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EDITORIÁL

Zo všetkých strán 
počúvame, že škol-
stvo upadá. Rieši-
me, či je reforma 
prínosom, hľadá-
me vinníkov za 
nedodané učebni-
ce, štrajkujeme za 
lepšie podmienky 

a platy. Niekedy mám pocit, akoby sme 
frfľaním zakrývali svoju neschopnosť ko-
nať a neochotu niečo zmeniť. Bez zmeny 
v myslení, v prístupe a konaní len ťažko 
môžeme očakávať, že školstvo bude na-
predovať a skutočne kvalitne pripravo-
vať deti pre život. Jeden pokus zmeny tu 
je. Nový školský zákon mal naštartovať 
veľkú reformu, no zázrak sa nekonal. 
Zaujímavá myšlienka stroskotala pri pre-
klopení do praxe. Mnohí učitelia budú ar-
gumentovať, že reforma bola prirýchla a 
neboli na ňu pripravení. No pár desiatok 
je spokojných, pretože im aj napriek všet-
kému dala väčšiu slobodu. Vo vzdelávaní, 
výbere učebníc, pri zostavení učebných 
plánov. Tých niekoľko učiteľov má mož-
nosť učiť, ako si predstavujú. Využívajú 
moderné prístupy a zisťujú, že žiakom 
sa to páči. Nesedia štyridsaťpäť minút 
na stoličke, nemusia hovoriť len, keď im 
to učiteľ láskavo dovolí, vyjadrujú názo-
ry, navrhujú témy.  Nemusia memorovať 
text, ktorý hneď po písomke zabudnú. Ale 
získavajú vedomosti, ktoré vedia uplatniť 
v živote. O tomto je celé vzdelávanie. Ne-
treba nové učebnice ani metodiky. Chce 
to presvedčenie, že skutočne dobrý učiteľ 
nemusí všetko vedieť, mať zásuvku plnú 
kníh a hlavu informácií. To, čo robí učite-
ľa UČITEĽOM, je schopnosť udržať krok 
so žiakmi. Vedieť ich počúvať a hľadať v 
nich potenciál. Nie potreba dokazovať 
žiakom, koľko ešte nevedia, ale schop-
nosť tešiť sa, ak vedia, čo on nie. Na to 
však nedá manuál žiadna vysoká škola, 
reforma, školský zákon. Ten, ktorý chce 
vzdelávať, to musí mať v sebe. Pretože 
vzdelávanie je predovšetkým umenie pre-
klopiť poskytnuté informácie do vedo-
mostí, skúseností a zručností. A na tento 
fakt sme v školstve a príprave nových uči-
teľov, žiaľ, zabudli...  Janette Maziniová

 Svoju teóriu formuloval na základe 
zážitkov a skúseností z terapie s klient-
mi. Aby však akákoľvek teória zostala 
živá, potrebuje sa rozvíjať, čerpať a vy-
hodnocovať poznatky z praxe, reflekto-
vať zmeny, ktoré sa dejú v spoločnosti. A 
tak Rogersovi nasledovníci pokračovali 
v práci, posúvali jeho myšlienky ďalej a 
obohacovali teóriu prístupu zameraného 
na človeka na základe svojich skúseností. 
 Pôvodná Rogersova teória sa viac sú-
stredila na individuáciu a sebaaktualizá-
ciu, bola odpoveďou na to, s čím klienti 
prichádzali do terapie – s túžbou nájsť 
samého seba, oslobodiť sa z dusiacich 
vzťahov. V terapii je veľa klientov, ktorí 
dávajú prednosť prianiam a očakávaniam 
druhých ľudí pred svojimi vlastnými po-
trebami, ale to neznamená, že toto fun-
govanie je univerzálnou charakteristikou 
ľudského bytia. Podľa súčasných autorov 
je takáto koncepcia jednostranná, indivi-
dualistická definícia psychického zdravia 
prehliada sociálnu dimenziu ľudskej exis-
tencie a význam vzájomných vzťahov. 

 Súčasní odborníci kladú väčší dôraz 
na prepojenosť ľudí, ich fungovanie v 
sociálnom systéme. Človek je sociálna 
bytosť, s potrebou reagovať na iných a 
zažívať ich reakcie, mať možnosť dávať 
a prijímať dávané. Inými slovami, kaž-
dý človek uvažuje vo svojom živote aj o 
druhých ľuďoch. Odborníci preto nahrá-
dzajú jednostrannú koncepciu aktualizač-
nej tendencie dualistickou koncepciou 
aktualizačného procesu, ktorého súčasťou 
je aktualizačná tendencia, ako ju definuje 
Rogers, rozšírená o  sociálnu mediáciu, 
ktorá predstavuje akýsi nárazník pre ak-
tualizačnú tendenciu, odpor, ktorý vyvo-
lá aktualizačná tendencia človeka v jeho 
sociálnom systéme. U každého človeka 
pôsobí okrem rastovej tendencie aj takáto 
umierňujúca sila jeho sociálneho systé-
mu. Rast je regulovaný sociálnou medi-
áciou, ktorá tak umožňuje udržať dosta-
točný sociálny kontext, ktorý je základom 
pre ďalší rast. 
Kým podľa pôvodnej Rogersovej teórie 
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Od čias, keď Carl R. Rogers sformuloval svoju teóriu prístupu zameraného 
na človeka, uplynulo vyše pol storočia. Mnohé z jeho myšlienok sú stále 
platné a aplikované nielen v poradenstve a psychoterapii, ale aj vo 
vzdelávaní, manažmente, v osobnostnom rozvoji, či novovznikajúcom 
odbore socioterpia. A mnohé sa aj zmenilo.
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človekom meDZI ĽUĎmI
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bola hlavná dynamika v živote človeka 
tvorená aktualizačnou tendenciou, podľa 
súčasných autorov je tvorená protichod-
nými silami aktualizačnej tendencie a 
sociálnej mediácie, hľadaním rovnová-
hy medzi nimi tak, ako je to všade okolo 
nás – rast a zánik, plyn a brzda, jin a jang, 
poriadok a chaos, vzďaľovanie sa a pri-
bližovanie, autonómia a závislosť. Spo-
ločenské obmedzenia nevnímajú len ako 
poškodzujúce a ničiace rozvoj jednotliv-
ca. Aktualizačná tendencia a sociálna me-
diácia nie sú vo vzájomnom boji, ale nao-
pak, navzájom sa dopĺňajú – rast pomáha 
stabilite a stabilita pomáha rastu, pomá-
hajú udržať rovnováhu v človeku, ale aj v 
sociálnom systéme, ktorého je súčasťou. 
Kým podľa pôvodnej teórie stojí za vzni-
kom psychických porúch poškodenie ak-
tualizačnej tendencie vplyvom sociálnych 
obmedzení alebo iných vonkajších pod-
mienok, podľa koncepcie aktualizačného 
procesu vzniká porucha vtedy, ak človek 
nie je schopný dosiahnuť rovnováhu me-
dzi týmito dvomi silami alebo prispôsobiť 
sa meniacim podmienkam. 
 Aktualizačný proces zohľadňuje so-
ciálny rozmer každého človeka, plné 
uskutočnenie seba, ktoré nastáva vo vzťa-
hoch. Sociálna mediácia predstavuje nie-
len škodlivý vplyv na jednotlivca, ale aj 
definovanie a vytváranie nových možnos-
tí vo vzájomných vzťahoch, tlaky a pro-
titlaky v zdieľanom spoločnom priesto-
re. Ľudia majú snahu oslobodiť sa alebo 
vymedziť sa vo vzťahoch, ale rovnako aj 
snahu vzťahy udržať. 

  Mnoho častí Ja
 Podľa Rogersovej pôvodnej teórie 
bolo Self definované ako jednoliaty celok, 
podľa najnovšieho pohľadu v PCA teórii 
sa odborníci prikláňajú k názoru, že Self 
je zložené z viacerých častí, konfigurácií 
Self, ktoré medzi sebou vedú dialóg, a 
preto prijímajú tzv. pluralistickú koncep-
ciu Self. Pri terapii vo vzťahovej hĺbke 
môže klient vpustiť terapeuta do svojho 
vnútorného dialógu medzi jednotlivými 
zložkami svojho Ja. Opisuje viaceré časti 
svojej osobnosti, ktoré sa prejavujú v rôz-
nych kontextoch. Nie sú dobré alebo zlé, 
tvoria jeden celok, Self. Všetky časti spo-
lu súvisia, niekedy spolupracujú, niekedy 
sú v konflikte. Dostávajú priestor v rôz-
nych situáciách. Pre klienta majú význam 
všetky konfigurácie jeho Self a dynamika 
medzi nimi – každá z týchto konfigurácií 
mu pomáhala alebo pomáha udržať orga-
nizmus za určitých podmienok aj za veľ-
mi nepriaznivých okolností. 
 úlohou terapeuta nie je odhaliť jed-
notlivé zložky klientovho Ja, ak sa on sám 

prezentuje holisticky. Ak však rozmýšľa 
o svojom Ja zloženom z viacerých častí, 
tak terapeut dáva priestor, aby sa všetky 
mohli prejaviť, „dostať k slovu“ – aj tie, 
ktoré brzdia, nepodporujú rast. Podľa plu-
ralistickej koncepcie Self nastáva rast prá-
ve vtedy, ak je klient naplno akceptovaný 
aj s ničivými zložkami svojho Ja, keď 
môže slobodne hovoriť o „princezničke“, 
ale aj o „mrche“, o „dobrom otcovi“, ale 
aj o „alkoholikovi“. 
 
 Inšpirácia pre socioterapiu
 Ľudia žijú v ustavičnom dialógu – me-
dzi svetom v sebe i svetom okolo seba. 
Aj pri terapii sociálnych systémov zohrá-
va úlohu jemné a neustále vyvažovanie, 
hľadanie rovnováhy medzi individuálnou 
aktualizačnou tendenciou a potrebou vzá-
jomných vzťahov.Pre socioterapeuta je 
dôležité prijímať klientov s ich potrebou 
väčšej slobody, ako aj väčšej stability – 
podľa ich aktuálneho prežívania. A to platí 
aj pri práci s celým sociálnym systémom. 
Ak sa zmení jedna jeho časť, dostanú sa 
do nerovnováhy ostatné, vyvinú protitlak 
sociálnej mediácie. Proces terapie je spo-
ločným hľadaním nového nakonfiguro-
vania fungovania, zmena vyžaduje nové 
nastolenie rovnováhy. Chvíľu prevažuje 
jedna strana, potom zase druhá. Zároveň 
platí, že pre jedného klienta, člena sociál-
neho systému, bude v danej chvíli pre 
nastolenie rovnováhy hrať hlavnú úplohu 
naštartovanie rastu, hľadanie jeho slobod-
nejšieho prejavovania sa v sociálnom sys-
téme, a pre druhého naopak, väčší dôraz 
na uvedomenie si požiadaviek ľudí v jeho 
okolí.
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 Pre proces terapie môže byť užitočné 
dať jednotlivým členom sociálneho sys-
tému priestor pre prejavenie viacerých 
zložiek svojej osobnosti, aj tých negatív-
nych – keď sa o nich v sociálnom systéme 
nehovorí, neznamená to, že neexistujú a 
neovplyvňujú vzťahy. 
 Väčší dôraz na sociálny aspekt v ži-
vote ľudí a aj v procese terapie je aj 
obohatením o poznatky z interkultúrnej 
psychológie. Individualistický pohľad 
na aktualizačnú tendenciu nedostatočne 
zahŕňal fungovanie klientov, ktorí pochá-
dzali z rôznych kultúr sveta, ich hodnoto-
vý systém, rozmanitosť. Nedá sa predsa 
povedať, že individualistické hodnoty zá-
padnej kultúry sú lepšie než kolektivistic-
ké hodnoty, kde je väčší dôraz na rodinné 
väzby a komunitu. 
 Mearns a Thorne uvádzajú príklad z 
japonskej kultúry, kde je pri práci s klien-
tom zahrnutá aj celá jeho rodina, pretože 
človek nie je len súčasťou svojej komu-
nity, ale aj komunita je súčasťou člove-
ka. Pre príklady však nemusíme chodiť 
ďaleko – zahrnutie širšej komunity je 
významnou súčasťou práce s menšinami 
aj na Slovensku, či už v rómskych komu-
nitách alebo komunitách prisťahovalcov, 
kde majú rodinné väzby veľký význam. 

Monika Gregussová

Spracované podľa:
Mearns, D., Thorne, B. 2013. Terapie zameřená na 
člověka. Pro využití v praxi. Praha, Grada Publis-
hing, a.s. Vydání 1. S.184. ISBN 978-80-247-3881-
9.
Šiffelová, D. 2010. Rogersovská psychoterapie pro 
21. století. Vybraná témata z historie a současnosti. 
Praha, Grada Publishing, a.s. Vydání 1. S.192. ISBN 
978-80-247-2938-1. 

Ľudia žijú v ustavičnom dialógu – medzi svetom v sebe i svetom okolo seba.
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Ako sa vo vás zrodila myšlienka 
pomáhať bezdomovcom? Prečo im?
 V roku 1991, keď som sa stal čerstvým 
dôchodcom, bol som ešte vitálny, zdravý 
a mal som chuť niečo robiť. Bezdomovci 
dovtedy u nás neboli, neschopní boli kade 
tade zamestnaní, psychicky chorí boli 
v nemocniciach. Po páde komunizmu 
sa zrazu ocitli na ulici – nepovšimnutí. 
Ešte skôr, než sa to stalo, som sa v 
zahraničí náhodou stretol s ľuďmi, ktorí 
sa bezdomovectvu venovali. Vedel som, 
že to príde aj k nám, a preto som spolu s 
ďalšou dôchodkyňou – dnes už nebohou 
– založil RESOTY ako resocializačnú 
komunitu. Vychádzam z filozofie, že 
kým človek vládze, mal by niečo robiť, 
byť aktívny a prispievať na stôl mesta, 
národa, sveta. Preto sa tomu venujem už 
vyše dvadsať rokov. Za ten čas RESOTY 
prešlo okolo 860 chlapov, stovku z nich 
sme dochovali. 

Medzi ľuďmi panuje presvedčenie, 
že bezdomovci sú lenivci závislí na 
alkohole, ktorým je v živote už všetko 
jedno. Akí ľudia sú to podľa vás? 

 Je to krehká, ohrozená vzorka, ľudia 
na pokraji, zanedbaní. Treba s nimi 
zaobchádzať veľmi opatrne, lebo sú 
zranení – fyzicky a najmä psychicky. 
Áno, sú medzi nimi aj takí, ktorí svoje 
problémy liečia alkoholom. Mnohí z 
našich klientov si to pokazili sami, boli 
príťažou pre príbuzných aj spoločnosť, a 
preto za väčšinou z nich nikto nechodí. V 
RESOTY nájdu niečo ako veľký domov 
alebo civilný kláštor, kde majú bezpečie, 
jedlo a hlavne komunitu. 

To je to, čo potrebujú v prvom rade?
 Áno, niektorí chlapi, ktorí sa vrátia zo 
samôt, studní, brlohov, sa u nás osprchujú 
a sú iným človekom. Ale hlavne, nie sú tu 
sami. Dbáme o to, aby navzájom stáli pri 
sebe a pomáhali si. Každý má tri kľúče: 
od izby, od domu a od brány, je slobodný, 
nie je tu nijaká vrátnica, môže ísť, kam 
chce. Centrálne slovo je resocializácia – 
vrátiť ľudí do spoločnosti. Zmierených 
s tým, že nemusia byť ktovieako bohatí 
a úspešní, že dôstojnosť má aj človek na 
najnižšej priečke svojej existencie. Ale 
to nejde bez toho, aby sme s každým 

každý deň nehovorili a nešlo by to ani 
bez sily, ktorú má komunita. Za tie roky 
tu už máme veteránov, ľudí s nízkymi 
dôchodkami, ktorí sú radi, že majú niečo 
ako domov dôchodcov. Vedia, o čo nám 
ide a keď príde niekto nový, aj sami ho 
otestujú a dokážu usmerniť. Najsilnejším 
výchovným prostriedkom sú si oni medzi 
sebou navzájom. Nikoho nenútime, aby 
sa spovedal, čo má za sebou, nejdeme 
im do súkromia. Každý povie, komu 
chce, koľko chce, ale medzi sebou nie 
sú osamotení, majú niekoho ako brata – 
pomáhajú si, varia si kávu, donesú, čo 
treba...

Pomáhať sa nedá bez peňazí, ale 
netreba k tomu milióny. Súhlasíte?
 Sme neštátne a necirkevné združenie, 
od nikoho nedostávame nijakú dotáciu. 
Resocializácia je aj v tom, že od každého 
vyžadujeme, koľko vládze. Norma je 
dnes 5 eur denne. Tých, ktorí pracovať 
môžu, presviedčame, aby si prácu našli. 
Tu v Bratislave sa to ešte dá. Najmä 
mladým, ktorí sú buď smoliari, alebo 
sa im do práce veľmi nechce, dávame 
lehotu dva mesiace. Podržíme ich, kým u 
nás nemajú dlh vyšší ako 300 eur. Keď 
si prácu nájdu, potom ich vrátia. Keď 
nenájdu, musia odísť. Potom sú takí, ktorí 
by sa radi zaradili späť do života, ale už
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Anton Srholec: 
ĽUDIa na okrajI potrebUjú komUnItU

Socioterapia je síce mladá veda, ale v praxi ju mnohí robia už roky. Len to 
tak nepomenovávali. Mužom bez domova, a preto na okraji spoločnosti 
úspešne podáva pomocnú ruku aj bývalý kňaz Anton Srholec. Zariadenie 
RESOTY je miestom, kde môžu začať nový život. Ak o to stoja.

pokračovanie na str.  4
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nevládzu. Osobitnú skupinu tvoria 
psychicky chorí, ktorých neakceptuje ani 
rodina, ani spoločnosť, ani nemocnica, 
ale do dôchodku je ďaleko. Spolupracuje 
so mnou sestra Rita, je to rehoľná sestra, 
voči týmto ľuďom má veľkú empatiu a 
má ich naozaj rada, čo je veľmi dôležité.
 Psychicky chorí zanedbávajú lieky. 
Buď si ich nekúpia, alebo majú v období 
smútku blízko k tomu, aby ich pobrali 
všetky naraz. Treba ich strážiť, aby lieky 
užívali, ako majú, čo sestra Rita robí, a 
títo ľudia sa tak dostanú do normálu.
 Každý jeden náš klient je háklivý na 
pozornosť, na to, aby ste mu povedali 
aspoň pár slov, evidovali ho, lebo ľudia 
nie sú veci, ktoré ležia pokojne na polici. 
Potrebujú cítiť ľudskosť. 

Ale máte svoje hranice, určite 
netolerujete všetko.
 Na nikoho sa u nás nesmie kričať, 
nikto nesmie nikoho urážať. Nikoho 
neučíme modliť sa, nepokladám za 
potrebné, aby sme im dávali duchovný 
kaviár, rešpektujem človeka v úrovni, v 
ktorej sa nachádza. V RESOTY má však 
možnosť nájsť si blízkeho človeka, a to 
je prvý stupeň resocializácie. Je členom 
jednej komunity, nemá konflikty a má 
pocit domova. Kuchárka je ako archanjel, 
všetci ju obletujú a vážia si ju, sestra Rita 
má rešpekt. Muži v nich majú navyše 
ženský prvok, ktorý ich tiež koriguje a 
dvíha. A ja som už len ten, kto udržuje 
hospodárstvo, ekonomiku a chod, aby sme 
nepotrebovali veľa údržbárov. Napríklad 
teraz v lete som na strechu prirobil sud, v 
ňom sa hreje voda, ktorá steká do sprchy 

v záhrade. Je to ako pláž chudobných. 
Chlapi sa osprchujú medzi stromami, 
posedia si, pofajčia, porozprávajú a majú 
vôňu vody, aj keď nesedia v Chorvátsku 
pri mori. A pomáha to zvyšovať hygienu.
 RESOTY je náhradný domov, ale taký 
je vždy lepší ako nijakíý A je to odrazový 
mostík. Napríklad mladí muži z detských 
domovov bývajú často postihnutí tým, 
že okrem hygieny a nárokov nepoznajú 
nič, nie sú navyknutí ráno vstať a utekať 
do roboty. Ich naženieme, aby si našli 
prácu a mohli dôstojne žiť. Komunita 
unesie chorých, ale nie lenivých, ktorí 
majú na cigarety a niekedy aj na alkohol, 
ale do spoločnej kasy neprispievajú. To 
nemôžeme znášať a pošleme ich preč.

Vyžadujete teda zodpovednosť za 
seba a voči druhým, ale alkohol či 
iné závislosti nie sú dôvodom, aby ste 
človeka do RESOTY neprijali.
 Tolerujeme im fajčenie a pitie v 
miere, ktorá nenarúša chod komunity, 
lebo čo nemôžeme zmeniť, to musíme 
tolerovať. Vieme prižmúriť oko a byť 
ľudskí, ale škodili by sme, keby sme 
tolerovali všetko. Alkohol sa snažíme 
minimalizovať, nedostávajú ho ani na 
najväčšie sviatky, ale keďže toto nie je 
žiadny ústav s vrátnicou a kontrolou, 
chlapi si môžu kúpiť, čo chcú. No aby ich 
nelákalo chodiť do krčmy až tak silno, 
napríklad preto, že si idú kúpiť cigarety, 
kupujeme ich my a ráno im ich dávame, 
samozrejme, odráta sa im to z ich peňazí. 
No a keď už občas niektorý kúpi fľašu, 
je to iné, ako keď bol sám. Teraz pije 
v spoločnosti, čo je veľká zmena, o 

fľašu sa delia dvaja – traja a keď prídu 
do najlepšieho, je prázdna. Tak sa učia 
alkoholizmus aspoň trochu moderovať. 
O to, aby nevznikali zbytočné problémy, 
sa stará aj komunita. Sú tam skupinky 
abstinentov, ktorí pijú ešte menej ako 
ja. Sú niečo ako samospráva, vedia, čo 
chceme, že sme tam len dvaja, čo vedieme 
dom a chceme, aby žili v čistom a v 
pokoji, aby chod domu nikto nenarúšal, 
tak to regulujú.

Ale tento systém pomoci ste zrejme 
neodpozorovali zo zahraničia. Stojí 
na pevnom hodnotovom rebríčku, 
ktorý, aby fungoval, musí mať človek 
zvnútornený. Odráža sa na fungovaní 
RESOTY váš život?
 Po celý život som žil na pokraji, 
vykorenený. Hoci mám už štyridsať 
rokov byt v Ružinove, bývam v ňom len 
dve desaťročia. Začal som ako rehoľník 
so sľubom chudoby a slušnosti, každú 
chvíľu na inej fare. Potom som bol desať 
rokov vo väzení a potom zase v Ostrave 
ako robotník, ubytovaný v kasárňach. 
Viem, aký je život tuláka, byť na dne, 
odkázaný na pomoc ľudí. Keď som sa 
rozhodol týmto ľuďom pomáhať, vedel 
som, že potrebujú komunitu, aby sa mohli 
postaviť na nohy.

Aj ste sa v niečom mýlili?
 Myslel som si, že to bude jednoduché, 
dať im pekné izby a oni budú šťastní, 
že majú kde spať a budú sa o to starať. 
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Anton Srholec pozná život človeka bez
 domova.

Aj takto spokojne môžu vyzerať ľudia bez domova, ak nájdu ľudskosť ako v RESOTY.
pokračovanie na str.  5
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V začiatkoch vyzerala izba večer krásne 
a čisto, no ráno to bola dreváreň. Tých, 
ktorí sa nevedeli prispôsobiť, som vyhodil 
a začali sme dávať väčší pozor. Po rokoch 
sa moja predstava naplnila, je možné, aby 
títo ranení, chorí a málo prispôsobiví ľudia 
bývali spolu, len nesmie byť príliš veľa 
predstaviteľov jednej vzorky pokope. Ak 
dáte spolu priveľa alkoholikov, neustrážite 
ich. Ak dáte spolu psychicky chorých, 
pobijú sa, je to peklo. Ak dáte spolu 
starých a chorých, ktorí chcú mať pokoj 
a sú morózni, vznikne loď stroskotancov. 
Najlepší je mix, kde sú aj mladí, aj starí, 
aj chorí, aj psychicky labilní. Mojím snom 
bolo urobiť niečo ako rehoľu, pretože 
história ukázala, že takýto ľudia sa vždy, 
keď to niekto zorganizoval, stretali a žili 
spolu. Aj moderná doba si vyžaduje ľudí, 
ktorí nie sú takí individualisti a vedia žiť 
aj s druhým človekom.

Hovoríte o autoritách?
 Áno, ľudia nevedia nakladať s 
autoritou a jej silou. V domovoch, 
na úradoch, v školách, v práci kričia, 
rozkazujú, búchajú po stole. Mnohí 
ľudia trpia na pracovisku, lebo šéfka 
alebo šéf sú ako psi, naháňajú, vyžaduje 
sa len výkon, hoci človek je človek, aj 
do práce si nosí svoje problémy... U nás 
človeka rešpektujeme, keď mám voľný 
čas, sadnem si k nemu, podebatujeme, 
požartujeme. Tvrdím, že autorita je 
služba. Chlapom v RESOTY nemusím 
nič hovoriť, na očiach mi čítajú, keď niečo 
treba. Ale ešte pred tým im musím vyrobiť 
podmienky, aby sa mali ľudsky dobre. 
Viem, že niektorý potrebuje noviny, tak 
mu ich ráno donesiem, on ich prečíta a 
posunie ďalej. Niekto potrebuje nakúpiť, 
tak ho odveziem. Potrebujú cigarety, tak 
si prídu po prídel. Niekto nemá cigarety, 

nemá ani peniaze, tak mu ich dám, nech si 
on škodí. Ale nikdy sa na tých ľudí nesmie 
kričať, lebo sú ako deti, musí sa na nich s 
pokojom, láskavosťou a trpezlivosťou. A 
potom zrazu zmäknú a sú pre komunitu 
ochotní urobiť veľa. Upratať, pomôcť, 
postarať sa. Samozrejme, treba ich 
kontrolovať, ale opäť nie krikom. Nedá sa 
nútiť ich do niečoho, na čo nemajú.

Ako sa v tomto celom cítite vy?
 Ja blahorečím životu, prežil som 
ho v omnoho ťažších podmienkach, v 
chudobe, špine, hladný ako pes, uštvaný 
a teraz sa cítim ako v Amerike. Som starý 
a nemám starosti ako mladá generácia, 
nemám záväzky a môžem si dovoliť robiť 
niečo z prekypenia síl a času, ktorý ešte 
mám, z radosti, že nemusím sedieť v 
nejakom kresle alebo ležať na cintoríne. 
Rád beriem zodpovednosť za druhých 
ľudí, v tom je láska. Zápasili sme v 
komunistickom režime, pochybovali 
sme o ňom a mnoho ľudí je rado, že 

skončil, pretože mnohých ohlúpil o srdce. 
Dnes prišla demokracia a ja som za to, 
aby dostala ľudské hodnoty. Nesmie sa 
zmeniť, nemáme nič iné, ale môže mať 
vyššiu kvalitu. Demokracia s hodnotami 
sa uskutočňuje v niektorých rodinách, 
kde sa ľudia podelia, stoja pri sebe, 
opatrujú sa, postrážia, žijú zodpovedne 
a odovzdávajú štafetu života ďalej, čím 
svoj život napĺňajú zmyslom. To, čo sa 
nám podarilo v rodine, by sa malo rozšíriť 
aj inde, aby firmy a zamestnávatelia boli 
veľkou rodinou, aby mesto bolo mojím 
mestom, Európa mojou Európou. Treba 
spolupracovať a nie šíriť nenávisť. 
Ešte nikdy sme neboli takí bohatí a takí 
slobodní, ako dnes, a tak som za to, aby 
sme do tejto slobody vnášali hodnoty. 
Každý človek je generátorom obrovských 
energií v rozličných úrovniach – treba 
mu dať priestor, aby ich rozvinul a mohol 
dávať druhým ľuďom. Keby sa nám toto 
podarilo, rozsvieti sa všade.

Lucia Skladanová

Anton Srholec v objatí obyteľa RESOTY. Ten vzťah nepotrebuje 
komentár...

Sestra Rita je v RESOTY obľúbená nielen pre trpezlivosť
a empatiu, ktorú má pre psychicky aj inak postihnutých klientov.

Ešte chvíľu a bude slávnostná večera.
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zdravotníctvo

 Práve na tomto strachu je postavený 
farmaceutický biznis. Marketing farma-
firiem sa snaží cestou zastrašovania vy-
rábať stále nových a nových pacientov, 
potenciálnych spotrebiteľov svojich pro-
duktov. Zdá sa, že ich hlavnou cieľovou 
skupinou sú zdraví a solventní ľudia, pre 
ktorých vymýšľajú nemoci tak, že choro-
bou nazývajú „problémy bežného živo-
ta“. Často by stačilo, keby si človek len 
oddýchol, ale pri tomto systéme sa z neho 
zbytočne stáva pacient. V súlade so straté-
giou farmaceutického priemyslu sme čo-
raz viac zaplavovaní reklamami, ktoré nás  
v  pravidelných intervaloch upozorňujú 
na to, čo všetko nám hrozí a vzápätí nám 
v reklamnom spote oznámia i to, ako sa 
môžeme použitím konkrétneho farmace-
utického produktu vyliečiť alebo zabrániť 
vzniku ochorenia. 
 Ďalší významný kanál, kadiaľ sa sna-
žia farmaceutické firmy zvyšovať predaj, 
vedie cez lekárov. Ich motivácia pred-
pisovať lieky je mohutne podporovaná 
obchodnými zástupcami týchto firiem. 
Čestných lekárov, ktorí odolajú luxusným 
dovolenkám zvaným lekársky kongres 
či iným formám úplatkov je, zdá sa, len 
menšina. Niet divu, že podľa posledných 
prieskumov dôveruje u nás zdravotníctvu 
iba 40% občanov. 
 Strach medzi pacientmi šíria aj lekári, 
a to svojím prístupom k nim. Väčšinou sa 
sústredia len a výlučne na objektívne ná-
lezy zistené biologickou medicínou a úpl-

ne im uniká, dokonca ich často ani nezau-
jíma, celkový sociálny kontext ochorenia 
pacienta. Ak chýba takáto vyváženosť, 
človek sa nemôže cítiť zachytený, poro-
zumený,  zostáva v tom sám a aj preto 
sa bojí. Tabletky sú potom často jediným 
možným riešením. 
 Páči sa mi názor doktora Hnízdila, že 
človek, ktorý sa cíti zdravý, by k lekárovi 
chodiť vôbec nemal, že je veľmi dôležité 
udržať si pocit zdravia. Nezriedka sa stá-
va, že príde k náhodnému nálezu a až po-
tom sa spustí choroba. Veľmi významný 
je aj spôsob, akým lekár pacientovi ziste-
ný nález oznámi. Či mu ho sprostredkuje 
ako fakt, ktorý môže pacient ovplyvniť, 
alebo mu vopred predostrie najhoršie al-
ternatívy vývinu choroby, čím ho demoti-
vuje a odštartuje v ňom nepriaznivé vedo-
mé či nevedomé procesy.
 Štúdia, ktorú robili vo Švédsku a 
zisťovali ňou dĺžku trvania nemoci pri 
ochoreniach chrbtice, ukázala, že dôle-
žitý nebol samotný nález, ale inštruk-
cia lekára. Pacient spravidla evidoval 
symptómy ochorenia a vnímal seba ako 
chorého po dobu, ktorú uviedol lekár ako 
časovú prognózu vývoja ochorenia. Iné 
štúdie, ktoré pochádzajú z Veľkej Britá-
nie, zas ukazujú, že pribúda ľudí, ktorí sa 
liečia, ale nedá sa im pomôcť. Z celko-
vého množstva ľudí, ktorí sa zapojili do 
projektu, boli vybraní tí, ktorí chodili k 
lekárom najčastejšie a v súvislosti s nimi 
sa objavil termín „nevysvetliteľné choro-

by“, teda ochorenia, ktoré nebolo možné 
medicínsky zaradiť, definovať. Existujú 
tiež štúdie, ktoré potvrdzujú, že sa zvyšu-
je počet ľudí, ktorí sú chorí z liekov, čo je 
nepochybne dôsledkom stále citeľnejších 
snáh diagnostikovať a toho, že medikali-
zácia sa v systéme dnešného zdravotníc-
tva stala veľmi výnosným biznisom. 
 Okrem medikalizácie je podľa mňa 
problémom uplatňovanie názoru, že kaž-
dé ochorenie má objektívnu príčinu, ktorú 
je možné pomocou stále vyspelejšej tech-
niky odhaliť a pacienta uzdraviť, čo určite 
nie je tak. Každá choroba súvisí s celko-
vým fungovaním človeka, s jeho históriou 
a tiež s jeho súčasným spôsobom života. 
Vždy je informáciou, ktorou nám telo 
dáva najavo, že sa niekde odkláňame od 
vlastnej prirodzenosti. Často nie je jed-
noduché túto správu dešifrovať,zrejm e 
preto mnohí volia ľahšiu cestu a radšej 
prijmú rolu pacienta.
 Je dnes situácia taká vážna, že sa mu-
síme nakoniec všetci stať obeťami zle 
fungujúceho systému, ktorý je z veľkej 
časti postavený na šírení strachu? Nedá sa 
inak, iba podliehať agresívnemu tlaku far-
maceutického priemyslu? Nezostáva nám 
nič iné, len poslúchať lekárov, hltať tab-
letky, absolvovať často nepríjemné a fi-
nančne náročné vyšetrenia? Som presved-
čená, že to nie je naša jediná možnosť, že 
nie je nutné vzdávať sa osobnej moci a 
odovzdávať ju kompletne do rúk lekár-
skej autority a prijímať tak nerovnovážny 
stav, ktorého dôsledkom nemôže byť nič 
iné, len strach. Je na rozhodnutí každého 
z nás, či budeme mať odvahu spoliehať 
sa na seba, na svoje vnímanie, odvahu žiť 
zodpovedným životom v súlade so sebou, 
so svojím organizmom. Podľa mňa nee-
xistuje lepšia prevencia ani lepšia cesta ku 
zdraviu.                             Maja Kubišová

obchoD so strachom
Jedna z mnohých definícií zdravia hovorí, že je to schopnosť zvládať 
problémy každodenného života. Ak ho nemáme, sme o čosi bližšie k 
smrti. Preto je to oblasť, kde je možné ľudí veľmi zneisťovať zobúdzaním 
základného ľudského strachu – strachu zo smrti.
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toxIckí šéfovIa

 Najčastejšie sa stretávame práve s 
direktívnym – autoritatívnym štýlom 
riadenia, ktorý sa prejavuje v tom, 
že vedúci pracovník na seba preberá 
zodpovednosť za celú činnosť pracovného 
kolektívu. len on pozná celkové i 
čiastkové ciele, ktoré má kolektív 
dosiahnuť. Vo svojich rukách sústreďuje 
informácie, iniciatívu aj moc. A používa ju 
stále. Od kolektívu je výrazne oddelený, 
je mu nadradený. Prečo? Prečo práve 
tento štýl niektorí manažéri využívajú 
najviac alebo výlučne? lebo šetrí čas! 
lebo „upevňuje“ pozíciu manažéra, ktorý 
si myslí, že keď ľuďom nedá komplexné 
informácie, nebudú ho nijako ohrozovať. 
Hlavne tí „šikovnejší“, talenty, ktoré by 
ho mohli eventuálne nahradiť. Navyše 
takto fungujúci manažér nestráca čas 
vysvetľovaním súvislostí, nediskutuje 
o tom, čo áno alebo nie, nepotrebuje 
angažovanosť a zapojenosť ľudí, lebo mu 
stačí len ich výkon.

JA som tu šéf!
 Všetci vieme, že je tu ŠÉF. Ten, kto 
neustále kritizuje a nadáva na svojich ľudí. 
Vedúci tímu, ktorý skupinu rozdeľuje, 
namiesto toho, aby vytváral spojenie 
a harmóniu. Manažér, ktorý síce žiada 
jednotlivcov prehovoriť v ich skupine (a 
tým, že vytvoria konfrontačnú atmosféru 
ich to v tíme oslabí), ale nikdy ich vstupy 
nepočúva. To sú toxickí šéfovia. Vo 
svojich skupinách vysajú z jednotlivcov 
energiu. Sú znevažujúci, zosmiešňujúci 
a nadradení. Považujú sa za lepších ako 
ostatní a je im jedno, čo si kto myslí a 
ako sa cíti. Všetko, čo ich zaujíma, je 
urobiť prácu, výkon alebo získať postup, 
povýšenie, odmeny. V snahe dosiahnuť 
svoj cieľ ignorujú alebo prehliadajú 
ostatných ľudí v organizácii. A toto nie je 
fiktívna situácia vymyslená pre potreby 
článku, ale veľmi častá realita. 
 Ibaže v praxi sa tieto praktiky 
„dejú“ s oveľa nižšou priehľadnosťou a 

transparentnosťou, preto sa nie vždy dajú 
rozoznať na prvý pohľad a manažér si 
ich vie patrične zdôvodniť. Ide napríklad 
o prideľovanie príliš jednotvárnej 
práce, práce pod úroveň kvalifikácie 
podriadeného alebo naopak práce príliš 
náročnej či nezmyselnej. Patrí sem aj 
prideľovanie vyslovene nevhodných 
úloh, trvalá a neustála kontrola, nečakané 
prekvapenia pre podriadených (napr. 
po príchode z dovolenky či PN je stôl 
podriadeného presťahovaný do inej 
kancelárie, chýba mu PC alebo iné 
vybavenie, alebo je podriadenému bez 
predchádzajúceho pohovoru oznámené, 
že od nasledujúceho dňa bude vykonávať 
inú prácu), odoberanie kompetencií 
podriadenému (napr. úlohy, ktoré zvláda a 
jeho výsledky sú v poriadku, sú nahradené 
úlohami s omnoho menšou dôležitosťou a 
vyžadujúce nižšiu kvalifikáciu), pracovná 
izolácia podriadeného (napr. nie je 
pozvaný na porady, nie je informovaný 
o dôležitých rozhodnutiach), 
spochybňovanie psychického a 
mentálneho stavu obete (podľa hesla 
Kto chce psa biť, nájde si nielen palicu, 
ale aj psa – ak je podriadený nervózny a 
rozčúlený, vedúci ho označí za násilníka, 

pokračovanie na str.  8

Viesť ľudí sa dá rôznymi spôsobmi. Autoritatívne, demokraticky, liberálne 
alebo voľne (laissez – faire). Ideálne je, ak sa jednotlivé štýly kombinujú 
podľa toho, čo si žiada situácia a okolnosti, no direktívny spôsob by mal 
byť aplikovaný iba výnimočne. V realite je však pravdou opak.
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„vybranej obeti“).
 No a príčinou bossingu bývajú aj 
negatívne osobné vlastnosti vedúceho 
pracovníka (napr. túžba po moci pre moc 
samotnú, vybavovanie si osobných účtov 
s pozície sily atď). K zrelému používaniu 
moci je potrebné, aby ju dostával zrelý 
manažér. Avšak nie vždy tomu tak je. 
 Stáva sa, že na manažérsku stoličku 
si sadne človek, ktorý bol vynikajúcim 
obchodníkom, a tak ho „povýšili“ na 
manažéra. Alebo tam jednoducho nebolo 
koho narýchlo dať a chceli využiť interné 
zdroje, aby sa ušetrilo. Tam vzniká riziko, 
že manažér nebude vedieť narábať s 
mocou a keď zistí, „akú moc má moc“, 
začne posúvať svoje hranice. Samozrejme, 
na úkor hraníc podriadených.

Mýty o šikane
 Obeť dlhodobého bossingu cíti 
dôsledky veľkého stresu na psychickom 
stave (poruchy spánku, depresie, nízke 
sebahodnotenie, sklon hľadať únik v 
alkohole), ale aj na fyzickom zdraví 
(žalúdočné vredy, astma, vysoký krvný 
tlak, cukrovka). Obrana proti bossingu 
je veľmi náročná, pretože obeť a agresor 
nie sú v rovnakom pracovnom postavení. 
A tiež preto, že sa obeti ťažko rozlišuje, 
či ide o šikanu, bossing alebo iba jeho 
vlastnú zaujatosť či precitlivenosť.
Pre ilustráciu uvediem niektoré mýty o 
šikanovaní na pracovisku: 
• To, čo niektorí považujú za šikanovanie, 

je v skutočnosti len tvrdý, dynamický 
manažment.  
• Šikanisti nešikanujú, sú len asertivní. 
• Obete majú svoj podiel na šikanovaní. 
Obviňovanie obete je tým istým typom 
zmýšľania, ktorý tvrdí, že ženy, ktoré 
sú znásilnené, si to žiadali, lebo dávali 
nesprávne signály.
• Šikanisti majú vysokú sebaúctu. 
V skutočnosti aroganciou, 
sebavedomím, sebeckosťou, zdanlivou 
nedotknuteľnosťou,  nezraniteľnosťou a 
neomylnosťou zakrývajú svoje nedostaky. 
Vynikajú tiež v klamaní a vyhýbaní sa 
zodpovednosti, čo nemá nič spoločné so 
sebaúctou.
• Šikanisti sú celkom milí ľudia, len sú 
pod veľkým tlakom.
• Ženy, ktoré šikanujú, to robia preto, lebo 
sú pod väčším tlakom ako muži.
• Obete boli v detstve zneužívané a majú 
z toho nevyriešené problémy.
• Šiaknisti šikanujú, lebo boli v detstve 
zneužívaní.
 Dospelý človek je schopný a 
rozhodnutý prijať zodpovednosť za svoje 
správanie a jeho dôsledky na iných ľudí. 
Tomu, kto to nechce alebo nedokáže, by 
mala byť poskytnutá odborná zdravotná 
starostlivosť psychiatra. Šikanovanie 
je správanie, správanie je voľba a teda 
šikanovanie je voľba. 

Obrana existuje
 Kým v zahraničí je známy BBS – 
Bad Bossing Syndrom alebo jednoducho 
Bossing, slovenská legislatíva pojem 
bossing nepozná, a preto je právna 
ochrana zamestnancov proti takémuto 
konaniu takmer nemožná. Riešenie 
je možné napríklad prostredníctvom 
vyššieho manažéra, ktorého oboznámite 
s konaním vášho priameho nadriadeného. 
Ďalšou možnosťou je manažérsky 
koučing alebo tréning pre vášho kolegu. 
Takýto tréning dokáže z mysle manažéra 
odbúrať negatívne emócie, dokáže zvýšiť 
jeho manažérske kompetencie a vytvoriť 
lepšiu atmosféru v kolektíve. 
 Takže, aký je ten správny šéf? 
 Ten ktorý:
• chváli na verejnosti 
• kritizuje v súkromí
• chová sa ako partner
• deleguje
• dôveruje
• dáva príležitosti na účasť pri rozhodovaní
• nechá hviezdy zasvietiť
• rozvíja ľudí 
• prechováva k nim úctu. 

Denisa Kmecová
www.profesional-koucing.sk

ak je podriadený utiahnutý a nesťažuje si, 
vedúci ho označí za hlupáka).

Moc má moc
 Tieto prejavy sa často spájajú s 
bossingom. Najhlavnejšou príčinou 
bossingu je, že sa nadriadený cíti 
ohrozený vo svojej pozícii vzdelaným, 
inteligentným a schopným podriadeným. 
Častý býva aj strach manažéra, že sa 
proti nemu vytvorí „svorka“, že sa jeho 
podriadení proti nemu „spiknú“ a on stratí 
kontrolu nad tímom. Mnohí manažéri 
sa cítia na svojom poste izolovaní a 
osamelí a pre obavy zo straty autority 
začnú preventívne vytvárať atmosféru 
napätia a strachu. Reakcia podriadených 
je takmer vždy rovnaká: snažia sa 
vedúcemu zavďačiť (napr. donášaním na 
druhých, chytením strany) a neprotestujú 
voči nespravodlivým rozhodnutiam. 
Paradoxne, strach podriadených vyvoláva 
u manažéra podozrenie, či ho jeho 
podriadení neklamú a nepretvarujú sa – 
uvažuje, či sa k nemu chovajú úctivo a s 
rešpektom preto, že uznávajú jeho ľudské 
a profesijné kvality, alebo preto, že sa 
jednoducho boja jeho moci...
 Ďalším veľmi častým dôvodom 
bossingu je hnev. Ak má šéf problémy 
(pracovné alebo osobné) so svojimi 
nadriadenými, ak cíti z ich strany tlak, 
prípade znáša dôsledky zlých rozhodnutí 
zhora, svoje frustrácie ventiluje na 
podriadených (alebo len na jednej 
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Obeť dlhodobého bossingu cíti dôsledky veľkého stresu na psychickom stave, ale aj na 
fyzickom zdraví. 
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Všedný deň ráno. Cestujem v električke a som svedkom hádky. „Ale 
slečna, veď ste mladá a zdravá,“ nástojila stará pani. ,,A vy si môžete 
sadnúť inam!“ kontrovala slečna. Bol to boj nie o posledné, ale o 
konkrétne miesto. O dvojsedadlo v poloprázdnej električke.

 Možno si poviete, a čo má byť, 
veď toto je bežný obrázok. No ja som 
tam sedela a bolo mi z toho smutno. 
Čo sa stalo, že sa nevieme dohodnúť 
normálne, bez grimás a hodnotiacich 
pohľadov? To sa už bojíme na niekoho 
aj usmiať a povedať mu: „Sadnite si.“? 
Alebo: „Prepáčte, môžem si sadnúť sem? 
Mám tašku plnú nákupu a už ju dlho 
neudržím.“? Kto by na toto nezareagoval 
úplne normálne a prirodzene?
 Príhoda z električky vo mne 
naštartovala rozmýšľanie o starých 
ľuďoch – dôchodcoch. Kto vlastne je 
slovenský dôchodca? A je nutné použiť 
prídavné meno slovenský? Nemajú to 
starí ľudia na svete rovnako? Čo si o sebe 
myslia a čo si myslia o nás „mladých“? 
 Pri písaní tohto článku som oslovila 
niekoľko verejných inštitúcií a centier 
pre edukáciu a výskumy seniorov, 
ale na moje otázky odpovedať údajne 
nevedeli, prípadne vôbec nezareagovali. 
Je alarmujúce, že sa v mojom ponímaní 
odborníci nechcú vyjadriť k tak závažnej 
téme. Akoby sa jej venovali len preto, 

aby sa naplnili nejaké kvóty. Predsa nie je 
možné, aby nevedeli povedať svoj názor, 
zvlášť, keď celý život pracujú s ľuďmi 
alebo na výskumoch o ľuďoch! Tak som 
si povedala, že to budem riešiť vlastným 
rozumom a „pátraním“. Z rozhovorov s 
dôchodcami a ich tichým pozorovaním 
som dospela k črtám slovenského 
dôchodcu. Podľa nich sa dajú rozdeliť na 
dve skupiny. 
 Prvú tvoria ľudia, ktorí za seba 
preberajú zodpovednosť. Alebo, ako sa 
hovorí ľudovo, sú si strojcami svojho 
šťastia. Druhú skupinu starých ľudí 
tvoria tí, ktorí zodpovednosť neprijímajú. 
Možno si to ani neuvedomujú. Ale práve 
podľa prístupu k zodpovednosti za seba 
sa odvíja kvalita ich života. 

Slasť na jazyku
 Obraz slovenského dôchodcu, ktorý 
za seba „nechce“ niesť zodpovednosť, 
vyzerá podľa môjho názoru tak, ako život 
mojej susedy. Neviem presne, koľko má 
rokov, ale je to dôchodkyňa. Za štyri 
roky som sa s ňou stretla sotva desať 

ráz. Nevychádza z bytu, celý deň pozerá 
televíziu, je obézna a na prvý pohľad 
vyzerá veľmi nezdravo. V tvári vôbec 
nemá farbu, je vystrašená a úzkostná. 
Dovolím si tvrdiť, že ak sa nevyhýba 
občianskym povinnostiam, tak volí 
„sociálne istoty“.
 Podľa amerického psychológa A. 
Maslowa má človek päť základných 
potrieb, ktoré tvoria pyramídu. Na 
jej základni sú fyziologické potreby, 
nasledujú potreba bezpečia, istoty, 
ďalšie „poschodie“ tvoria potreba 
lásky, prijatia, spolupatričnosti, tesne 
pod vrcholom je potreba uznania a 
úcty a vrchný trojuholník symbolizuje 
potrebu sebarealizácie. Prvé štyri úrovne 
sú nedostatkové potreby, posledná je 
dostatková a môže sa napĺňať až vtedy, 
keď sú uspokojené nižšie potreby.
 Fyziologické potreby (dýchanie, teplo, 
tekutiny, potrava, vylučovanie) sú vo 
väčšine prípadov naplnené. Samozrejme, 
nehovoríme tu o extrémnych prípadoch, 
ale vo všeobecnosti. V prípade, že vyššie 
nedostatkové potreby (potreba lásky, istoty, 
úcty, prijatia atď.) nie sú naplnené, starý 
človek si ich často zamieňa za „potrebu“ 
sledovania telenoviel, prejedania sa, 
nakupovania (lepšie situovaní), neustále 
návštevy lekárov, vysedávanie v krčme 
a tak ďalej. Ako to viem? Slovenky nad 
65 rokov sú jedny z najobéznejších žien 
sveta. Ako povedal odborník na výživu 
I. Bukovský v dokumentárnom filme 
Diany Fabiánovej ,,Ako si žijeme“ 2013, 
za málo peňazí si chceme dopriavať 
„slasť“ na jazyku. A keďže žijeme v 
konzumnom svete a na kontinente, kde sa 
máme relatívne dobre, starí ľudia z tejto 
skupiny si často zamieňajú zmysel života 
za naplnenie potreby „slasti na jazyku“. 
Či už sú to klobásky, oškvarky alebo 
zákusky a koláče. „Veď čo dobrého ma 
už na tomto svete čaká?! Už len to jedlo 
a poldecák.“ To som počula z úst našich 
dôchodcov často. Akože žartovali. Verím, 
že to nemusí byť uvedomené, ale mne to 
až také zábavné nepripadá.

Kto koho nevidí
 Stále počúvam o tom, ako starí ľudia 
navštevujú lekárov. Akoby ich už nechcel 
vypočuť nikto okrem nich, pretože lekári 
sú tam oficiálne na to. Dnes už viem, že 
všetko od zdravia k chorobe ide z hlavy – 
psychiky. A toto sú veľmi vážne podnety 
na to, aby sa dôchodca začal pomaly 
uzatvárať do seba, bol apatický a prestal 

pokračovanie na str.  10
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mať prirodzený záujem o ľudí, veci a aby 
bol následne buď podozrievavý, alebo 
naopak až hlúpo dôverčivý.
 Ako to ovplyvňuje nás všetkých? 
Napríklad tak, že pre trochu falošnej 
pozornosti sú ochotní voliť sociálne 
istoty, ktoré nimi v skutočnosti nie sú... 
Alebo tak, že vám vybehnú na ceste 
pred auto, ťahajúc za sebou tašku na 
kolieskach a predtým s ňou zvládli 
preliezť zábradlie, aby sa dostali včas na 
električku. Nerešpektujú fakt, že v tom 
aute ste mali zelenú vy. Že sa susede nedá 
dozvoniť, keď vytápa susedov, lebo je 
taká vystrašená, že večer po ôsmej nikomu 
neotvorí ani keby čo bolo. Že sa starenka 
votrie do výťahu, pred priehradku, po 
nákupný vozík a podobne s tým, že ona je 
tá slabšia, chudobnejšia, nevládnejšia...
 Mnohí starí ľudia nezohľadňujú 
prirodzené dianie okolo seba, čím 
ohrozujú seba aj druhých a zneužívajú 
svoje postavenie. Potom vzniká rozpor 
a hnev, lebo ak má babka silu preliezať 
zábradlie a prebiehať cez cestu, mala by 
mať aj silu stáť v rade na pošte. Pokiaľ 
sme len trošku všímaví a ľudskí, vieme 
posúdiť, kto je skutočne odkázaný na 
pomoc alebo je prirodzené mu ju dať 
a kto ju chce získať násilne a za každú 
cenu. Možno len pre trochu pozornosti. 
No potom sa nemožno čudovať, že sme 
starých aj tak začali vnímať. Tým „my“ 
myslím okolie a hlavne mladších ľudí. 
Starí majú voči nim predsudok, že nemajú 
starosti, bolesti, strachy a navyše majú 
plno sily. Utvrdil ma o tom výrok starej 
pani z električky alebo nedávna príhoda 
v novinovom stánku, keď že mi stará pani 
povedala, že sa mi ľahko ide cvičiť, keď 
vládzem. Mám sa vari cítiť zle za to, že 
som aktívny človek? Faktom je, že vieme 
a môžeme na sebe pracovať. Ide len o to 
či chceme. Je jedno, či sme mladí alebo 
starí. Otázkou zostáva, kto a ako prispieva 
k zväčšovaniu priepasti medzi mladými a 
starými, k prehlbovaniu predsudkov?

Tvorivosť na bode mrazu
 Psychológ Dušan Fabián povedal, 
že láska a tvorivosť sú základné ľudské 
hodnoty, ktoré nám v živote chýbajú. 
Súdiac podľa životov dôchodcov vo 
svojom okolí by som povedala, že práve 
tvorivosť (potreba sebarealizácie) je u 
nich na bode mrazu. Akoby už nežili 
svoj život, ale chceli si ho naplniť niečím 
iným. Jedlom, telenovelami, pri ktorých 
sa vytrhávajú z reality, sebaľútosťou, 
vyvolávaním pocitov viny u detí a 
vnúčat, aby prišli častejšie, zvaľovaním 
zodpovednosti na autority, štát, inštitúcie... 
Akoby vždy niekto iný mal zaplniť 

ich prázdnotu. Myslím, že následne 
nastávajú pocity úzkosti, nepotrebnosti a 
pomalé umieranie. Psychogynekologička 
Helena Máslová hovorí, že dnes sa smrť 
začala deliť až do troch fáz. Najprv je 
smrť sociálna, potom psychická a až 
potom fyzická. Sociálna smrť môže byť 
napríklad to zavretie sa vo vlastnom byte 
alebo v nejakom zariadení. Psychická 
nastáva, keď sa človek akoby odpojí od 
vlastnej hlavy – jednoducho už nechce a 
potom je už len krôčik ku fyzickej smrti. 
Toto mi pasuje do obrázku života tej 
skupiny starých ľudí, ktorí nechcú prijať 
zodpovednosť. Volia pomalú a bolestnú 
smrť.
 Moja babka sa starala o dedka, ktorý 
po mozgovej príhode prežíval ešte desať 
rokov, posledných päť už výlučne ako 
ležiaci na posteli. Posledný rok som 
si občas všimla tmavé fľaky na jeho 
koži. Tak som sa babky pýtala, čo to je. 
Povedala, že modrina a rozplakala sa. 
Ako dvanásťročné dieťa som okamžite 
pochopila, že nevládze, je vyčerpaná 
z tej beznádeje. Pár dní na to si zlomila 
nohu tak, že sa aj ona stala ležiacou. Tým 
chcem povedať, že to nebola náhoda, 
babka to vzdala. Psychologička Viera 
Filipová raz na svojej prednáške povedala 
vetu, ktorá mi utkvela v hlave a teraz mi 
napadla: „Žiaden človek na svete nechce 
žiť v konflikte.“ Tak si aj pre seba kladiem 
otázku, čo je to, čo môžem pre seba aj pre 
starú pani susedu urobiť? Jasnejšie mám 
aspoň v tom, že už viem, kto teraz urobí 
prvý krok. Viackrát mi napadlo vziať jej 
niečo z toho, čo som napiekla, ale nikdy 
som nenabrala odvahu. Až teraz chápem, 
že aj my nedôchodcovia potencujeme 
napätie v ich živote. Prečo neskúsiť 
nezištne dať z tej lásky, ktorú v sebe 
nosíme? 

Princíp života v troch vetách
 O prvej skupine dôchodcov, o tých 
starých ľuďoch, ktorí za seba preberajú 
zodpovednosť, chcem povedať to, 
čo povedala jedna z protagonistiek 
z už spomínaného dokumentu. Je to 
deväťdesiatdvaročná pani, ktorá vo 
svojom veku vyzerá senzačne a je 
aktívna. Behá, cvičí v posilňovni, dokáže 
urobiť „šnúru“, vzpiera, objíma stromy, 
žije aktívny život a venuje sa tomu, 
čo ju baví. Každý deň si dáva krajec 
celozrnného chleba, maslo, nastrúhanú 
mrkvu, cesnak a cibuľu. Potom ovsené 
vločky a k tomu kávu s mliekom. Najprv 
som si povedala fuj. No kým si jedlo 
pripravovala, rozprávala o tom, čo je na 
čo dobré a ako blahodarne to vplýva na jej 
organizmus. Pochopila som, že ona neje 

pre slasť na jazyku, ale preto, že vie, čo je 
pre ňu zdravé. A že si váži svoje telo.
 V troch vetách vystihla princíp života. 
Po prvé, že pre ňu je zdravie (fyzické 
aj duševné) cieľom. Po druhé, že život 
neznamená žiť, ale byť zdravý. A tretia 
veta bola o tom, že v dnešnej dobe je 
smutné, že človek sám seba nepozná. 
A že lekár je len pomoc, nie liečiteľ. 
Vyliečiť sa človek musí sám. Ani neviem, 
čo k tomu dodať. Asi iba, že je škoda, 
že takýchto ľudí nemáme okolo seba 
viac. Pre mňa je tou kvapkou v mori, čo 
sfarbí oceán. Preto si myslím, že je úplne 
zbytočné porovnávať alebo hovoriť o 
slovenskom, nemeckom, akomkoľvek 
inom dôchodcovi. Keďže prístup k životu 
je v hlave.

Sila pohladenia
 Keď si môj priateľ prečítal tento 
článok, povedal „Takže tá jedna skupina 
je tá zlá a  druhá tá dobrá.“ Ak aj vo vás 
zostala táto otázka, tak odpovedám nie. 
 Bohužiaľ, druhú skupinu vidím ako 
početnejšiu. Žije sa jej ťažko, v napätí, čo 
má samozrejme dopady na okolie a tento 
stav určite aj my niekde potencujeme. Je 
to ako začarovaný kruh. Riešenie vidím 
v zmierňovaní, respektíve v znižovaní 
napätia. Ako cestu vidím zostarnúť 
ako aktívny človek, preberajúci za svoj 
život zodpovednosť a vnímajúci aj svoje 
okolie. „Nezahadzovať“ starých ľudí do 
šrotu, ale otvoriť sa im. Verím, že aj tú 
tvorivosť radi prejavia, keď ju budú mať 
komu odovzdať. Vrátim sa ešte k môjmu 
dedkovi. Napriek tomu, že posledné roky 
už toho veľa nenarozprával, vždy vedel 
povedať, že chce cítiť blízkosť a nežnosť. 
Hovoril „Pooohlaď“, teda pohladkaj ma. 
Pri pohladkaní mu tiekli slzy a až oveľa 
neskôr som pochopila, prečo...

Monika Czaniková
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poviedka zo života

DomInIka
 Moje meno je Peter. Kamaráti a známi 
ma nazývajú rôzne, psychológ, psycho-
terapeut, psychoš alebo použijú nejaký 
opis toho, čo si myslia, že to vlastne som. 
Nech už je to akokoľvek, zhodneme sa na 
tom, že som sa naučil počúvať ľudí tak, 
ako ich nevie počúvať „nikto z ich oko-
lia“. Nemám však na mysli dekódovanie 
zvukov, ktoré vychádzajú z ich úst, ani 
obsahy, ktoré dekódovaním dostávame. 
Hovorím o pocitoch, emóciách, strachoch 
a radostiach, ktoré druhý prežíva a túži po 
tom, aby ich niekto zachytil, aby s tým 
nezostal sám. To, že viem počúvať, ne-
považujem za svoju superschopnosť, je to 
len výsledok masovej neschopnosti. Som 
teda jednooký medzi slepými. 
 Ako som povedal, každý chce byť po-
čutý a ak ho nikto dlhú dobu alebo nikdy 
nepočúval, je vyprahnutý, akoby putoval 
púšťou bez vody. Viete si predstaviť, ako 
musí reagovať, keď zbadá oázu v podobe 
počujúceho ucha. Pôsobí to ako magnet, 
ľudia sa zrazu rozhovoria a nevedia pre-
stať. Nerozumejú, ako je to možné, ako 
mi mohli povedať toľko vecí, ako to, že 
ich počúvam, čo je na mne zvláštne. Mňa 
na druhej strane teší, že mi dávajú dôveru 
a vyrozprávajú mi, čo ich ťaží. Je to taká 
férová, rovnocenná výmena, po ktorej sú 

obe strany spokojné, pretože obe získali.
 Jednou z množiny nepočutých sú aj 
ženy môjho života. Nestalo sa mi mnoho 
ráz, že som sa dal do reči so ženou a „ne-
zbalil ju“, ak som chcel. Nie že by som 
bol nejaký Casanova, to vôbec nie. Jed-
noducho ich dovtedy „nikto“ nepočúval, 
a preto na mňa reagovali. Nuž, a tak sa 
dostávam k Dominike. Dominika je práve 
tá, ktorú som nakoniec „nezbalil“. Na tom 
by nebolo nič divné, niekedy to jednodu-
cho ide a niekedy nie, ale s Dominikou je 
to celé akési komplikované. Naneštastie v 
tej vete stále neviem použiť minulý čas...
Spoznali sme sa náhodou v nejakom klu-
be. Zoznámila nás moja vtedajšia asis-
tentka laura a od prvého stretnutia som 
vedel, že to s Dominikou musím skúsiť. 
Napriek nepodarenému prvému dojmu, 
keď si ma zafixovala ako arogantného a 
namysleného, sa mi z toho nejako poda-
rilo „vypočúvať“ a začali sme randiť. Ale 
už od začiatku to bolo akési kostrbaté, 
nejasné a nakoniec mi Dominika poveda-
la NIE a bolo. Koniec. Páčil som sa jej 
fyzicky a zázračne som jej rozumel, ale 
čosi tomu chýbalo. Na tom by nebolo nič 
divné, keby to bol naozaj koniec.
 Dominika sa so mnou chcela naďalej 
kamarátiť, občas ísť von a pokecať. Keď 

jej bolo ťažko, ozvala sa mi. Keď sa nie-
čomu potešila, dala mi to vedieť. Asi ne-
mala iného človeka, ktorý by s ňou vedel 
zdieľať intímne emócie. Neraz mi pove-
dala, že mi volá, pretože nemá nikoho, 
kto by jej rozumel. Aj tomu by som asi 
rozumel, ibaže vždy, keď sme sa stretli, 
cítil som sa zle. Jednoducho som nechcel 
byť kamarát, chcel som viac. Tak som 
si jedného dňa povedal, že s tým musím 
seknúť, odstrihnúť úplne všetky kontakty. 
Keď som jej to oznámil, bola zaskočená, 
ale nemala s tým čo urobiť.
 Zišla z očí, zišla z mysle. Konečne 
som mal pokoj. Žiadna Dominika mi ne-
strašila v hlave, žil som si svoj život.
 Vôbec si nepamätám, ako sa to stalo, 
ale jedného pekného dňa sme opäť zača-
li komunikovať a ja som do toho celého 
spadol zas. Čo ak som to celé zle videl? 
Čo ak som to vzdal priskoro? Čo ak mám 
schopnosť to celé zvrátiť? Čo ak? Veď 
som „jediný, pri kom je pokojná“, „jedi-
ný, pri kom sa cíti ako žena“, jediný, jedi-
ný, jediný... Napriek mojej „superschop-
nosti“ a zdanlivej nadľudskej sile som do 
toho vhupol totálne bezbranne, nebolo mi 
pomoci. Zasa sa vo mne zobudila pochyb-
nosť, či by som o ňu nemal zabojovať. Že 
sa tomu aj tak nedokážem ubrániť a Do-
minika presne vie, čo napísať alebo pove-
dať, aby ma dostala, kam chcela. Aby sa 
potom zase na niekoľko týždňov stratila. 
Takto som si dal niekoľko kôl a dnes zase 
neviem, ako zareagujem, keď sa znova 
objaví a príde si ku mne pre to, čo u mňa 
dostáva.
 Ľudia si o mne myslia, že keď rozu-
miem ich vzťahom, ja žiadne problémy 
nemám, lebo mi je všetko jasné. Ako to 
však býva, opak je pravdou alebo inak 
povedané, šustrove deti chodia bosé. Na-
priek tomu, že viem pomôcť iným, ako-
by som mal rovnako veľkú neschopnosť 
pomôcť sebe. Dominika mi však pomohla 
odkryť čosi dôležité. Počúvajúce ucho je 
na jednej strane super vec, ale je veľmi 
dôležité, aby som dokázal odlíšiť, kedy 
som psychoterapeut a kedy som chlap. 
Freud zaviedol do psychológie pojem 
prenos. Stručne povedané, pacient sa nie-
kedy zamiluje do svojho terapeuta, ale nie 
je to skutočná láska, je to len prenosová 
reakcia na to, že klientovi odrazu niekto 
rozumie a počúva ho. Žiaden prenos ne-
bude trvať večne a nakoniec sa vyčerpá.
 Dominika a vlastne všetky jej pred-
chodkyne boli moje klientky, neboli to 
ženy, ktoré by mali o mňa skutočný záu-
jem. Teraz je už len na mne, aby som pri-
šiel na to, prečo som terapeutom tam, kde 
by som mal zvádzať...       

Filip Kubiš
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 Pracujete s ľuďmi a medzi ľuďmi? 
Pracujete pre ľudí? V tom prípade 
môžete veľa získať pre svoju prax, ale 
aj pre súkromný život. Pozývame vás 
na jednodňové podujatie – Jesennú 
školu socioterapie zameranú na tému 
Socioterapia – terapia sociálnych 
vzťahov.  Reč bude o terapii sociálnych 
vzťahov, o využívaní socioterapie v 
zdravotníctve, v školstve, v sociálnej 
sfére, v pomáhajúcich profesiách, ale aj 
vo firmách. O spôsoboch vzdelávania 
sa v odbore socioterapia a aj o tom, ako 
socioterapia pomáha riešiť konflikty 
nielen medzi národnosťami, ale aj 
znepriatelenými skupinami a konflikty 
presahujúce hranice štátov.
 Jesennú školu socioterapie organizuje 
Asociácia psychoterapie a socioterapie 
(ASP) v spolupráci s Inštitútom 
psychoterapie a socioterapie (IPS) a s 
Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce, 

Katedrou ošetrovateľstva Trnavskej  
univerzity.

Kedy a za koľko
 16. októbra 2013 od 9.00 h v 
Aule Trnavskej univerzity. účastnícky 
poplatok je 20 € (členovia ASP majú 
10% zľavu).
Hovoriť budú Ľudovít Dobšovič a 
lívia lozsi z Asociácie socioterapie a 
psychoterapie a Viera Filipová a lucia 
Skladanová z Inštitútu psychoterapie 
a socioterapie. Popoludní s nimi môžu 
nielen na tieto témy diskutovať všetci.
 Prihlášku a program nájdete na 
www.socioterapia.info. Počet miest je 
limitovaný, posledná možnosť prihlásiť 
sa je 15. septembra 2013! Na akékoľvek 
otázky odpovedia lívia lozsi a Marianna 
Kadlečíková na číslach 0917 110 067 a 
0905 555 600 alebo na mailovej adrese 
konferencia2013@socioterapia.info.

Už v predaji!
jeDInečnÁ knIha socIoterapIa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Publikácia je prvým komplexným textom 
na Slovensku a v Čechách, ktorý mapuje 
odbor socioterapia. S pribúdajúcimi 
skúsenosťami a rozširovaním vplyvu 
socioterapie na rôzne oblasti spoločnosti, 
narastá potreba presnej definície a 
vymedzenia jej poľa pôsobnosti. Kolektív 
autorov ponúka pohľady na viaceré 
základné oblasti, v ktorých môže veľmi 
účinne prispieť k riešeniu konfliktov, 

nefunkčných vzťahov a ohnísk napätia.
 V jednotlivých kapitolách sú 
zrozumiteľným jazykom rozoberané 
aplikácie socioterapie v sociálnej 
oblasti (detské domovy, resocializačné 
zariadenia atď.), v manažmente a 
firemných vzťahoch, v zdravotníctve, 
školstve a vzdelávaní a nepochybne 
zaujímavá je aj kapitola mapujúca 
socioterapiu v Eú.    
 Kniha je určená predovšetkým ľuďom 
pracujúcim v pomáhajúcich profesiách 
(sociálni pracovníci, vychovávatelia, 
sestry, ošetrovatelia a iní), no rovnako 
prínosná môže byť aj pre lekárov, 
psychológov a psychoterapeutov, 
právnikov, pedagógov, kňazov alebo 
laikov orientujúcich sa na prácu s ľuďmi.
 
Hľadajte v kníhkupectvách alebo 
si objednajte na stránke www.
socioterapia.sk

Posledná šanca
jesennÁ škola socIoterapIe 

Seminár

Hlavne o deťoch

 Inštitút psychoterapie a socioterapie 
organizuje 5. ročník seminára 
Psychoterapia, socioterapia a dieťa, 
ktorý sa uskutoční 11. novembra 2013 v 
Bratislave.
 Dopoludnia sú na programe 
prednášky Zvládanie konfliktov a 
agresívneho správania v školskom 
prostredí (Mgr. Viera Filipová), Buď 
slobodný a odvážny v škole (Mihály 
Elekes, Maďarsko), Špecifiká práce s 
rómskymi deťmi (Mgr. Ingrid Kosová, 
PhDr. Zuzana Almáši Koreňová), 
Diferenciálna diagnostika porúch 
matematických schopností (PhDr. Jana 
Zajacová).  Poobede budú prebiehať 
paralelné workshopy: Encounterová 
skupina - sebapoznávanie zážitkovou 
formou, Montessori predškolská 
pedagogika – využitie princípov 
Montessori pedagogiky vo vzdelávaní 
detí z málo podnetného prostredia (Mgr. 
Ingrid Kosová, PhDr. Zuzana Almáši 
Koreňová), Neurofyziologické príčiny 
porúch učenia a správania – INPP 
školský program – zoznámenie sa s 
metodikou, ktorá zmierňuje ťažkosti detí 
a žiakov vyplývajúce z neurologickej 
dysfunkcie (MUDr. Ivan Juráš).
 Poplatok za workshop je 20 €.
 Viac informácií a prihlášku nájdete na 
www.socioterapia.sk.


