profe-
siách, ale aj právnické osoby, 
ktoré poskytujú sociálnu, zdra-
votnú, liečebnú, rehabilitačnú, 
resocializačnú starostlivosť ale-
bo fyzické a právnické osoby, 
ktoré sa iba zaujímajú o socio-
terapiu a psychoterapiu (jed-
notlivci, zariadenia sociálnych 
služieb, detské domovy, domo-

vy dôchodcov, resocializačné zariadenia, 
zdravotnícke zariadenia, školy, organizá-
cie, inštitúcie a pod.).
 Členstvo v ASP je bezplatné. Členov 
prednostne informujeme o našich aktivi-
tách a poskytujeme im na ne desaťper-
centnú zľavu. Formulár prihlášky na 
členstvo v ASP nájdete na stránke www.
socioterapia.info. Vyplnenú prihlášku 
stačí poslať emailom na adresu socio-
terapia@socioterapia.info. V prípade 
záujmu radi poskytneme aj podrobnejšie 
informácie o našich aktivitách a rovnako 
tak radi prijmeme vaše námety, návrhy a 
ponuky na spoluprácu.           Lívia Lozsi

 inštitút psychoterapie a socioterapie 
(iPS) sa stal akreditovaným členom 
PCe europe. PCe europe je sieť 
Asociácií združujúcich odborníkov, 
profesionálov a vedcov pracujúcich na 
princípoch Person-Centred Approach 
a poskytujúcich vzdelávanie v 
psychoterapii a poradenstve v duchu 
PCA v jednotlivých štátoch európskej 
únie.
 Absolventi PCA výcvikových 
programov organizovaných inštitútom 
psychoterapie a socioterapie získajú 
certifikát od PCe europe. 

IPS

Akreditácia 
z Európy


