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EDITORIÁL

	 V	 ostatných	 dňoch	 som	 tak	 nejako	
náhodou	 počul	 viackrát	 po	 sebe	 slovo	
„Revolúcia“.	 Prichádzalo	 od	 rôznych	
ľudí	a	nieslo	v	sebe	beznádej	a	sklamanie.	
„V	tomto	štáte	už	nič	nefunguje,“	vraveli	
tie	hlasy	a	potom	tiež:	„Človek	sa	môže	
postaviť	na	hlavu	a	práva	sa	nedomôže!“	
Áno.	 Ľudia	 ako	 vy	 a	 ja,	 zneužívaní,	
vykorisťovaní	 a	 nespokojní	 s	 tým,	 že	
nás	 ktosi	 ovláda	 a	manipuluje,	 bažia	 po	
spravodlivosti.
	 Dlho	 som	 nad	 tým	 rozmýšľal	 a	
napokon	som	si	uvedomil,	 že	neverím	v	
revolúciu	 v	 pravom	 zmysle	 slova,	 teda	
takú,	 ktorá	 čokoľvek	 zmení.	 Niekto	
šikovný	sa	opäť	chytí	príležitosti	a	stane	
sa	novým	mocným.	Nuž	a	aby	som	pravdu	
povedal,	 pociťujem	 čosi	 omnoho	 horšie	
a	 nebezpečnejšie,	 než	 sú	 všetci	 mocní	
tohoto	 sveta.	 Čo?	 Apatiu,	 nezáujem,	
chlad.	
	 Uvažujem,	 koľko	 vecí	 robíme	 v	
živote	 len	 tak,	aby	skrátka	boli	urobené,	
bez	 motivácie	 a	 snahy	 pomôcť.	 Sebe	
i	 druhým.	 Kričíme	 revolúcia?	 Dobre,	
začnime	 revolúciu.	 No	 v	 sebe.	 Vnútri.	
Kdesi	 hlboko	 v	 srdci.	 Revolúciu,	 ktorá	
zmení	 náš	 pohľad	 na	 svet.	 Revolúciu,	
ktorá	 nás	 naučí	 vážiť	 si	 ľudí,	 ktorí	 nás	
každým	dňom	stretávajú	a	tvoria	náš	svet	
a	 my	 tvoríme	 ten	 ich.	 Revolúciu,	 ktorá	
nám	vráti	 túžbu.	Revolúciu,	ktorá	zmení	
nás.
	 Vravíte,	 že	 také	 čosi	 nezmení	 beh	
sveta,	 ani	 jeho	 dejiny?	Ak	 sa	 zmeníme	
my	sami,	potom	je	tu	nádej,	že	sa	zmení	
aj	 svet...	no	chcieť	 lepší	 svet,	bez	svojej	
zmeny	k	lepšiemu,	je…	smiešne...

Dávid Králik
www.ini.sk

	 História	to	nebude	ďaleká,	stačí	zájsť	
do	 obdobia	 socializmu.	 Budapeštianska	
psychoanalytická	 škola	 (Budapesti	 Pszi-
choanalitikus	 Iskola),	 ktorá	 je	 spájaná	 s	
menom	 Sándora	 Ferencziho,	 fungovala	
v	 povojnovom	 období	 ako	 „podzemné	
hnutie”.	 Oficiálna	 psychiatria	 zastávala	
biologický	 pohľad	 a	 mala	 politické	 po-
zadie.	 Ale	 v	 70-tych	 rokoch	 minulého	
storočia,	 keď	 sa	 už	 rôzne	 psychoterape-
utické	prístupy	v	oficiálnej	psychiatrickej	
starostlivosti	 mohli	 uplatňovať,	 odborná	
obec	jasne	vymedzila	hranicu	medzi	psy-
choterapiou	 a	 socioterapiou,	 ktorá	 bola	
považovaná	 za	 doplnkovú	 terapiu.	 Toto	
rozdelenie	je	platné	do	dnešných	dní	a	ur-
čuje	vzťah	psychoterapie	a	socioterapie.
	 Vo	 vymedzení	 pojmu	 socioterapia	
nachádzame	 v	 Maďarsku	 súlad	 medzi	
autormi	v	tom,	že	takmer	každý	zaraďu-
je	socioterapiu	do	troch	veľkých	oblastí.	
Prvou	 oblasťou	 je	 ergoterapia	 (László	
Németh	hovorí	aj	o	záujmovo-pracovnej	
terapii;	 z	 maď.	 foglalkozás-	 munkaterá-

piák,	 pozn.	 prekl.),	 druhou	 arteterapia	 a	
treťou	komunitné	terapie	(z	maď:	közös-
ségi	terápiák,	pozn.	prekl).	Dôraz	vo	vy-
medzení	 pojmu	 socioterapia	 sa	 mení	 v	
závislosti	od	 toho,	aké	miesto	vyznačuje	
inštitucionálny	kontext	a	systém	tradícií	v	
rámci	terapeutických	prístupov	v	sociote-
rapii.

Iný prístup, iné využitie
	 Terapeutické	 prístupy	 reprezentujúce	
hierarchický	 aspekt	 (najmä	 psychiatria,	
ktorá	 uplatňuje	 predovšetkým	 medika-
mentóznu	 liečbu)	 zaraďujú	 socioterapiu	
do	 terapeutickej	hierarchie	ako	doplnko-
vú	terapiu,	pričom	jej	hlavnou	náplňou	je	
vyplnenie	času	chorých	a	ergoterapia.	
	 Psychiatrická	starostlivosť	poskytova-
ná	 na	 nemocničných	 oddeleniach,	 ktorá	
reprezentuje	 demokratický	 liečebný	mo-
del,	považuje	socioterapiu	za	rovnocennú	
terapeutickú	formu	v	rámci	tímovej	práce	
odborníkov.
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Pre ujasnenie významu a vôbec pojmu socioterapia v Maďarsku je 
potrebný pohľad do histórie odboru, pretože súvisí s obdobím, keď nebol 
akceptovaný žiadny psychoterapeutický prístup.
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Stav Socioterapie 
v Maďarsku

Pokračovanie na s. 2
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fokus SOcIOTeRAPIA

Za	socioterapiu	sa	považujú	rôzne	formy	
arteterapie	a	komunitných	terapií.
	 Socioterapia	uplatňovaná	mimo	zdra-
votníctva	 –	 komunitný	 rozvojový	model	
(z	 maď:	 közösségi	 fejlesztési	 modell,	
pozn.	 prekl.)	 –	 zahŕňa	 rozvoj	 osobnosti,	
rozvoj	 a	 budovanie	 komunity,	 mentálnu	
hygienu,	 podporu	 zdravia,	 sociálnu	 sta-
rostlivosť	a	poradenstvo.	Základným	as-
pektom	 tohto	modelu	 je	prevencia	 a	vy-
tváranie	 spoločenskej	 hodnotovej	 sústa-
vy,	 ktorá	 nenálepkuje	 ľudí	 ako	 chorých,	
rozvíja	 zručnosti	 jednotlivcov,	 skupín	 a	
komunít,	 ktorí	 na	 základe	 sebapoznania	
participujú	 na	 aktívnom,	 prostredie	 for-
mujúcom	spoločenskom	živote.	

Sociálterapia nie je socioterapia
	 V	poslednom	období	sa	čoraz	častejšie	
objavuje	pojem	sociálterapia	a	podľa	náš-
ho	názoru	je	dôležité	odlíšiť	tento	pojem	
od	 socioterapie.	 Sociálterapia	 je	 metóda	
rozvoja	 osobnostných	 zručností,	 preven-
cie	závislostí	a	rehabilitácie	klientov.	So-
ciálterapeut	ponúka	hry	na	vnímanie	seba	
a	 iných	 (hry	 orientované	 na	 vnímanie),	
hry	 na	 zlepšenie	 emocionálneho	 sveta,	
štruktúry	a	stratégie	sociálneho	správania	
v	skupine	a	aktuálnych	problémoch	(sku-
pinovo	orientované	hry	a	hry	orientované	
na	problém).	
	 Podľa	 Maďarského	 spoločenského	
umeleckého	 a	 socioterapeutického	 zdru-
ženia	 (Magyar	Művészet-	 és	Szocioterá-
piás	 Közösségépítő	 egyesület)	 sociote-
rapia	 prispieva	 k	 vytváraniu	 otvorenej	 a	
prijímajúcej	 spoločnosti.	 Socioterapeu-
tické	 skupiny	 a	 komunitné	 spoločenstvá	
majú	ako	svoj	cieľ	prípravu	na	život	bez	
hodnotenia,	 sebaaktualizáciu	 a	 akceptá-
ciu	 jedinečnosti	 indivídua	 a	 spoločnosti.	
Ďalším	cieľom	socioterapie	je	smerovať	z	
„naučenej	bezmocnosti”	a	z	kvalifikova-
nej	inividuálnej	situácie	do	stavu	osobnej	
kompetencie	a	identity.	Nástrojom	socio-
terapie	sú	skupiny	v	rámci	inštitúcií,	ktoré	
tvoria	prirodzené	prostredie	človeka	(ško-
la,	pracovisko,	kultúrne	inštitúcie)	a	sku-
piny	v	rámci	civilnej	spoločnosti	a	zdra-
votníctva,	ktoré	prispievajú	k	tolerantné-
mu,	otvorenému	sociálnemu	fungovaniu.		
	 Ďalším	 nástrojom	 socioterapie	 je	
komplexná	 arteterapeutická	metóda	 (vý-
tvarné	umenie,	pohyb,	hudba,	bibliotera-
pia),	 empowerment	 (umocnenie/rozvoj	
schopností),	 budovanie	 spoločenstva	 a	
spoločenská	 činnosť	 podporujúca	 demo-
kratický	spôsob	fungovania.	

Vzdelávanie v odbore
	 V	Maďarsku	sa	socioterapia	uplatňu-
je	 najmä	v	 zdravotníctve	na	psychiatric-
kých	oddeleniach,	 v	 rámci	 poskytovania	
sociálnej	 starostlivosti	 a	 v	 zariadeniach	

sociálnych	 služieb	 pre	 dôchodcov	 a	 po-
stihnutých.	V	malej	miere	sa	uplatňuje	v	
školských	 zariadeniach	 a	 vo	 vzdelávaní	
a	 rozvojových	 programoch	 občianskych	
združení.	
	 Vzdelávanie	 v	 socioterapii	 v	 Ma-
ďarsku	 je	mnohoraké	 v	 závislosti	 od	 jej	
uplatnenia.	 Profesiu	 rehabilitačného	 od-
borného	 asistenta	 (v	 našom	 ponímaní	 je	
to	 socioterapeut,	 pozn.	 prekl.)	 je	 možné	
dosiahnuť	 na	 úrovni	 stredoškolského	
vzdelania,	jedná	sa	predovšetkým	o	ošet-
rovateľov	 v	 psychiatrii.	 Toto	 vzdelanie	
umožňuje	 výkon	 profesie	 na	 psychiat-
rických	 oddeleniach	 a	 v	 inštitúciách	 po-
skytujúcich	 starostlivosť	 o	 postihnutých,	
predovšetkým	 v	 oblastiach	 ergoterapie,	
činnostnej	a	pracovnej	terapie.	
	 Vyslovene	 socioterapeutické	 vzdela-
nie	 je	 možné	 získať	 v	 rámci	 3-ročného	
vzdelávania,	ktoré	poskytuje	Magyar	Mű-
vészet-	 és	 Szocioterápiás	 Közösségépítő	
egyesület.	Vzdelávanie	 v	 socioterapii	 je	
zamerané	 na	 vedenie	 skupín	 na	 základe	
analyticky	orientovanej	 teórie	a	artetera-
peutickej	 metódy.	 Štruktúra	 vzdelávania	
v	socioterapii	je	v	súlade	s	terapeutickým	
vzdelávaním.	 Pri	 optimálnych	 podmien-
kach	 je	 možné	 toto	 vzdelanie	 získať	 za	
3	 roky.	 Obsahom	 vzdelávania	 v	 prvom	
roku	je	sebaskúsenosť	(120	hodín)	v	ob-
lasti	 štyroch	 arteterapeutických	 techník	
(výtvarné	umenie,	 pohyb,	 hudba,	 biblio-
terapia);	 druhý	 rok	 pozostáva	 z	 technic-
kého	a	teoretického	seminára	(120	hodín)	
–	 praktikum	 vedenia	 arteterapeutickej	
skupiny	 v	 ochrannom	 vnútornom	 okru-
hu	a	teoretický	seminár	vedenia	skupiny;	

tretí	rok	je	venovaný	supervízii	(120	ho-
dín)	 –	 supervízia	 arteterapeutickej	 sku-
piny	 adaptovaná	 na	 vlastné	 prostredie.	
Toto	 vzdelávanie	 nie	 je	 štátom	uznané,	
je	 však	 kvalifikované	 ako	 ďalšie	 vzde-
lávanie	 dospelých,	 poskytujúce	 kvalifi-
káciu	arteterapeutického	vedenia	skupín	
na	 základe	 špeciálnej	metodiky.	 Pri	 za-
hájení	 (1984)	 vzdelávanie	 navštevovali	
psychiatrickí	 ošetrovatelia,	 neskôr	 sa	
otvorilo	 aj	 pre	 pedagógov,	 sociálnych	
pracovníkov	(1990)	a	v	súčasnosti	je	už	
otvorené	pre	každého,	kto	 sa	chce	zao-
berať	 arteterapiou	v	 rôznych	oblastiach	
–	 zdravotníctvo,	 vzdelávanie,	 sociálna	
oblasť	alebo	ju	chce	nejakým	spôsobom	
aplikovať	 aj	 v	 bežnej	 (zdravej)	 spoloč-
nosti.	
	 V	 ostatných	 desiatich	 rokoch	 sa	 vy-
tvoril	 taký	 model	 arteterapeutického	
vzdelávania,	 ktorý	 umožňuje	 na	 vyso-
koškolských	 inštitúciach	 získať	 kvalifi-
káciu	 arteterapeuta	 tým,	 ktorí	 už	 majú	
iný	vysokoškolský	diplom.	Vzdelávanie	
navštevujú	najmä	psychológovia,	umel-
ci,	 literáti.	 Dá	 sa	 prihlásiť	 na	 odbory	
výtvarný	 terapeut,	 pohybový	 terapeut,	
hudobný	 terapeut,	 biblioterapeut.	 Po	
ukončení	vzdelávania,	ktoré	trvá	dva	až	
tri	 roky	 má	 absolvent	 nárok	 na	 samo-
statný	 univerzitný	 arteterapeutický	 dip-
lom.	Arteterapeuti	 sa	môžu	 uplatniť	 na	
psychoteraeputických	a	psychiatrických	
oddeleniach,	 v	 školských	 a	 sociálnych	
zariadeniach.	

László Németh
Preklad a úprava Lívia Lozsi
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Podľa Maďarského spoločenského umeleckého a socioterapeutického združenia 
socioterapia prispieva k vytváraniu otvorenej a prijímajúcej spoločnosti. 



SOcIOTeRAPIAproblém

3

Pohyb je hlavná ingrediencia vývinu
Čím mladší príslušník rodu Homo Sapiens, tým je pre jeho vývin pohyb 
dôležitejší. Dokonca už aj pre toho človiečika v maminej maternici... ale 
nie o tom som teraz chcel...
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	 V	poslednom	čase	sa	stretávam	s	ma-
mičkami	a	ich	malými	deťmi,	ktoré	práve	
začali	 alebo	 začínajú	 loziť,	 spoznávajú	
svet	 okolo	 seba	 z	 inej	 perspektívy,	 ako	
keď	ležali	na	bruchu	a	na	chrbte.	Ich	sa-
mostatnosť	v	pohybe	narastá,	tento	nový	
„akčný	 rádius“	 im	umožňuje	vidieť	veci	
dosiaľ	 nevidené,	 dosahovať	 veci	 dosiaľ	
nedosiahnuteľné	 a	 akčnosť	 ich	 pohybu	
vystavuje	 rodičov	 mnohým	 adrenalíno-
vým	vlnám.
	 Keď	 vidím	 takéto	 dieťatko,	 vždy	mi	
napadne	veta	Sally	Goddard	Blythe	z	kni-
hy	Dieťa	v	rovnováhe:	„Prvým	ihriskom	
pre	bábätko	je	podlaha.“
	 Čím	viac	príležitostí	bude	dieťa	mať	
na	voľný,	ničím	a	nikým	neobmedzova-
ný	pohyb,	tým	lepšie	pre	neho.	Pohyb	je	
hlavná	 „ingrediencia“	 vývinu.	 Fyzický	
kontakt	s	podlahou,	nezávislejší	pohyb	a	
rozširujúce	 sa	 uvedomovanie	 vlastného	
tela	 –	 to	 všetko	 sa	 zúčastňuje	 u	 dojčaťa	
a	 neskôr	 u	 batoľaťa	 na	 vytváraní	 kom-
plexnej	telesnej	mapy.	Tá	má	pre	človeka	
mimoriadny	význam.	Umožňuje	mu	chá-
pať	trojrozmerný	priestor	a	najmä	vzťah,	
v	 ktorom	 sa	 k	 tomuto	 trojrozmernému	
priestoru	 on	 sám	 nachádza	 (svoju	 polo-
hu,	svoj	pohyb,	možnosti	zmeny	polohy,	
identifikáciu	 predmetov	 jeho	 záujmu	 v	

priestore,	 ich	 dosiahnuteľnosť	 pre	 seba,	
atď.).	 Na	 toto	 všetko	 je	 užitočná	 a	 toto	
všetko	 podmieňuje	 kvalitná	 komplexná	
telesná	mapa.
	 Od	 úplného	 počiatku	 života	 sa	 dieťa	
pohybuje.	Drobučké	 pohyby,	 ktorými	 sa	
prejavuje	 od	 prvých	 dní	 svojho	 bytia	 v	
maternici,	 sú	 jeho	 prvým,	 tvoriacim	 sa	
jazykom.	 Od	 samého	 začiatku	 vplývajú	
pohyby	tela	na	tvorbu	prepojení	vo	vyví-
jajúcej	sa	nervovej	sústave	a	tento	vplyv	
pohybu	nikdy	nezanikne.	Až	do	smrti.

Vzťah pohyb – mozog
	 „Use	it	or	lose	it“	(čo	nepoužívaš,	o	to	
prídeš)	je	pravidlo	neuroplasticity.	Mozog	
a	 celá	 nervová	 sústava	 podlieha	 neustá-
lym	zmenám,	ktoré	sú	dôsledkom	činnos-

ti	človeka.	Psychickej	i	fyzickej.	Teda	
aj	pohyb	je	zdrojom	zmien	v	mozgu	a	

naopak	mozog	a	celá	nervová	sústava	sú	
zdrojom	pohybu.	Obojsmerná	cesta.
	 Keď	 sa	 zdravé,	 donosené	 dieťa	 rodí	
na	 svet,	 je	 vybavené	 sadou	 potrebných	
pohybových	vzorcov	(reflexov),	ktoré	mu	
pomáhajú	 pri	 pôrode	 a	 v	 nasledujúcich	
mesiacoch	života.	V	tomto	čase	sú	prepo-
jenia	do	vyšších	centier	ešte	nepočetné	a	
slabé.	 Obsahujú	 však	 potenciál	 vytvoriť	
mimoriadne	komplexné	a	mocné	funkcie	

nervovej	sústavy	a	celého	tela.
	 Ako	sa	k	plnému	rozvinutiu	týchto	ka-
pacít	môže	dieťa	dopracovať?
	 Po	 prečítaní	 predchádzajúcich	 odse-
kov	 sa	 už	 nebude	 zdať	 neuveriteľné,	 že	
práve	pohyb	je	jeden	z	najpodstatnejších	
faktorov.	 Sally	 Goddard	 Blythe	 v	 knihe	
Dieťa	v	rovnováhe	píše:	„Skúsenosti	die-
ťaťa	s	pohybom	zohrávajú	dôležitú	úlohu	
pri	utváraní	 jeho	osobnosti,	emócií	a	pri	
dosahovaní	úspechov.	Učenie	nie	je	len	o	
čítaní,	písaní	a	matematike.	Sú	to	vyššie	
schopnosti,	 ktoré	 sú	 vybudované	 na	 in-
tegrite	vzťahu	medzi	telom	a	mozgom.“
	 Deti	 sa	 chcú	 hýbať,	 pretože	 to	 im	
umožňuje	poznávať	svet.	chcú	sa	plaziť,	
loziť,	 chodiť,	 skákať,	 váľať	 sa,	 pohybo-
vať	sa	v	rytme	aj	bez	rytmu,	nakúkať	cez	
ploty,	 vyliezať	 na	 stromy,	 šmýkať	 sa	 po	
ľade	 aj	 z	 vysokých	 šmykľaviek,	 hojdať	
sa	 a	 krútiť	 dokola	 na	 kolotočoch,	 ale	 aj	
sa	nechať	nadnášať	vo	vode.	Ak	 si	 spo-
meniem	na	svoje	detstvo,	toto	všetko	sme	
robili.	Doslova	denne	sme	trávili	niekoľ-
ko	hodín	 takýmito	aktivitami.	Prostredie	
a	 vôbec	 životný	 štýl	 takémuto	 spôsobu	
trávenia	času	priali.	Situácia	sa	však	zme-
nila.	Máme	okolo	seba	množstvo	zariade-
ní	a	prístrojov,	ktoré	nám	majú	uľahčovať	
život,	zabávať	nás	alebo	majú	za	nás	robiť	
niekedy	 (ale	nie	vždy)	namáhavú	prácu.	
Zahltili	nám	a	najmä	našim	deťom	zmys-

pokračovanie na str.  4
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ly	i	dni.	Všestranne	podnetné	prostredie	sa	
postupne	zmenilo	na	prostredie	málo	ale-
bo	jednostranne	podnetné.	Čelíme	vážnej	
hrozbe,	 že	 súčasné	 a	 nasledujúce	 gene-
rácie	detí	sa	nebudú	rozvíjať	všestranne,	
ale	jednostranne,	že	ich	kognitívne	schop-
nosti	nebudú	vybudované	na	vyváženom	
vzťahu	tela	a	mozgu,	že	budú	musieť	na	
prekonávanie	deficitov	zapájať	viac	a	viac	
kompenzačných	 mechanizmov,	 čo	 ich	
bude	zaťažovať	a	obmedzovať	v	rozvoji.

Korene problémov
	 Stále	častejšie	sa	hovorí	o	špecifických	
poruchách	učenia	(tých	všetkých	dis-,	na-
príklad	 disgrafii,	 dislexii,	 diskalkulii),	 o	
poruchách	pozornosti,	 o	hyperaktivite,	 o	
poruchách	 autistického	 spektra,	 o	 poru-
chách	správania...	U	dospelých	o	rôznych	
formách	neuróz	a	fóbií...
	 Odborníci	sa	nezhodujú	v	tom,	či	sku-
točne	narastá	 ich	počet	 alebo	 sa	 zlepšila	
depistáž,	diagnostika,	možnosti	interven-
cie,	farmakoterapia,	a	preto	sa	o	nich	ho-
vorí	 častejšie.	Nemám	na	 svoje	 tvrdenie	
dôkazy	(obávam	sa,	že	ani	najlepšie	mie-
nenými	metaanalýzami	sa	k	nim	nedopra-
cujeme),	 ale	 som	 presvedčený,	 že	 zme-
na	 životného	 štýlu	 a	 najmä	 nedostatok	
voľného	 pohybu	 musia	 mať	 významný	
podiel	 na	 ťažkostiach,	 ktorým	deti	 a	 ich	
rodičia	čelia.
	 Ako	 som	 už	 spomínal,	 vzťah	 nervo-
vého	 systému	 (vrátane	mozgu)	 a	 tela	 je	
obojsmerná	cesta.	Telo	a	jeho	fungovanie	
ovplyvňujú	mozog	a	naopak.
	 Vďaka	tomuto	obojsmernému	vzťahu	
môžu	 za	 normálnych	 okolností	 postup-
ne	vyhasínať	 a	byť	potláčané	primitívne	
pohybové	vzorce	–	reflexy	(prítomné	pri	
narodení)	a	nahrádzať	sa	inými,	zrelšími	
pohybovými	vzorcami	(tzv.	posturálnych	
reflexoch	 alebo	 posturálnych	 reakcií).	
Vďaka	nim	môžeme	stáť,	chodiť,	udržo-
vať	rovnováhu,	orientovať	sa	v	priestore,	
písať,	 čítať,	 vedome	 zameriavať	 pozor-
nosť,	 ale	 napríklad	 aj	 umelecky	 tvoriť	 a	
tvorivo	vyjadrovať	myšlienky.

Keď primitívne reflexy nevymizli
	 Ale	čo,	ak	dozrievanie	a	vývin	nervo-
vej	sústavy	neprebieha	optimálne?
	 Môže	 nastať	 problém.	 Niektorý	 z	
primitívnych	 reflexov	 ostane	 prítomný	 a	
v	 istých	 situáciách,	 ako	 reakcia	 na	 urči-
té	 podnety,	 sa	 mimovoľne	 spúšťa.	 Táto	
telesná	 reakcia	 má	 komplexnú	 povahu	
(zahŕňa	 celé	 telo)	 a	 nie	 je	 pod	 vôľovou	
kontrolou.	 Pretrvávajúce	 nezrelé,	 tzv.	
primitívne	reflexy	interferujú	s	kontrolou	
rovnováhy,	koordináciou	pohybu	a	s	vô-
ľovými	pohybmi	tela.
	 Ak	 máte	 chuť	 byť	 na	 chvíľu	 v	 koži	
takéhoto	dieťaťa,	posaďte	 sa	na	 stoličku	

za	 písací	 stôl,	 zdvihnite	 nohy	 z	 podlahy	
a	 držte	 ich	 vo	 vzduchu,	 pero	 chyťte	 do	
ruky,	ktorú	obvykle	nepoužívate	na	písa-
nie	 a	 napíšte	 dlhšiu	 rozvitú	 vetu	 na	 dva	
riadky.	celkom	náročné,	že?
	 A	takto	sa	môže	cítiť	dieťa,	u	ktorého	
pretrvávajú	jeden	alebo	viac	primitívnych	
reflexov.	 Po	 tomto	 pokuse	 „na	 vlastnej	
koži“	 je	 každému,	 kto	 to	 vyskúšal,	 zrej-
mé,	že	u	takýchto	detí	môžu	byť	zásadne	
ovplyvnené	 ich	 pohybové	 a	 akademické	
dispozície.
	 Príznaky	môžu	zahŕňať,	že	dieťa
	 má	 ťažkosti	 s	 pozornosťou	 (často	 je	
dieťaťu	stanovená	diagnóza	ADD)
	 ťažko	zvláda	sedieť	pokojne	a	správať	
sa	ticho	(často	býva	diagnostikované	ako	
ADHD)
	 má	 slabšiu	 koordináciu	 pohybov	 (je	
nemotorné)	 a	má	 ťažkosti	 plniť	 úlohy	 a	
požiadavky	na	telesnej	výchove	v	škole	
	 má	ťažkosti	 s	 rovnováhou	 (napríklad	
sa	ťažko	učí	bicyklovať)
	 sa	ťažko	učí	plávať	(často	pláva	radšej	
pod	vodou,	pretože	vztlaková	sila	vody	a	
poloha	hlavy	pod	vodou	bránia	spusteniu	
nevhodnej	reflexnej	reakcie)
	 trpí	tzv.	morskou	chorobou	(nazýva	sa	
aj	choroba	z	pohybu)	–	kinetózou
	 má	ťažkosti	 s	matematikou,	písaním,	
čítaním,	 odčítaním	 času	 z	 ručičkových	
hodín
	 môže	mať	ťažkosti	s	rozprávaním	(ob-
sahom	toho,	čo	chce	povedať)	a	artikulá-
ciou
	 	má	slabú	koordináciu	oko	–	ruka	(na-
príklad	 prepisovanie	 textu	 a/alebo	 pre-
kresľovanie	 z	 predlohy,	 prepisovanie	 z	
tabule)
	 môže	 mať	 tzv.	 nevyhranenú	 alebo	
zmiešanú	lateralitu,	teda	nie	je	jednoznač-
né,	ktorá	strana	tela	je	dominantná	(môže	
byť	 dominantné	 ľavé	 oko,	 pravá	 ruka	 a	
pravé	ucho	a	ľavá	noha)
	 Nezanedbateľným	 príznakom,	 kto-
rý	 môže	 naznačovať	 neurofyziologické	
príčiny	 sú	 aj	 poruchy	 správania.	 Ak	 si	
spomeniete	 na	 prežívanie	 počas	 expe-
rimentu,	 ktorý	 ste	 pred	 chvíľou	 robili,	
môže	vám	byť	jasnejšie,	že	takýto	človek	
je	 permanentne	 unavený,	 cíti	 sa	 preťa-
žený,	 je	 nevrlý,	 odvráva,	 je	 frustrovaný,	
lebo	 sa	mu	 nedarí,	môže	 byť	 agresívny,	
je	ťažšie	schopný	empatizovať	s	inými	(to	
môže	ovplyvňovať	jeho	sociálne	vzťahy).	
Správanie	 je	 jazyk,	 ktorým	k	 nám	dieťa	
hovorí.	Ak	nie	je	schopné	vyhovieť	požia-
davkám	prostredia,	prejaví	 sa	 to	na	 jeho	
správaní.

Program INPP môže pomôcť
	 Čo	robiť,	keď	chceme	podporiť	zdra-
vý	vývin	dieťaťa	aj	po	pohybovej	 strán-
ke?	Alebo	 keď	 sa	 už	 ukazujú	 príznaky,	

ktoré	mu	sťažujú	život?	Už	sme	spomína-
li,	že	vzťah	telo	–	mozog	je	obojsmerný.	
Používanie	mozgu	ovplyvňuje	telo	a	pou-
žívanie	tela	ovplyvňuje	mozog.	Práve	ten-
to	poznatok	položil	základ	metódy	INPP.	
Záhadná	 skratka	 pochádza	 zo	 začiatoč-
ných	 písmen	 Institute	 of	 Neuro-Physio-
logical	 Psychology	 (Inštitút	 neurofyzio-
logickej	psychológie),	ktorý	sídli	v	meste	
chester	v	Anglicku.
 

Pre jednotlivcov aj skupiny
	 Vo	 svojej	 metóde	 používa	 INPP	 isté	
fyzické	cvičenia,	ktoré	„vracajú“	cvičiace	
dieťa	do	obdobia,	kedy	malo	daný	pohyb	
počas	vývinu	spontánne	vykonávať	(a	ob-
vykle	nevykonávalo).	Počas	viac	ako	30	
rokov	vývoja	a	používania	metódy	INPP,	
teda	 jednoduchých	 fyzických	cvičení,	 sa	
potvrdila	 zmysluplnosť	 takéhoto	 prístu-
pu.	Je	veľmi	časté,	že	príznaky,	ktoré	boli	
na	 začiatku	 intervencie	 prítomné	 a	 deti	
s	 ich	 dôsledkami	 museli	 zápasiť,	 počas	
aplikovania	 programu	 čiastočne	 alebo	
celkom	vymizli.
	 Na	 poznatkoch	 neurofyziológie	 a	
moderných	 neurovied	 boli	 postavené	 tri	
úrovne	 aplikácie	 metódy	 INPP	 (na	 Slo-
vensku	 sa	 v	 súčasnosti	 vykonávajú	 už	
všetky	tri).
	 Jeden	 typ	 aplikácie	 je	 pre	 skupiny	 a	
dva	pre	individuálnu	aplikáciu.	Skupino-
vú	 aplikáciu	 v	 rôznych	 zariadeniach	 pre	
deti	(materské	školy,	školy,	rôzne	ústavy	
a	 inštitúcie	pre	deti,	atď.)	môžu	vykoná-
vať	 vyškolení	 odborníci	 (obvykle	 peda-
gógovia,	liečební	pedagógovia,	vychová-
vatelia,	logopédi,	atď.),	ktorí	absolvovali	
kurz	s	názvom	„INPP	školský	program“,	
ktorý	 buď	 vykonal	 lektor	 z	 INPP	 alebo	
oprávnený	 lektor,	 ktorému	 INPP	 udelilo	
oprávnenie	 takéto	kurzy	viesť.	 IPS	 také-
to	 oprávnenie	má	 a	 kurzy	 organizuje.	O	
ponuke	 ďalšieho	 kurzu	 „INPP	 školský	
program“	 sa	 dočítate	 v	 tomto	 v	 tomto	
časopise	 alebo	 na	 www.socioterapia.sk/
inpp.	V	rodinách	je	intervencia	zameranú	
najmä	na	podporu	zdravého	a	harmonic-
kého	rozvoja	dieťaťa	a	prevenciu	vzniku	
budúcich	 ťažkostí	 a	môžu	 ju	 vykonávať	
rodičia	 sami	 podľa	 postupu	 uvedeného	
v	 knihe	 riaditeľky	 INPP	 Sally	 Goddard	
Blythe	Dieťa	v	rovnováhe	(IPS,	2012).
Ak	to	rodič	alebo	pedagóg	posúdi	ako	po-
trebné,	využíva	sa	individuálna	interven-
cia.	Vykonáva	 ju	 certifikovaný	 odborník	
(obvykle	 lekár,	 psychológ,	 pedagóg,	 lie-
čebný	pedagóg,	logopéd	a	podobne),	kto-
rý	dostal	a	udržuje	si	certifikáciu	od	INPP	
chester.	certifikovaným	odborníkom	pô-
sobiacim	v	IPS	je	MUDr.	Ivan	Juráš.

Ivan Juráš
Ak chcete vedieť viac o tejto interven-
cii, píšte na inpp@socioterapia.sk
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Rómovia svoju existenciu stavajú na vlastnej skúsenosti, bez historického ,,poučenia“.

etnológovia pre rómov
Rajom pre terénneho výskumníka – etnológa (antropológa) je údajne 
kultúra bez písma, etnikum alebo kmeň, ktorý si dejiny a duchovnú kultúru 
zachováva ústnym podaním a vykazuje špecifické črty v životnom štýle. 
Takouto skupinou našej európskej agrárno-priemyselnej spoločnosti je 
rómske spoločenstvo.

	 Dnes	 aj	 vďaka	 antropológom,	 spiso-
vateľom,	 filmovým	 tvorcom	 či	 masmé-
diám	sme	o	rómskej	kultúre	informovaní,	
ale	aj	tak	je	ešte	veľa	možností,	ako	me-
todologicky	 hlbšie	 skúmať	 toto	 etnikum	
žijúce	aj	medzi	slovenskou	majoritou.	
Prečo	sa	etnológia	venuje	aj	Rómom,	aký	
význam	 a	 užitočnosť	 majú	 ich	 vedecké	
štúdie?
	 Myslím	si,	že	hlavným	cieľom	je	po-
znanie.	 Vedecky	 spracované	 poznatky	
etnológov	 sa	 využívajú	 vo	 vzdelávacom	
procese,	 slúžia	 pre	 vzájomné	porozume-
nie	aj	pre	lepšie	riešenie	problémov,	napr.	
pri	 integrácii	menšiny	v	občianskej	 spo-
ločnosti	alebo	aj	pri	tvorbe	prosperity	štá-
tu.	Výstupy	 zo	 získaného	 etnologického	
materiálu	 napomáhajú	 pochopiť	 osobité	
vnímanie	 tradícií,	 rodiny,	 bývania,	 du-
chovného	 prežívania,	 vzdelávania,	 práce	
či	 umeleckého	 prejavu	 rómskeho	 člove-
ka.	V	tomto	kontexte	slúži	práca	etnológa	
ako	nástroj	na	zozbieranie,	zaznamenanie	
a	 vyhodnotenie	 hmotného	 i	 duchovného	
bohatstva	 Rómov,	 na	 zachovanie	 dedič-
stva	pre	ďalšie	generácie.	S	týmto	zámeru	
bolo	zriadené	aj	Oddelenie	 rómskej	kul-
túry	Vihorlatského	múzea	v	Humennom	a	
na	pôde	Gemersko-malohontského	múzea	
v	Rimavskej	Sobote	sa	tiež	venujú	prob-
lematike	 dokumentácie	 etnologického	
materiálu	 kultúry	Rómov.	centrum	 inte-
retnických	vzťahov	pri	Katedre	etnológie	

Filozofickej	fakulty	Univerzity	sv.	cyrila	
a	Metoda	 v	Trnave	 sa	 okrem	 iného	 tiež	
venovalo	 rómskej	problematike	 a	 zreali-
zovalo	výskumné	projekty	ako	Integrácia	
Rómov	prostredníctvom	pôsobenia	cirkví	
(2000).
	 Pasivita	 etnológov	 na	 poli	 výskumu	
rómskej	menšiny	je	už	minulosťou	a	roz-
manitosť	aktuálnych	problémov,	ktoré	sa	
k	rómskej	minorite	viažu	v	spoločenskej	
praxi,	 nemôže	 riešiť	 a	 obsiahnuť	 len	 je-
den	 odborník,	 akým	 bol	 doteraz	 Arne	
Mann	(Rómsky	dejepis,	1995.,	Problémy	
identity	Rómov,	1998,	a	i.).	Takýmito	po-
činmi	 sa	 rozširuje	okruh	ľudí,	ktorí	 sa	k	
problematike	Rómov	vedia	a	chcú	odbor-
ne	 vyjadriť	 a	 zodpovedne	 priniesť	 nové	
poznatky.	etnológ	v	teréne	odhaľuje	žitú	
históriu	i	súčasnosť,	tam,	kde	to	je	mož-
né,	čerpá	z	písomností	či	priamo	v	teréne	
zaznamenáva	výpovede	 respondentov.	V	
mysliach	rekonštruuje	minulosť	aj	vďaka	
metóde	oral	history,	rozprávaniu	účastní-
kov	či	pamätníkov.	Slovenskí	etnológovia	
sa	od	roku	1995	podieľali	na	medzinárod-
nom	projekte	Osudy	tých,	ktorí	prežili	ho-
lokaust.	Výsledkom	je	dnes	na	Slovensku	
jedinečná	 zbierka	 holokaustových	 sve-
dectiev	 (150	 židovských	 a70	 rómskych)	
zaznamenaných	na	videopásky.
	 Avšak	 k	 objektívnemu	 poznaniu	 mi-
nulých	dejov	sa	neprepracujeme	žiadnou	
z	 disponibilných	 metód.	 Preto	 sa	 vý-

skumníci	 na	 poli	 etnológie	 aktuálne	 za-
meriavajú	 na	 konkrétny	 a	 špecifikovaný	
objekt	záujmu	prevažne	zo	súčasnosti.

Minulosť verzus súčasnosť
	 Model	 vytvárania	 postojov	makroso-
ciety,	 vrátane	 osobitej	 politiky	 štátnych	
inštitúcií	v	krajinách	strednej	a	východnej	
európy	voči	cigánom,	má	historické	ko-
rene,	ktoré	pretrvávajú	dodnes.	Napríklad	
model	Rakúsko-Uhorskej	monarchie	ako	
patronátu,	 silné	 zásahy	 štátu	 do	 života	
cigánov,	politika	zameraná	na	tzv.	civili-
začný	postoj	ku	kočujúcemu	etniku	apod.	
Konečným	výsledkom	tohto	vzoru	je	ná-
silná	asimilácia.	A	ako	je	to	v	slovenskej	
demokracií?	Majú	dnešné	snahy,	politic-
ké,	ekonomické,	vzdelávacie	viesť	k	asi-
milácií	alebo	nie?	Kde	je	hranica	zvládnu-
tia	tejto	problematiky,	ukáže	čas.
	 Výskumy	sa	 tradične	zameriavajú	na	
rodinu.	Vyplýva	z	nich,	že	 jedinou	 inšti-
túciou,	ktorá	štrukturalizuje	rómske	spo-
ločenstvá	–	pokrvnopríbuzenské	skupiny,	
je	 rodina.	Rómske	spoločenstvo	 tradične	
funguje	 na	 báze	 bezprostrednej	 ústnej	
komunikácie,	 t.j.	bez	písma	a	 ,,na	písme	
závislej“	 komunikácie.	 Dôsledky	 tohto	
kultúrneho	 faktu	 treba	vysvetliť,	 pretože	
vnútrokultúrne	 procesy,	 enkulturačné	 a	
socializačné,	sú	riadené	len	inštitúciou	ro-
diny.	Len	 rodina	 a	príbuzní	 zabezpečujú	
medzigeneračnou	 ústnou	 komunikáciou,	
príkladom	 a	 odovzdávaním	 kultúrnych	
vzorov	správania,	teda	všetkého	toho,	čo	
Róm	pre	úspešný	život	vo	vlastnej	pokrv-
nopríbuznej	komunite	potrebuje.	

Budúcnosť?
	 Treba	pochopiť,	že	k	strate	spoločen-
skej	aj	kultúrnej	pamäti	dochádza		aj	vďa-
ka	tomu,	že	s	nimi	o	minulosti	nikto	neho-
voril.	Svoju	existenciu	stavajú	na	vlastnej	
skúsenosti,	bez	historického	 ,,poučenia“.	
Logika	 a	 koncepcia	 životnej	 stratégie	 a	
orientácie	 sa	 upriamuje	 na	 dnešok,	 ma-
ximálne	na	blízku	súčasnosť.	Minulosť	a	
budúcnosť	sú	kategórie,	nad	ktorými	väč-
šina	Rómov	neuvažuje.
 Jazyk:	Z	oficiálne	dostupných	výsku-
mov	vyplýva,	že	je	prítomná	citeľná	ten-
dencia	vedome	neučiť	svojich	potomkov
rómskemu	 jazyku.	 Najlepšia	 situácia	
v	 uchovaní	 jazyka	 je	 medzi	 olašskými	
Rómami,	 ktorí	 hovoria	 výhradne	 svojím	
dialektom	 rómčiny.	 Význam	 jazyka	 pre	
uchovanie	 kultúry	 etnika	 si	 logicky	 naj-
viac	uvedomuje	inteligencia.	Ale	znalos-
ťou	a	zdokonaľovaním	sa	zaoberá	len	jej

pokračovanie na str.  6
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malá	časť,	tí,	ktorí	sú	zároveň	aj	literárne	
činní	 (napr.	 spisovateľka	 rómskeho	 srd-
ca	je	elena	Lacková:	Rómske	rozprávky	
1992	a	1997,	Narodila	som	sa	pod	šťast-
nou	hviezdou,	1999.)
 Duchovno: Medzeru	 v	 poznaní	 du-
chovna	sa	etnológovia	rozhodli	vyplniť	v	
spolupráci	s	religionistami	a	romistami	vo	
výskumnom	projekte	Religiozita	 sloven-
ských	Rómov	 (2001	–	2002)	 a	 	 výstupy	
publikovali	v	zaujímavej	knihe	Boh	všet-
ko	 vidí:	 Duchovný	 svet	 Rómov	 na	 Slo-
vensku.	O	del	dikhel:	Romano	paťaviben	
pre	 Slovensko.	 (editovali	Milan	 Kováč,	
Arne	B.	Mann.	2003.)	V	koncepčne	pre-
pojenom	 výklade	 predložili	 autori	 svoju	
interpretáciu	 rôznych	 oblastí	 duchovna	
Rómov,	našli	ju	ako	vo	vzťahu	k	nábožen-
stvám	a	cirkvám,	tak	vo	vzťahu	k	ľudovej	
viere	a	neformálnej	zbožnosti.	Pozornosť	
upreli	na	predstavy,	ktoré	sa	viažu	k	zlo-
movým	okamihom	života	človeka	(naro-
denie,	smrť)	a	ktoré	obsahujú	 i	doposiaľ	
spontánne	tradované	predstavy	o	posmrt-
nom	živote	a	spojení	sveta	živých	a	mŕt-
vych,	 na	 predstavy	 o	 démonických	 by-
tostiach	 a	 nadprirodzených	 silách,	 ktoré	
ovplyvňujú	človeka	a	dávajú	jeho	životu	
etický,	 normatívne	 zväzujúci	 rozmer,	 na	
predstavy	o	Bohu	a	o	Kristovi,	na	postoje	
Rómov	 k	 duchovným	 „inštitúciám“	 –	 k	
cirkvám,	 k	 náboženstvu	 a	 náboženským	
aktivitám,	ktoré	sprostredkúvajú.

Priblížiť sa a pochopiť
	 Mnohí	 z	 nás	 (etnológovia,	 socioló-
govia,	 žurnalisti,	 psychológovia,	 socio-
terapeuti	 atď.),	 ktorí	 pracujú	 s	 citlivými	
témami,	sa	môžu	ľahko	dostať	do	neprí-
jemností.	 Je	 to	práca	s	ľuďmi,	pri	ktorej	
sa	 treba	nielen	 slušne	 správať,	 ale	 ak	 sa	
stýkame	 s	 ľuďmi	 iného	 etnika,	 dôležité	
je	spoznať	a	vedieť	aj	to,	ako	s	nimi	jed-
nať.	etnológ	si	uvedomuje,	že	počas	vý-
skumu	ho	môžu	 informátori	vnímať	ako	
predstaviteľa	 majoritnej	 inštitúcie.	 Stav	
spoločnosti	 a	 pozícia	 výskumníka	 môže	
mať	 vplyv	 na	 sebaprezentáciu	 informá-
torov	 a	 prezentovanie	 ich	 postojov	 voči	
vzdelávacím	 inštitúciám.	 Aby	 prelomili	
túto	bariéru	a	vyhli	sa	skresleniu	podáva-
ných	informácií,	zvolia	dlhodobý	výskum	
v	skúmanej	(rómskej)	lokalite.	Opakova-
ným	 príchodom	 k	 nim	 sa	 správajú	 stále	
prirodzenejšie	v	porovnaní	s	tým,	ako	to	
bolo	 na	 začiatku	 výskumu.	Vzhľadom	k	
uzavretosti	 a	 nedôvere	 obyvateľov	 róm-
skej	 lokality	 k	 majoritnej	 časti	 obyva-
teľstva	 je	 potrebné	 vytvoriť	 partnerský	
vzťah	s	informátormi	a	zaangažovať	ich	v	
čo	najväčšej	miere	do	výskumného	záme-
ru.	Myslím	si,	že	úprimným	zdôvodnením	
zámeru	výskumu	a	 získaním	 informova-
ného	súhlasu	k	uskutočneniu	výskumu	je	

možné	získať	validné	informácie,	ktoré	sú	
užitočné	pre	objasnenie	skúmanej	proble-
matiky,	čím	sa	dá	hlbšie	preniknúť	do	po-
stojov	informátorov.
	 Sebareflexia	etnológa	je	tiež	dôležitým	
aspektom	pri	analýze	získaného	materiá-
lu.	Aj	keď	sa	snaží	priblížiť	životnú	situá-
ciu	z	pohľadu	skúmanej	vzorky,	nie	vždy	
je	možné	zbaviť	sa	subjektívneho	vníma-
nia	 skutočnosti.	 Okrem	 toho	 výskumník	
vychádza	z	určitých	 teoretických	výcho-
dísk,	čo	tiež	ovplyvňuje	pohľad	a	spôsob	
interpretácie	 	 získaných	 informácií.	 Vo	
výskume	 práve	 skresľovanie	 informácií	
často	 prispieva	 k	 vytváraniu	 bariér	 me-
dzi	obyvateľmi	lokality	a	majoritou.	Ne-
pravdivé	informácie	vytvárajú	diskurz,	v	
ktorom	sa	skúmaní	informátori	pohybujú,	
resp.	to,	ako	sa	ľudia	medzi	sebou	rozprá-
vajú,	 to	 aké	 informácie	 si	 odovzdávajú.	
Tieto	 informácie	majú	výrazný	vplyv	na	
ich	postoj	 a	práve	 to	 im	často	zabraňuje	
využiť	inštitúcie	ponúkajúce	vzdelávanie	
či	inú	pomoc.

Beh na dlhú trať
	 Metódy	 terénnej	 etnologickej	 práce	
umožňujú	 rýchlejšie	 a	 presnejšie	 defi-
novanie	 konkrétneho	 problému,	 ako	 aj	
navrhovať	 najvhodnejšie	 spôsoby	 rie-
šenia.	Ako	 naznačuje	 veľa	 príspevkov	 z	
konkrétnych	 pomocných	 projektov	 pre	
rómske	 osady	 (napr.	 Projekt	 Svinia	 od	
1998),	proces	integrácie	Rómov	je	možné	
chápať	v	niekoľkých	rovinách,	avšak	iba	
priama,	každodenná	práca	môže	priniesť	

reálne	 pozitívne	 výsledky,	 no	 v	 dlhodo-
bom	procese.
	 Prítomnosť	 etnológa,	 najmä	 pre	 jeho	
znalosť	 kultúrnych	 špecifík	 rómskej	 ko-
munity,	 je	 pre	 projekty	 integrácie	 nevy-
hnutná.	
	 V	dnešných	dňoch	sa	rysuje	táto	spo-
lupráca	aj	vo	vládnej	úlohe	kvalitnejšieho	
začlenenia	rómskeho	etnika	do	majoritnej	
spoločnosti,	 vďaka	 silne	medializované-
mu	postupu	dvoch	poslancov	za	OĽANO.	
Putovali	po	rómskych	osadách	a	vyzývali	
aj	ostatných	zákonodarcov	osobne	navští-
viť	tieto	komunity	a	pobudnúť	v	nich.	Ná-
padne	mi	uvedený	čin	zákonodarcov	pri-
pomína	profesionálny	etnologický	prístup	
k	spracovaniu	skúmanej	tematiky.	
	 Prispením	etnológie	na	vedeckej	úrov-
ni,	s	potrebou	rôznych	prístupov	k	štúdiu	
a	 interpretácií	 života	 Rómov	 ako	 špeci-
fickej	 sociálnej	 (nielen	 etnickej)	minori-
ty	 sa	 dokáže	 viac	 pri	 riešení	 súčasných	
spoločenských	 situácií.	 Každým	 jedným	
úprimným	 postojom,	 príspevkom,	 prá-
cou	či	myšlienkou	nastáva	reálne	schodná	
cesta	odstraňovania	prekážok	v	medzikul-
túrnom	dialógu,	cesta	bližšia	a	vo	väčšej	
miere	cesta	úspešne	realizovateľná.

Mária Savková
Použitá literatúra:
Etnologické rozpravy 2,	2001.
Ethnologia Actualis Slovaca1-2,	Integrácia	Rómov	
na	Slovensku.	eds.		Juraj	Janto.	Trnava,	2000.	
Boh všetko vidí: Duchovný svet Rómov na Slo-
vensku.	O	del	dikhel:	Romano	paťaviben	pre	Slo-
vensko.	eds.	Milan	Kováč,	Arne	B.	Mann.2003.

Prispením etnológie na vedeckej úrovni, s potrebou rôznych prístupov k štúdiu a interpre-
tácií života Rómov ako špecifickej sociálnej (nielen etnickej) minority sa dokáže viac pri 
riešení súčasných spoločenských situácií.
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BelBinove tímové roly v praxi
Každý z nás je iný a inak reaguje v rôznych situáciách. Je dobré, že 
je to také pestré. A rovnako dobré je vedieť, ktoré reakcie sú nám 
najprirodzenejšie. Od nich sa totiž odvíja aj naše fungovanie v práci a 
v tíme.
	 Možno	 o	 tom	 ani	 neviete,	 ale	 určite	
ste	sa	už	s	Belbinovými	tímovými	rolami	
stretli.	A	určite	do	niektorej	z	nich	patrí-
te.	Ja	by	som	sa	rada	podelila	s	tým,	ako	
využívam	 túto	 užitočnú	 teóriu	 v	 práci	 s	
tímom,	ktorý	riadim.	Pokúsim	sa	vysvet-
liť	 aj	 to,	 ako	 teóriu	 sprostredkovávame	
iným	 tímom,	 aby	 sa	 jednotliví	 členovia	
tímov	zorientovali	 vo	 svojich	preferova-
ných	tímových	rolách	a	prípadne	zbadali	
aj	 to,	 čo	chýba.	Takéto	poznanie	 je	 cen-
né	nielen	pre	manažéra,	ale	pre	všetkých	
členov	 jeho	 tímu.	 Britský	 výskumník	 a	
teoretik	manažmentu	Meredith	Belbin	so	
svojím	 tímom	 na	 Henley	 Management	
college	deväť	rokov	podroboval	skúma-
niu	správanie	manažérov	z	celého	sveta.	
Boli	 zaradení	do	 tímov,	v	ktorých	 riešili	
komplexné	úlohy.	Zároveň	boli	podrobe-
ní	 sérii	 psychometrických	 testov.	Belbin	
začal	 na	 základe	 pozorovaní	 rozlišovať	
jednotlivé	tímové	roly,	teda	určité	vzorce	
správania,	ktoré	boli	základom	pre	úspech	
jednotlivých	tímov.	
	 Rozlíšil	deväť	rôznych	tímových	rolí,	
(pozri	tabuľku).

Belbin na každý deň
	 Riadim	malý	tím	špecialistiek	na	ľud-
ské	zdroje.	Ja	aj	moje	kolegyne	sme	viac	
či	 menej	 fanúšičkami	 Belbinovej	 teórie.	

Viackrát	sme	diskutovali	o	našich	prefe-
rovaných	rolách	a	o	tom,	ako	sa	u	nás	pre-
javujú.	Boli	(sú	a	verím,	že	ešte	budú)	to	
veselé	diskusie	a	výmeny	názorov,	ako	to	
vidí	dotyčná	a	ako	to	u	nej	vidia	tie	ostat-
né.	cenné	 pohľady,	 cenné	 spätné	 väzby.	
V	súčasnosti	každá	svoje	preferované	tí-
mové	roly	dobre	pozná	a	vie	aj	to,	ako	sa	
pod	 vplyvom	 okolností	 rôzne	 prejavujú.	
Zároveň	 vieme,	 v	 čom	 sú	 dobré	 ostatné	
kolegyne	a	 aké	 sú	 ich	 silné	 tímové	 roly.	
Máme	 to	už	 tak	 zvnútornené,	 že	pri	 no-
vých	 projektoch	 a	 v	 nových	 situáciách	
automaticky	vieme,	ako	bude	ktorá	naju-
žitočnejšia	a	tak	zosúlaďujeme	jednotlivé	
kroky	plnenia	projektu	alebo	úlohy.	
	 Na	 začiatku	 projektu	 sú	 napríklad	
cenné	 nápady	 Inovátorky	 a	 veľmi	 dob-
re	prispejú	Hľadačky zdrojov.	Sú	rýchle,	
okamžite	 majú	 „za	 tašku“	 rôznorodých	
nápadov	 a	 možností	 a	 pritom	 si	 svoju	
kreativitu	doslova	užívajú.	V	tejto	fáze	sú	
značne	nervózne	dokončovačky,	pretože	
sa	všetko	 stále	mení,	 každú	chvíľu	 je	 to	
inak	a	ony	už	chcú	mať	jasno.	V	ostatnom	
čase	 ich	 do	 brainstormingov	 ani	 nepri-
zývame	–	a	 im	to	ani	 tak	nevadí.	Samo-
zrejme,	 potom	 Monitor/vyHodnocovač,	
ktorý	 je	u	nás	 zastúpený	 slabšie,	 návrhy	
trochu	 skritizuje	 a	 naznačí,	 že	 sa	 obáva	
prípadného	neúspechu.	Je	dobre,	že	v	ur-

čitej	 fáze	 rozpracovania	 projektu	 naplno	
nastúpia	dokončovačky a realizátorky,	
nútia	nás	k	vysokej	kvalite	a	sú	schopné	
vyjasňovať	 si	 celé	 hodiny	 aj	 najmenšie	
detaily.	 Vďaka	 za	 ne!	 Vtedy	 Hľadačky 
zdrojov znervóznejú,	o	UsMerňovačkácH 
radšej	ani	nehovorím.	Prvé	strácajú	záu-
jem,	to,	čo	sa	práve	deje,	je	pre	nich	ne-
podstatné,	druhé	majú	na	zreteli	výkon	a	
nechcú	sa	zdržiavať.	
	 Potom	si	rozdelíme	úlohy	a	už	to	celé	
„frčí“.	Hľadačky	zdrojov	potrebujú	refe-
rovať,	 čo	 vybavili,	realizátorky	 potre-
bujú	 pokoj	 na	 prácu.	tíMové pracovníč-
ky,	ktoré	majú	v	našom	tíme	silné	zastú-
penie,	dávajú	pozor,	aby	sa	z	projektu	ne-
vytratil	„tímový	duch“–	neustále	ho	živia	
povzbudzovaním,	 záujmom	 o	 druhých,	
ochotou	pomôcť.	
	 Na	záver	sme	s	výsledkom	práce	spo-
kojné	a	každá	oceňuje	nielen	svoj	prínos,	
ale	 aj	 podiel	 ostatných,	 pretože	 vie,	 že	
bez	nich	by	svoju	úlohu	nemohla	urobiť	
tak	dobre.	Vrelo	 odporúčam	odskúšať	 si	
Belbinove	role	v	praxi,	kto	to	skúsi,	tomu	
bude	jasné,	prečo	som	za	túto	teóriu	taká	
vďačná.

My vieme, vy viete
	 Naše	nadšenie	a	najmä	efektívny	úži-
tok	 z	 poznania	Belbinových	 rolí	 sa	 sna-
žíme	rozšíriť	aj	v	 iných	 tímoch.	Robíme	
workshopy	 zamerané	 na	 rozvoj	 tímovej	
spolupráce,	kde	sa	tímy	dozvedia	nielen	o	
teórii,	ale	naučia	sa	ju	aj	používať.	

pokračovanie na str.  8

Pocit, že prácu, ktorú tím robí, robí tak dobre, ako sa dá, je určite príjemný.
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nostickej	kartovej	hry	Osobnostný	poker.	
Na	každej	 je	 jedno	prídavné	meno	vzťa-
hujúce	sa	k	osobnosti	(napr.	optimistický,	
zodpovedný,	 tvrdohlavý	 apod.).	 Karty	
sme	si	vopred	roztriedili	podľa	tímových	
rolí	a	na	ich	zadné	strany	na	lepky	napí-
sali	skratku	roly.	Posúdenie,	ako	tím	vidí	
jednotlivca,	robíme	tak,	že	karty	rozloží-
me	prídavným	menom	nahor.
	 Účastníci	 si	 ich	 prezerajú	 a	 vyberajú	
tie,	 ktoré	 sú	 typické	 pre	 posudzovaného	
kolegu.	 Karty,	 ktoré	 vyberú,	 mu	 odo-
vzdávajú.	Zvyčajne	by	mal	dostať	12	až	
14	kariet,	 tento	počet	sa	nám	ukázal	ako	
dostatočný	na	identifikáciu	tímových	rolí.	
Následne	 jednotlivec	 prečíta	 prídavné	
mená	a	otočí	karty	na	rub,	aby	videl	ná-
lepky.	Roztriedi	 ich	podľa	 tímových	 rolí	
a	prvé	dve	preferované	opäť	zapíšeme	do	
tabuľky	na	flipcharte.
	 Takto	 sa	 vystriedajú	 všetci	 členovia.	
Po	 každom	 jednotlivcovi	 sa	 krátko	 dis-
kutuje,	 najmä	vtedy,	 ak	 je	 veľký	 rozdiel	
medzi	 vlastným	 hodnotením	 a	 hodnote-

ním	tímu.	
Nasledu-
je	 zápis	
do ta-
kzvaného	
tímového	
k o l e s a .	
Vo	 finále	
má	každý	
č l o v e k	
pri	 svo-
jom	mene	
dve	 pre-
ferované	 roly	 a	 diskutujeme	 o	 tom,	 ako	
rozdelenie	 rolí	 najlepšie	 využiť	 v	 pra-
xi,	 prípadne	 ako	 chýbajúce	 tímové	 roly	
do	 tímu	 doplniť.	 Ak	 sa	 to	 podarí,	 tím	
bude	 fungovať	 nielen	 efektívnejšie,	
ale	 aj	 zmysluplnejšie.	 Zlepšia	 sa	 vzťa-
hy	 medzi	 jednotlivými	 členmi	 a	 pocit,	
že	 prácu,	 ktorú	 tím	 robí,	 robí	 tak	dobre,	
ako	 sa	 dá,	 určite	 každému	 padne	 dobre.
  

Zuzana Broskvová

TÍMOVÁ ROLA PRÍNOSY PRÍPUSTNÉ SLABINY

Inovátor
Je	 individualistický,	 tvorivý,	 nápaditý	
a	 nekonvenčný.	 Prináša	 do	 tímu	
nové	 nápady	 a	 dokáže	 riešiť	 náročné	
problémy.	 Jeho	 pozitívne	 kvality	 sú	
nadanosť,	predstavivosť,	intelekt.

Ignoruje	 podružnosti.	 Je	 zaujatý	
vlastnými	 myšlienkami	 na	 úkor	
efektívnej	komunikácie.

Hľadač zdrojov
Je	nadšený	a	komunikatívny	extrovert.	
Analyzuje	 a	 objavuje	 príležitosti,	
rozvíja	kontakty,	do	tímu	prináša	nové	
externé	zdroje.

Je	 nadmieru	 optimistický.	 Môže	
stratiť	 záujem	 po	 opadnutí	
počiatočného	nadšenia.

Koordinátor

Vodca,	 ktorý	 dáva	 ľudí	 dohromady,	
vedie	 ich,	 pozná	 ich	 vlastnosti.	 Je	
vyzretý	 a	 sebaistý.	 Vyjasňuje	 ciele.	
Podporuje	tímovú	diskusiu.

Môže	 sa	 zdať,	 že	 manipuluje.	
Uľahčuje	si	osobnú	prácu.

Usmerňovač

Vodca,	 ktorý	 tlačí	 členov	 tímu	 k	
výkonu.	 Veľa	 očakáva,	 vyzýva	 k	
výkonu,	 je	 dynamický,	 prospieva	
mu	 tlak.	 Je	 priebojný	 a	 má	 odvahu	
prekonávať	prekážky.	

Má	 sklony	 provokovať.	 Môže	 aj	
nevedome	urážať	ostatných.

Tímový pracovník
Je	 lepidlom,	 ktoré	 drží	 tím	 pokope.	
Spolupracuje,	 je	 mierny,	 vnímavý	 a	
diplomatický.

V	 kľúčových	 situáciách	 je	
nerozhodný.

Realizátor

Implementuje	 riešenia,	 na	 ktorých	
sa	 tím	 zhodol.	 Je	 disciplinovaný,	
spoľahlivý,	 praktický	 a	 konzervatívny	
v	návykoch.

Nie	je	príliš	pružný.	Môže	pomaly	
reagovať	na	nové	možnosti.

Dokončovač
Sústredí	sa	na	detaily	a	vysokú	kvalitu,	
odstraňuje	chyby	a	prehliadnutia,	dáva	
pozor	 na	 dodržiavanie	 termínov	 Je	
starostlivý,	svedomitý,	robí	si	starosti.

Má	sklony	prehnane	sa	strachovať.	
Neochotne	 necháva	 ostatných	
podieľať	sa	na	svojej	práci.

Monitor/Vyhodnocovač
Analyzuje	 a	 vyhodnocuje	 všetky	
predkladané	 možnosti	 a	 riešenia	 Vidí	
riziká	a	upozorňuje	na	ne.

Je	 to	 vážny	 stratég,	 má	 vysoké	
nároky,	 presný	 úsudok	 a	 vidí	
všetky	možnosti.

Špecialista Je	 cieľavedomý,	 iniciatívny	 a	 oddaný	
svojej	profesii.	Poskytuje	vedomosti	a	
zručnosti,	ktoré	sú	vzácne.

Prispieva	iba	v	úzkej	oblasti.	Často	
sa	 zaoberá	 osobnými	 špeciálnymi	
záujmami.

	 Najskôr	 sa	 snažíme	 rozlíšiť	 tímové	
role	prostredníctvom	hádaniek.	S	kolegy-
ňou	vybranú	role	účastníkom	„zahráme“.	
Napríklad	povieme:	„Pre	tím	som	užitoč-
ný	tým,	že	viem	poukázať	na	riziká,	ktoré	
si	nikto	nevšimol	a	viem	tých	nadšencov	
trocha	 schladiť.	 Priznávam,	 niekedy	 až	
príliš	 kriticky“.	 Takto	 opíšeme	MotIvá-
tora:	Počas	„hádaniek“	prebieha	diskusia	
zameraná	najmä	na	odlíšenie	podobných	
tímových	 rolí	 (Inovátor	 verzus	 Hľadač 
zdrojov,	koordinátor	 verzus	UsMerňo-
vač, realizátor	verzus	dokončovač).
	 Potom	si	prejdeme	výsledky	tímových	
rolí	z	dotazníka,	ktorý	vypĺňali	účastníci	
niekoľko	dní	pred	workshopom.	Urobíme	
si	spoločnú	tabuľku	na	flipchart	a		ku	kaž-
dému	členovi	vpíšeme	prvé	dve	prefero-
vané	tímové	roly.
	 Nasleduje	 časť,	 kde	 tím	 dáva	 spätnú	
väzbu	každému	jednotlivcovi.	Ako	ho	vidí	
z	hľadiska	tímových	rolí?	Vymysleli	sme	
si	na	to	svoju	metódu,	ktorá	určite	stojí	za	
zmienku.	Používame	karty	z	psychodiag-
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vzťahy
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rakovina vzťahov
Ak do života človeka vstúpi choroba, ovplyvní nielen jeho, ale aj celý 
jeho sociálny systém. O skúsenostiach z oblasti psychoonkológie a tom, 
ako rakovina ovplyvní vzťahy a vzťahy rakovinu, sme sa rozprávali so 
psychologičkou a terapeutkou Máriou Andrášiovou.

Aké sú prvé momenty po oznámení 
diagnózy?
	 Obdobie,	keď	sa	pacient	dozvie	diag-
nózu,	 je	 naozaj	 jedno	 z	 najťažších.	 Pa-
cient	sa	po	počiatočnom	šoku	musí	s	 to-
uto	situáciou	vyrovnať	vo	svojom	vnútri	
sám.	 Následne	 sa	 s	 chorobou	 a	 liečbou	
vysporiadava	 podľa	 toho,	 aká	 je	 osob-
nosť,	akú	má	skúsenosť	s	chorobou,	aké	
sú	 jeho	 mechanizmy	 zvládania.	 Okolie	
môže	priebeh	a	prežívanie	choroby	veľmi	
výrazne	ovplyvniť,	aj	v	 smere	plus,	aj	v	
smere	mínus.	Začiatok	je	veľmi	náročný	
pre	obidve	strany,	pretože	nikto	nevie,	čo	
sa	bude	diať	a	ako	bude	liečba	ochorenia	
prebiehať.	

Čo býva najťažšie? S čím sa vyrovná-
vajú jednotliví členovia rodiny?
	 choroba	je	veľká	záťaž	pre	obe	stra-
ny.	Veľmi	často	sa	s	rakovinou	spája	slovo	
smrť	a	s	ňou	súvisiaca	obava,	že	pacient	
vlastným	 pričinením	 nemôže	 príliš	 veľa	
ovplyvniť	–	že	všetko	závisí	od	účinnos-
ti	liečby.	Rodina	zase	v	snahe	urobiť	pre	
pacienta	maximum	hľadá	všetky	dostup-
né	informácie	na	internete,	rôzne	alterna-
tívy	či	doplnky	liečby,	často	aj	liečiteľov.	
Zároveň	sa	vystupňuje	v	 rodine	záťaž	aj	
v	zmysle	nového	prerozdelenia	úloh,	na-
príklad,	ak	ochorie	mama,	 tatko	sa	musí	

postarať	 nielen	 o	 finančné	 zabezpečenie	
rodiny,	ale	aj	o	to,	aby	deti	boli	pripravené	
do	 školy,	 postarať	 sa	 o	 chod	 domácnos-
ti	 a	 zároveň	 chorú	manželku.	 Samozrej-
me,	komplikuje	sa	aj	finančná	situácia	v	
rodine,	 pokiaľ	 jeden	 z	 partnerov	 nie	 je	
schopný	na	kratší	 alebo	dlhší	 čas	praco-
vať.	Často	sa	hovorí	o	tom,	aké	je	náročné	
byť	onkologickým	pacientom	a	zvládnuť	
liečbu,	ale	rovnako	náročné	je	aj	byť	ro-
dinným	príslušníkom	a	zvládnuť	všetko,	
čo	choroba	spúšťa	nielen	v	pacientovi,	ale	
aj	v	celom	najbližšom	okolí.	

Je za tým veľa emócií - bezmocnosť, 
frustrácia, hnev, pocity viny... 
	 Každý	 pacient,	 ale	 aj	 rodinný	 prís-
lušník	 prechádza	 rôznymi	 fázami	 v	 pre-
žívaní,	 emóciami,	 ktoré	 sa	 striedajú.	Na	
začiatku	alebo	keď	sa	ochorenie	vráti,	je	
šok.	 Potom	 prichádza	 popieranie	 reality	
ochorenia,	 za	 tým	 štádium	 hnevu,	môže	
prísť	štádium	depresie.	Všetky	tieto	poci-
ty	 sa	môžu	vracať,	 rôzne	prelínať,	 až	 sa	
pacient	postupne,	aj	keď	nie	vždy,	dosta-
ne	do	štádia	akceptácie	ochorenia.	Problé-
mom	je,	že	týmito	etapami	prechádzajú	aj	
rodinní	príslušníci,	ale	často	neprebiehajú		
paralelne.	Pacient	môže	byť	povedzme	vo	
fáze	popierania,	ale	rodina	v	celkom	inej	
fáze,	a	tak	môže	mať	pacient	iné	potreby,	

než	 je	 rodina	 nastavená	 pochopiť	 a	 pl-
niť.	Napríklad,	rodina	chce,	aby	vyskúšal	
všetky	dostupné	možnosti	liečby,	ale	ak	je	
pacient	ešte	v	štádiu	šoku,	nie	je	schopný	
tieto	informácie	prijať	ani	spracovať.
 
Hovorili sme o pacientových potrebách 
a o tom, ako ho rodina môže podporiť. 
Sú tu však aj potreby rodiny.  
	 Jedna	 z	 prvých	 vecí,	 ktorú	 hovorím	
rodinným	 príslušníkom	 pacientov	 je,	 že	
na	 to,	 aby	 sa	mohli	 postarať	 o	 niekoho,	
kto	je	ťažko	a	dlhodobo	chorý,	sa	musia	
postarať	v	prvom	rade	sami	o	seba.	Part-
ner	 (alebo	 blízka	 rodina)	 by	 si	 tiež	 mal	
zvážiť,	 čo	 je	 schopný	 poskytnúť	 v	 rám-
ci	starostlivosti	o	chorého	a	v	rámci	sta-
rostlivosti	o	zvyšok	rodiny,	čo	je	schopný	
zvládnuť	sám	a	k	čomu	potrebuje	pomoc	
širšieho	okolia.	Ak	má	pocit,	že	by	nemal	
nikoho	 zaťažovať	 a	 všetko	 musí	 zvlád-
nuť	sám,	keď	sa	nenapĺňajú	aspoň	sčasti	
aj	 jeho	 potreby,	 logicky	 po	 určitej	 dobe	
dochádza	 k	 vyčerpaniu.	A	 to	 môže	 byť	
potom	 zdroj	 ďalších	 problémov,	 ktorým	
sa	dá	aspoň	čiastočne	predchádzať	zaan-
gažovaním	 širšej	 rodiny	 či	 priateľov	 do	
podpory	a	pomoci	počas	tohto	obdobia.

Toto je situácia, keď ochorie jeden
z partnerov. Je to inak, keď ochorie 
dieťa?
	 Je	to	takisto	veľká	záťaž	a	skúška	pre	
vzťah.	Ako	ju	partneri	zvládnu	závisí	aj	od	
toho,	ako	vzťah	fungoval	predtým	a	ako	
vedia	partneri	spolu	komunikovať.	Veľmi	
často	to	býva	tak,	že	jeden	z	rodičov	trávi	
čas	s	dieťaťom	v	nemocnici	a	druhý		musí		

pokračovanie na str.  10
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zvládať		všetko	vonku.	A	komunikácia	sa	
veľmi	často	zužuje	len	na	témy	o	chorobe	
a	čo	treba	zariadiť.	Zostáva	málo	priestoru	
na	to,	aby	si	mohli	napĺňať	vzťahové	po-
treby.	Toto	môže	spôsobiť	také	vzdialenie	
sa	vo	vzťahovej	rovine,	že	neskôr,	keď	sa	
dieťa	vylieči,	alebo	žiaľ	nie,	sa	rozpadá	aj	
vzťah.	 Samozrejme,	 sú	 aj	 dvojice,	 ktoré	
ochorenie	dieťaťa	priviedlo	bližšie	k	sebe	
a	ich	vzťah	upevnilo.	

Ako môže byť v tejto situácii 
nápomocný odborník? 
	 Snažím	sa	viesť	pacientov,	ale	i	part-
nerov	 a	 rodinných	 príslušníkov	 k	 tomu,	
aby	boli	v	kontakte	so	svojimi	pocitmi,	s	
tým,	 ako	 sa	v	 tom,	 čím	prechádzajú,	 cí-
tia.	Aby	 vedeli	 povedať	 partnerovi	 aj	 o	
tom,	že	sa	v	tom	celom	cítia	sami,	alebo	
že	je	to	na	nich	priveľa,	čo	by	potrebovali	
a	podobne.	Čiže	nepotláčať	svoje	pocity,	
ale	skúsiť	o	nich	hovoriť.	A	nielen	o	tom,	
čo	je	ťažké	v	rámci	choroby,	ale	snažiť	sa	
fungovať	ďalej	aj	ako	Ja,	Ty	a	náš	vzťah.	
To	otvára	priestor	pre	 rovnaké	otvorenie	
sa	druhej	strany	a	teda	šancu	na	vzájom-
nú	blízkosť	a	pochopenie.	Druhá	dôležitá	
vec	je	vidieť	nielen	svoje	trápenie,	ale	aj	
druhú	 stranu.	Pacient	má	 často	 pocit,	 že	
to	má	strašne	ťažké	a	že	mu	nikto	nero-
zumie.	Skutočne	nie	je	ľahké	pochopiť	a	
precítiť,	čo	som	nezažil	na	vlastnej	koži.		
	 Na	druhej	strane	majú	rodinní	prísluš-
níci	pocit,	že	chorý	nevidí,	čo	všetko	mu-
sia	zvládať	oni	tam	vonku,	aj	keď	sú	zdra-
ví.	Dôležité	je	nespadnúť	do	vzájomného	
obviňovania	sa	z	nepochopenia.	Rodinní	
príslušníci	 niekedy	 plytvajú	 energiou	 na	
to,	 že	 robia	 pre	 chorého	 veci,	 o	 ktorých	
sú	 presvedčení,	 že	 mu	 pomôžu,	 ale	 bez	
toho,	aby	sa	ho	opýtali,	či	to	potrebuje.	To	
by	ušetrilo	nedorozumenia	a	zranenia	na	
oboch	stranách.

Ako prejsť obdobím „po“? 
	 Keď	 liečba	 skončí	 a	 pacienti	 sa	 vra-
cajú	do	normálneho	života,	o	ktorom	sní-
vali,	 často	 zisťujú,	 že	mnoho	 vecí	 už	 je	
inak	ako	predtým.	Či	už	v	ich	pohľade	na	
svoj	život,	priority	v	ňom,	ale	aj	samotné-
ho	návratu	do	„normálneho“	života,	práce	
atď.	 Často	 sa	 ako	 problém	 objaví	 pretr-
vávajúca	 únava	 či	 nemožnosť	 vrátiť	 sa	
do	pôvodnej	práce,	nezriedka	je	problém	
izolácia.	A	samozrejme,	je	to	aj	otázka	bu-
dúcnosti	–	obava		z	návratu	ochorenia,	ale	
aj	 zo	 znovuzaradenia	 sa	 do	 spoločnosti.	
Pacientom	aj	rodine	pomáha,	keď	sú	po-
čas	liečby	a	aj	po	nej	v	kontakte	s	ľuďmi,	
ktorí	 prežívajú	 alebo	 prežili	 niečo	 po-
dobné.	Napríklad	na	našej	stránke	www.
onkopacient.sk	 je	 čet,	 ktorý	 navštevujú	
pacienti	 i	 rodinní	príslušníci	 a	navzájom	
zdieľajú	svoje	problémy,	úspechy,	podpo-
rujú	sa	a	pomáhajú	si.	Máme	aj	pacient-
skú	 skupinu,	 ktorú	 navštevujú	 ľudia	 aj	
niekoľko	 rokov	 po	 liečbe,	 pretože	 majú	
potrebu	 hovoriť	 o	 veciach,	 s	 ktorými	 sa	
vysporadúvajú	 v	 období,	 ktoré	 prišlo	 po	
liečbe	a	nechcú	tým	už	zaťažovať	partne-
rov	alebo	majú	pocit,	že	tomu	ich	partneri	
nerozumejú.	

Takže najdôležitejšie v ktorejkoľvek 
fáze choroby je nezostať s tým sám.
	 Určite.	 Izolácie	 je	veľký	problém.	Či	
už	 vo	 svojich	 pocitoch,	 teda	 keď	 cho-
rý	 nedokáže	 hovoriť	 s	 nikým	 o	 tom,	 čo	
prežíva,	 ale	 aj	 v	 sociálnych	 kontaktoch.	
Zostať	s	chorobou	sám	je	veľmi	ťažké	a	
desivé.	Rovnako	aj	zdravý	partner	by	mal	
udržiavať	vzťahy	s	priateľmi,	rodinou	–	to	
všetko	sú	zdroje	podpory,	ktoré	pomáhajú	
túto	 náročnú	 životnú	 situáciu	 pacientovi	
aj	jeho	partnerovi	zvládnuť.	

Monika Gregussová

Ochorela som, diagnóza znela 
rakovina, liečila som sa asi dva 
roky. A počas tohto dlhého času 
mi došlo, že oblasťou, ktorú táto 
choroba zasiahne najviac, sú 
vzťahy.

	 Najviac	 pochopiteľne	 zasiahne	
najbližšiu	 rodinu	 a	blízkych	priateľov.	
Vnímala	 som	 to	 tak,	 akoby	 moji	
najbližší	 ochoreli	 spolu	 so	 mnou.	
A	 tak	 ako	 som	 sa	 ja	 vyrovnávala	 s	
rakovinou	 po	 svojom,	 vyrovnávali	 sa	
i	oni.	Zasahovalo	to	do	ich	citového	aj	
ekonomického	života.	
	 Všimla	 som	 si,	 že	 aj	 u	 ostatných	
spolupacientov	sa	príbuzní	vyrovnávali	
s	 chorobou	 dvojakým	 spôsobom.	
Buď	 sa	 silno	 zomkli,	 zmobilizovali,	
podporovali	a	ťahali	pacienta	z	akéhosi	
dna.	Alebo	 nepodporovali	 dostatočne,	
prípadne	 vôbec.	 Nie	 naschvál,	 nie	 so	
zlým	 úmyslom.	 Jednoducho	 ochorejú	
spolu	 s	 vami.	 Majú	 takú	 silnú	 citovú	
väzbu	a	tak	silno	súcitia,	že	trpia.
	 Moji	rodičia,	žiaľ,	situáciu	nezvládali.	
Odišli	na	chalupu	a	tam	sa	uzavreli	do	
seba.	 Nehnevám	 sa	 za	 to.	 Nie	 každý	
má	 dostatok	 vnútornej	 sily	 vidieť	
svoje	dieťa	trpieť,	nebodaj	si	pripustiť	
myšlienku,	že	by	malo	zomrieť.	
	 Rovnako	 sa	mi	 do	 istej	miery	 vyhli	
i	 najbližší	 priatelia.	 Nevedeli,	 čo	
mi	 majú	 povedať,	 slová	 boli	 zrazu	
bezvýznamné.	 Niekedy	 som	 mala	
pocit,	že	pred	nimi	hrám,	že	mi	nie	 je	
až	tak	zle,	aby	som	držala	nad	vodou	ja	
ich.	A	vtedy	som	bola	miestami	aj	rada,	
keď	ma	toľko	nenavštevovali.	
	 Najťažšie	 som	 znášala	 postoj	
manžela.	 cítila	 som,	 ako	 sa	 mi	
odcudzuje.	 Situácia	 zašla	 tak	 ďaleko,	
že	si	našiel	milenku.	chápem,	do	 istej	
miery	 chápem.	 choroba	 je	 niečo,	 čo	
jednoznačne	preverí	vzťahy.	Ak	nie	 je	
medzi	 partnermi	 silná	 nepodmienená	
láska,	 sebaobetovanie	 v	 prospech	
druhého,	čo	by	vlastne	pri	sebe	dvoch	
ľudí	udržalo?
	 Neustála	 podpora	 pre	 partnera,	
zvýšené	výdavky,	pomoc	pri	odvozoch,	
nároky	 na	 čas,	 výmena	 bielizne,	
zásobovanie	 ovocím,	 starostlivosť	 o	
deti,	 nedostatok	 sexu...	 Našťastie,	 nie	
všetky	 príbehy	 sa	 končia	 podobne.	
Rozvodom.
	 Rakovina	 je	 beh	 na	 dlhé	 trate,	
rovnako	ako	sám	život	a	bežcov	na	dlhé	
trate	je	vždy	menej	ako	na	tie	krátke.

Veneta Macková

Ako som prežila
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poviedka	zo	života

od noža k objatiu
	 „Hanka,	pozrite	 sa	na	 toto	a	povedz-
te	mi,	čo	si	myslíte,“	riaditeľka	mi	strčila	
do	 rúk	 novozaložený	 spis.	Tenká	 zložka	
obsahovala	 správu	 od	 sociálneho	 kurá-
tora,	psychologické	vyšetrenie,	niekoľko	
prefotených	hárkov	zo	zdravotnej	karty	a	
hodnotiacu	správu	školy.	Vyjadrenie	sta-
rostu	 obce	 Slané!?	 Nezvyčajné.	 Zbežne	
som	preletela	dokumenty.	Hmmm...	ťaž-
ká	porucha	sluchu,	známky	mizerné,	opa-
kované	 hospitalizácie	 na	 psychiatrii,	 ag-
resívny,	 úzkostné	 ladenie,	 poruchy	 sprá-
vania	a	emócií,	enuréza...	Útočí	na	žiakov	
a	učiteľov,	školské	pomôcky	používa	ako	
zbraň,	 opakované	 afektívne	 rapty	 v	 trie-
de,	rýchla	zdravotná	pomoc	za	asistencie	
polície	 -	 opakovane,	 tlmené	 farmakolo-
gicky,	oslobodený	od	školskej	dochádzky	
zo	 zdravotných	 dôvodov,	 hospitalizácie	
z...	jeden,	dva,	troch	ďalších	zariadení	za-
mietnuté,	pred	týždňom	nariadená	ústav-
ná	výchova,	nožom	ohrozuje	 spoluobča-
nov,	 požaduje	 peniaze,	 atď.,	 atď.,	 atď...	
Páni!	Koľko	má?	10	rokov!
	 Žalúdok	 mi	 stiahla	 zlá	 predtucha.	
Zdvihla	 som	 zrak	 od	 spisu.	 „Tak,	 čo	 na	
to	hovoríte?“	ozvala	sa	znovu	riaditeľka.	
„Ja	len	dúfam,	že	nejde	k	nám.“	Grimasa	
a	prikývnutie.	Do	pekla!	Ide.	Predtucha	sa	
zmenila	na	nervózne	napätie.	„Nuž,	bolo	
by	dobré,	keby	si	ho	niekto	obľúbil,“	ho-
vorím	a	pochybujem,	či	na	to	mám.	„Áno,	
presne	to	som	si	pomyslela	aj	ja,“	trpko	sa	
pousmiala	riaditeľka.	„A	očakávam	to	od	
vás.“	Pravda,	ako	školská	psychologička	
by	som	to	mala	byť	v	prvom	rade	ja,	kto	
s	 ním	 nadviaže	 vzťah.	 Ježiš	 ale	 tiež	 nie	
som.	 „Od	 septembra	 	 do	 školy	 nechodí,	
ale	teraz	bude.“	Súhlasne	prikývnem,	jas-
né,	že	do	školy	bude	chodiť,	nesmie	byť	
izolovaný.	 „Budete	 ho	 mať	 na	 angličti-
ne.“	 Neteším	 sa,	 ale	 v	 duchu	 súhlasím.	
Budem	s	ním	v	kontakte	často	a	to	je	dob-
re.	„Prosím	vás,	majte	pri	sebe	vždy	tele-
fón.	Budete	tak	trochu	v	pohotovosti.“
	 Vonku	krásny	november,	jasné	zubaté	
slnko.	 Och,	 ako	 dobre	 by	mi	 bolo	 von-
ku.	No	nič,	poďme	na	to.	Michal.	Blond	
strapaté	vlasy,	z	nápadne	bledej	tváre	po-
zerajú	 svetlé	 vodovozelené	 oči.	 Pohľad	
nepokojný,	vystrašený,	teká	zo	strany	na	
stranu,	telo	naklonené	dopredu	akoby	pri-
pravené	na	skok.	Nervózne	poklepáva	no-
hou.	Odhadujem	jeho	silu.	Stredná	výška,	
dobre	 stavaný.	 Nebude	 ľahké	 zvládnuť	
ho	fyzicky.	Je	nervózny,	nepozná	to	tu	a	
nevie,	čo	môže	čakať.	Tak	to	sme	dvaja.	
Včerajšok	vraj	prebehol	 relatívne	pokoj-
ne.	Uvidíme,	keď	sa	aklimatizuje.

	 Rozdala	som	úlohy,	jemu	ako	posled-
nému.	 Na	 moje	 prekvapenie	 čakal.	 Pri	
vysvetľovaní	 som	 sa	 dotkla	 jeho	 ruky.	
Prudko	 sa	 odtiahol	 a	 nepriateľsky	 zagá-
nil.	Dostal	obrázky	a	lístkovnice.	Ukazu-
je,	 že	 chce	 to	 isté,	 čo	majú	 ostatní.	Od-
posunkujem:	Toto tvoja prvá angličtina, 
ťažké. Nechám	 ho	 nahliadnuť	 do	 učeb-
nice.	 Uznal.	 Ku	 koncu	 hodiny	 odmietol	
pracovať:	Ťažké, unavený, nechcem.	OK.	
Nechala	som	ho	tak.	Niekoľko	minút	vy-
držal	 sedieť.	 Potom	 začal	 provokovať.	
Ukázala	 som:	Koniec, nemôžeš.	Uškrnul	
sa,	ale	prestal.	Fíha!	Nezačali	sme	zle.	V	
duchu	sumarizujem:	Nie	je	mi	sympatic-
ký	(to	nie	je	dobre),	chce	´byť	rovnaký´,	
vydrží	pracovať	a	nechá	sa	usmerniť	(to	je	
dobre).	Nedotýkať	sa	(zatiaľ).
	 Tento	raz	som	si	jeho	zdravotnú	kartu	
prečítala	podrobne.	Viac	mesiacov	než	v	
škole	strávil	na	psychiatrii	a	v	domácom	
liečení.	Neustále	konflikty,	najmä	s	ľuď-
mi,	 s	 ktorými	 nemohol	 komunikovať.	
Matka	 neposunkuje.	 Deficit	 normálnej	
sociálnej	 skúsenosti	 a	 vedomostí	 musí	
byť	 obrovský.	 Nevadí.	 Na	 začiatok	 by	
malo	 stačiť	 naučiť	 sa	 pracovným	 návy-
kom	 a	 nadväzovať	 vzťahy.	A	 nejako	 sa	
vyhnúť	afektom.	Ak	toto	zvládneme,	bu-
deme	dobrí.
	 Na	 chodbe	 hlúčik	 detí,	 krik,	 buchot.	
„Čo	 sa	 deje?“	 Deti	 rozrušene	 ukazujú:	
Nový chlapec, zúri, zúri, zlý, bola bitka. 
Bledá	 tvár	 horí,	 oči	 sklenené.	 Pýtam	 sa	
ho	 a	 on	 nahnevane	 posunkuje:	On prvý, 
ukazuje špatné slovo. Nebudeme	 riešiť.	
Ukazujem:	Sadni si, nevadí.	 chcem	 vy-
svetliť	zadanie.	Otočil	sa	mi	chrbtom.	V	
poriadku,	pomaly,	netlačiť.	Nemalo	by	to	
zmysel.	 „erika	 a	 ty	 prečo	 nepracuješ?“	
Počujúca	 spolužiačka	 odfrkla:	 „Ani	 on	
nerobí.“	„A	tebe	sa	zdá,	že	si	na	tom	rov-
nako	 ako	 on?“	 „Tak	 to	 určite!“	 urazene	
odvetí.	„No	vidíš...“	Kútikom	oka	vidím,	
že	pokračuje	v	cvičení.	V	duchu	sa	usme-
jem.	Po	hodnej	chvíli	položím	zadanie	aj	
pred	neho.	Zhodí	ho	na	zem.	To	ma	na-
štve.	Zlostne	mu	pozerám	do	očí	a	rázne	
posunkujem:	 Nesmieš, zákaz!	 Reakcia	
bola	prudká,	v	sekunde	sa	rozzúril.	Začal	
trieskať	po	lavici,	prevrátil	stoličku.	Mo-
nitor	na	vratkom	podstavci	sa	nebezpečne	
zakýval.	Michal	ho	schytil	a	divo	sa	poze-
rá	okolo.	Polož...polož...polož! hoci	neo-
chotne,	ale	urobí	to.	Všetky	deti	sú	v	stre-
hu,	nepracujú	a	dívajú	sa	na	nás.	Pár	kro-
kov	doprava,	doľava,	akoby	nevedel,	kam	
utiecť.	Stojím	a	čakám,	čo	urobí.	Ruky	sa	
mu	chvejú,	je	napätý	ako	struna.		 	

Nechcem	útočiť	a	stupňovať	konflikt,	ale	
ani	 ustúpiť.	 Rozmýšľam,	 čo	 urobím,	 ak	
ujde	z	triedy.	Bojím	sa,	čo	bude.	Nemám	
chuť	 s	 ním	 zápasiť,	 ale	 ak	 bude	 treba,	
urobím	 to.	Myslím,	 že	moje	 odhodlanie	
vníma.	Na	moje	prekvapenie	sa	rozvzly-
ká.	Do	kelu,	veď	sám	nevie,	čo	so	sebou.	
Príde	mi	ho	ľúto.	Prvýkrát	si	všimnem,	že	
je	 celkom	pekný.	Myslím,	 že	 ho	 budem	
môcť	mať	rada.	
 Pozeráte, na čo? Pracujte.	Počujúcim	
hovorím:	„Nevšímajte	si	ho,	nemá	to	rád.	
Prosím	vás,	fakt	pokračujte.	Nedívajte	sa	
na	 neho.“	 Pochopili	 a	 poslúchli.	 chva-
labohu	za	 túto	 zostavu.	Sú	 to	veľmi	po-
kojné	decká.	Uvedomujem	si,	že	bez	nich	
by	 to	bolo	celé	omnoho	ťažšie.	Ustúpim	
k	žiačke,	ktorá	je	od	neho	najďalej.	„No	
čo	moja,	kam	si	sa	dopracovala?“	Perifér-
ne	 vidím,	 že	 si	 sadol.	Ku	 koncu	 hodiny	
napätie	 povoľuje.	 Vystriehnem	 moment,	
keď	 sa	 na	 mňa	 pozrie:	 Nechcem proti, 
chcem učiť. Chápeš? Pozerám	na	neho	a	
je	mi	to	všetko	naozaj	ľúto.	Musí	byť	veľ-
mi	osamelý.	Nechcem proti.	Opakujem	a	
podídem	k	 nemu.	V	 očiach	 som	 zacítila	
slzy.	Neviem,	čo	to	bolo.	Ľútosť,	úľava	po	
napätí?	Kvokla	som	si	k	nemu	a	zopako-
vala:	Chcem učiť, nechcem proti.	Sedel	a	
prekvapene	sa	díval.	Všetci	už	odišli.	ešte	
chvíľu	sme	sa	na	seba	ticho	pozerali.	Na	
očiach	mu	vidím,	že	mi	uveril.
	 Takto	 to	 šlo.	 Pomaly,	 veľmi	 pomaly,	
deň	 po	 dni.	 Škriepka,	 veľa	 zlosti,	 time	
out,	 vysvetľovanie,	 zmierenie.	 Necháme	
to	tak.	Nový	deň	–	čistý	list.	Znova	škriep-
ka,	 raz	 trieska	po	 lavici	on,	 raz	 trieskam	
ja.	Nereagovať	útokom	(aj	sa	to	väčšinou	
podarí),	ale	nikdy	neustúpiť.	Jednoduché	
poradiť,	ťažké	podľa	toho	ísť	každý	deň.	
Niekedy	je	to	ľahšie,	niekedy	ťažšie.
	 V	posledný	deň	neviete,	kto	 je	šťast-
nejší,	 či	 deti,	 alebo	 učitelia.	 Posledné	
rozhovory	a	veľa	objatí.	Tak	je	to	v	našej	
škole	často.	Aj	v	bežný	deň.	Lúčim	sa	so	
všetkými.	Postískať	sa,	pusa	na	jedno	líce,	
na	 druhé	 a	 niekomu	 sa	 ujde	 aj	 na	 čelo.	
Tiež	 je	 tam.	 Lúči	 sa	 s	 KAMARÁTMI.	
Vyciera	biele	zuby.	Veľa	sa	zmenilo,	ale	
aj	 tak	 zaváham.	Nejdem	 prvá.	 Bojím	 sa	
odmietnutia.	Zrazu	je	pri	mne,	len	stojí	a	
čaká.	Asi	sa	bojí	toho	istého.	Objímem	ho	
a	prekvapí	ma	silný	stisk.	Natrčí	tvár.	Do-
stane	 toľko	bozkov	ako	ostatní,	 len	 som	
viac	dojatá.	ešte	si	pritúlim	jeho	hlavu	ku	
svojej.	Páni!	ešte	 stále	 sa	neodtiahol.	 Je	
trochu	červený	v	tvári,	asi	aj	 ja.	Stálo	to	
za	to.	
	 Myslím,	 že	 je	 to	 na	 dobrej	 ceste.	 Je	
to	lepšie,	než	sme	na	začiatku	dúfali.	Nie	
vždy	sa	to	takto	podarí,	ale	aj	jeden	raz	je	
niekedy	viac	ako	dosť.

-vf-
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Praha spoznala Školský program INPP
	 Vyše	 stovky	 účastníkov	 sa	
prišlo	 siedmeho	 septembra	
zoznámiť	 s	 metódou	 INPP	
na	seminár,	ktorý	sa	konal	vo	
Všeobecnej	 fakultnej	 nemoc-
nici	 v	 Prahe.	 Metóda	 INPP	
je	 postavená	 na	 dlhoročných	
výskumoch	 anglického	 In-
štitútu	 pre	 neurofyziologickú	
psychológiu	v	chesteri,	ktoré	
potvrdzujú,	 že	 pretrvávajúce	
novorodenecké	 reflexy	 môžu	
byť	príčinou	problémov	detí	s	
učením,	pozornosťou,	motori-
kou	či	správaním.
	 Seminár	 organizovaný	 IPS	
viedla	Sally	Goddard	Blythe,	
riaditeľka	 INPP.	 Účastníkov	
oboznámila	 s	 vedeckými	 vý-
chodiskami	metódy	 a	 význa-
mom	 voľného	 pohybu	 v	 pr-
vých	rokoch	dieťaťa	pre	jeho	
zdravý	vývin.	Poobedná	časť	
bola	 venovaná	 diagnostike	
pretrvávajúcich	novorodenec-
kých	reflexov	a		demonštrácii	

cvikov	 INPP	 programu,	 ktorý	
sa	cvičí	so	žiakmi	v	škole	pra-
videlne	10	minút	denne	počas	
školského	roka.	Tieto	jednodu-
ché	pohyby	reprodukujú	vývin	
v	 ranom	období	 dieťaťa	 a	 na-
pomáhajú	odstrániť	novorode-
necké	 reflexy,	 a	 nahradiť	 ich	
zrelšími.	
	 charizmatický	 prejav	 lek-
torky,	mnohé	obrazové	a	vide-
oukážky,	pre	niektorých	účast-
níkov	 aj	možnosť	 vyskúšať	 si	
pohyb	v	priestore	s	narušeným	
vnímaním,	ako	aj	nový	pohľad	
na	 problematiku	 vývinových	
porúch	 učenia	 a	 správania	 a	
možnosti	ich	riešenia	prispeli	k	
úspechu	seminára.
	 Účastníci	 prejavili	 záujem	
o	 uskutočnenie	 nadväzného	
stretnutia,	ktoré	by	bolo	zame-
rané	na	nácvik	samotných	cvi-
kov	programu,	ako	aj	o	využi-
tie	 školského	 programu	 INPP	
vo	svojej	praxi.	Sally Goddard Blythe
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na SeminÁr metóDa inpp

	 Pracujete	 ako	 učiteľ,	 špeciálny	
pedagóg,	vychovávateľ,	psychológ	alebo	
iný	 pracovník	 v	 pomáhajúcej	 profesii	 a	
v	praxi	sa	stretávate	s	deťmi,	ktoré	majú	
problémy	 s	 dislexiou,	 hyperaktivitou,	
neštandardným	 alebo	 agresívnym	
správaním,	 zlou	 koncentráciou	 či	 inými	
poruchami	 správania,	 koordinácie	 a	
motoriky?	Je	možné,	že	ich	problémy	sú	
dôsledkom	zlého	fungovania	reflexov.
	 Využite	 príležitosť	 zoznámiť	 sa	
s	 programom	 INPP,	 ktorý	 ponúka	
jednoduché	 a	 účinné	 riešenie.	 Na	
seminári	 sa	 dozviete	 o problematike 
pretrvávajúcich primárnych reflexov a 

ich	vplyve	na	konkrétne	poruchy	učenia	
a	správania.	Absolvovanie	seminára	vám	
umožní	 identifikovať	 tieto	 problémy	 a	
priniesť	deťom	účinné riešenie vo forme 
jednoduchých cvičení, ktoré zaberajú 
10 minút denne a dajú sa ľahko 
aplikovať v podmienkach školy alebo 
domova.
	 Lektorom	 seminára	 je	 Ivan Juráš,	
absolvent	 Lekárskej	 fakulty	 UK	 a	
medzinárodného	 postgraduálneho	 kurzu	
v	 metóde	 INPP.	 Pracoval	 vo	 viacerých	
spoločnostiach	 v	 oblasti	 zdravotníctva,	
sociálnej	 politiky	 a	 obchodu.	 Venuje	 sa	
homeopatii,	 konšteláciám	 rodinných	

Trnava 4.12.2012 (8:00 – 17:00)

systémov,	 Montessori	 pedagogike	 a	 je	
frekventantom	 terapeutického	 výcviku	
PcA.
	 cena	za	seminár	 je	70 eur	pri	platbe	
prevodom	 do	 20.11.2012,	 poplatok	
priamo	 na	 mieste	 je	 75	 eur.	 V	 cene	 je	
zahrnutý	 študijný	materiál,	 potvrdenie	 o	
absolvovaní	a	občerstvenie.	

Prihlásiť	sa	môžte	na	
http://registracia.socioterapia.sk

Bližšie	 informácie	 poskytne	 Monika	
czaniková,	 mobil	 +421	 918	 222	 929,	
mail	inpp@socioterapia.sk


