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Milí naši priaznivci, priatelia, čitatelia,  

 

veľmi nás teší, že nás stále čítate a máte záujem sa dozvedať nové a zaujímavé informácie z 

oblasti sociálnej práce, ale aj z Katedry sociálnej práce PdF UK v Bratislave.  

 

Na začiatok tohto katedrového časopisu sa s Vami podelíme o jeden príbeh...  

Jeden krásny večer rozprával starý Indián svojmu vnúčaťu príbeh pred tým, než sa malý chlapec 

ponoril do ríše snov. Začínal vetou: „Chlapče, vo vnútri každého človeka sa odohráva boj medzi 

dvomi vlkmi. Jeden, ten prvý vlk je veľmi zlý. Vychádza z neho hnev, závisť, žiarlivosť, 

chamtivosť, arogancia, klamstvo, pýcha a nenávisť.“ „A aký je ten druhý vlk?“ pýtal sa chlapec. 

„Ten je dobrý,“ povedal malému chlapcovi starý Indián, a dodal: „Rozdáva pokoj, lásku, nádej, 

pokoru, láskavosť, pravdu a vieru.“ Malý chlapec sa na chvíľu zamyslel a potom sa zasa spýtal: 

„A ktorý vlk zvíťazí?“ Starý, no predovšetkým múdry Indián malému chlapcovi odpovedal: 

„Ten, ktorého kŕmiš.“  

 

Možno sa teraz zamýšľate, prečo sme uviedli tento krátky, no zároveň výstižný príbeh. Tento 

príbeh, resp. vlastnosti, ktoré sa nachádzajú v príbehu by sme mohli v konečnom dôsledku 

prirovnať k tzv. „dnešnému svetu“. Áno, stretávame sa s ľuďmi, ktorí majú dobré, ale aj zlé 

vlastnosti. A s týmito ľuďmi sa stretávajú aj sociálni pracovníci. V konečnom dôsledku, sme radi 

ako redakčná rada, že na našej katedre je zámer a snaha o to, aby sme kŕmili druhého vlka. A 

práve na našej katedre sa formujú budúci sociálni pracovníci. Veď, „prelistujte“ časopisom, a 

dozviete sa viacej. Dozviete sa od kompetentných ľudí ako pracujú s rôznymi ľuďmi, ktorí majú 

či už dobré, alebo tie zlé vlastnosti, ale dozviete sa aj to, aké je dianie na našej katedre.  

 

Za redakčnú radu,  

Hana Filipová 
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Náhody v našom živote neexistujú, viem to, 

aj keď sa mi žiada začať svoj príspevok 

informáciou o mojom „náhodnom“ nástupe 

do Psychiatrickej nemocnice vo Veľkom 

Záluží na novoutvorenú pozíciu sociálnej 

sestry.  Práve psychiatria ma cez nešťastie 

iných ľudí priviedla k  pokore a obohatila 

môj vnútorný svet. Tu  sa mi otvorili veľké 

možnosti práce s ľuďmi, z ktorých som si po 

rokoch vybrala práve cieľovú skupinu 

závislých osôb, pretože som mala pocit, že 

im rozumiem a viem s nimi pracovať. Tak 

som sa v tejto téme začala vzdelávať a 

následne som vybudovala terapeutickú 

komunitu pre závislých, ktorá je funkčná 

dodnes. Postupne som si uvedomila, že 

nestačí pracovať so závislým klientom, čo 

medicínsky pohľad predikoval a do svojej 

práce som zakomponovala rodinu závislého 

klienta a súčasný komplexný prístup som aj 

bez toho, aby som to vedela, uplatňovala už 

vtedy. Založila som socioterapeutický klub 

Maják, ktorý minulý rok oslávil 20.výročie 

fungovania a v procese jeho aktivít som 

získavala nové poznatky, skúsenosti, ktoré 

ma utvrdili v tom, že je to správna cesta.  

 

Téma závislosti  mi je blízka. Keď sa 

zamyslím nad tým, prečo, uvedomujem si, 

že kľúčové sú pre mňa dve témy v nej, a to 

princíp pravdy, resp. nepravdy a princíp  

slobody, resp. neslobody v našom živote. 

U mojich klientov cesta začína práve 

poctivosťou k sebe a k svojím blízkym 

a končí slobodným rozhodnutím žiť triezvy 

život. Neprestáva ma udivovať a tešiť 

úspech každého jedného môjho klienta, 

ktorý musí na sebe zapracovať a dostať sa zo 

sveta klamstva, pretvárky, aby si mohol 

vážiť seba a kvalitnejšie žiť.  

 

Aj v  mojom živote sú tieto dva princípy  

nad všetkými, ktorými žijem svoj život. Asi 

sa to takto v mojom živote prepojilo, a preto 

ma práca, ktorú robím, stále baví.  

 

Téma závislostí je multidisciplinárna, týka sa 

to jej vzniku, ale aj riešenia. Preto vnímam 

v súčasnosti ako najdôležitejšie rozšíriť 

portfólio intervencií v práci so závislým 

klientom o intervencie sociálnej práce. Mňa 

ako sociálnu pracovníčku baví, že môžem 

byť pri zmene u klienta, že mi dovolí ho 

sprevádzať a hlavne mám veľkú radosť 

z toho, ako spoločne so svojou rodinou 

buduje lepšie vzťahy. Neskutočne ma hreje 

pri srdci pohľad na deti, ktoré v tomto 

procese prosperujú najviac. Smutnejšia som 
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pri pohľade na  zneužívanie 

psychoaktívnych látok a našu neschopnosť 

robiť niečo viac pre zníženie takýchto 

praktík hlavne u mladých ľudí.  Na druhej 

strane  mám optimistické zmýšľanie a tiež 

nádej, ktorá mi vždy, aj pri svojich 

pochybnostiach, ukáže v pravú chvíľu pravý 

smer. Myslím, že  vnútorný pokoj, ku 

ktorému som sa prepracovala ťažkou prácou 

na sebe, je ten, ktorý si za žiadnych 

okolností nedám vziať.  

 

Akademická pôda mi otvorila cestu 

k mladým, otvoreným hlavám, študentov 

vnímam vo svojom živote ako tvorivú 

energiu, ktorá ma núti opúšťať svoje 

stereotypy a to nové, inovatívne v tomto 

vzťahu ma fascinuje.  O  môj kurz Sociálna 

práca v oblasti závislostí javia študenti 

záujem. Keď sa ich  na svojich prednáškach 

pýtam, či uvažujú o svojej práci v oblasti 

závislostí, väčšinou hovoria, že nie. Napriek 

tomu na prednáškach pracujú aktívne 

a hovoria o tom, že chcú o závislostiach viac 

vedieť, rozumieť tomu, čo majú často aj vo 

svojej blízkosti. Dúfam, že ich oslovím 

a k tejto práci pritiahnem, ponúkam im aj 

praktické skúsenosti a účasť na 

svojpomocných skupinách. Milo ma 

prekvapia, ak prídu za mnou s otázkou na 

riešenie ich osobnej situácie, čo vnímam ako 

veľkú dôveru a vážim si to.  Som 

presvedčená o tom, že táto oblasť potrebuje 

kvalitných profesionálov z oblasti sociálnej 

práce a naši študenti nimi aj budú. 

 

Autor: doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.  
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Moje meno je Martin Páleník, som na 

katedre sociálnej práce interným 

doktorandom. Čo sa týka sociálnej sféry, 

pracujem v OZ Prima ako koordinátor 

mobilného streetworku v Bratislave. V 

minulosti som pracoval ešte v CVRZ Cesta 

na sanácii rodinného prostredia a v OZ 

Marginal - integrácia cudzincov do 

slovenskej spoločnosti, ďalej v Slovenskej 

Humanitnej rade - tiež integrácia cudzincov 

a v Slovenskej Katolíckej Charite - taktiež 

integrácia cudzincov - všade v tých 4 

organizáciách ako sociálny pracovník, v OZ 

Prima ako terénny sociálny 

pracovník/stretworker. Čo sa týka cieľových 

skupín v OZ Prima, dostal som sa k tejto 

práci prostredníctvom kamaráta, ktorý tam 

vtedy pracoval a tak som to skúsil aj ja a 

som tam doteraz - už 9 rokov. Najprv som 

bol ako streetworker, neskôr som postúpil na 

funkciu koordinátora. Táto cieľová skupina 

je pre mňa zaujímavá, lebo ešte pred mojou 

prácou s ňou som sa zaujímal o drogovú 

problematiku a drogové závislosti. Aj po 9 

rokoch práce s touto cieľovou skupinou, 

viem stále na tejto práci nájsť niečo 

zaujímavé, resp. niečo čo ma motivuje k 

práci s ňou aj ďalej. Práca ma vo svojej 

podstate baví, to čo ma nebaví je občas 

počasie, ktoré vie znepríjemniť túto prácu, 

ako aj teraz v zimnom období napríklad keď 

je dosť zima, ale to k tej práci patrí, takže s 

tým treba rátať. Taktiež ma nebaví, keď si s 

klientom dohodnem sociálnu asistenciu napr. 

k lekárovi, alebo na políciu a klient nepríde. 

Stáva sa to veľmi často, oveľa častejšie ako 

pri iných cieľových skupinách a je to trochu 

de-motivujúce, ale taktiež sa na to treba 

pripraviť, a rátať s tou možnosťou, že klient 

pravdepodobne na stretnutie nepríde. Vtedy 

sa na to pozriem tak, že som spravil čo som 

mohol a klient sa rozhodol, že nepríde a 

nespraví ten krok, ktorý by mu mohol 

pomôcť zlepšiť jeho situáciu. Čo sa týka 

potenciálu - oblasť drogových závislostí a 

hlavne teda programy výmeny striekačiek 

ako aj streetwork, sú dlhodobo málo 

podporované, a verejnosťou často 

odsudzované. Laická verejnosť totiž 

najčastejšie používa argument, že to čo 

robíme ich len podporuje vo fetovaní, čo nie 

je celkom pravda. Naša práca je primárne 

zameraná na ochranu užívateľov pred 

rizikovým spôsobom užívania látky a taktiež 

aj na ochranu väčšinovej spoločnosti, pred 

šírením nebezpečných infekčných chorôb. 
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Ľudia často zmenia svoj názor na našu 

prácu, keď im vysvetlíme o čo vlastne ide. 

Ale tieto informácie väčšina populácie nemá 

a tak zastáva negatívny názor na našu prácu. 

Má streetwork, Harm reduction prístup a 

práca s užívateľmi miesto na akademickej 

pôde a vo vzdelávaní sociálnych 

pracovníkov??? Jednoznačne áno, pretože 

táto práca je pomerne náročná a vyžaduje si 

od pracovníka značné vedomosti ohľadom 

komunikácie s klientom, všeobecný rozhľad, 

poznanie sociálneho prostredia z ktorého 

užívateľ aj komunita ako taká pochádza a v 

neposlednom rade musí mať hlboké 

vedomosti o závislostiach, ich dôvodoch, 

dôsledkoch a možnostiach ich riešenia, resp. 

liečenia, ktoré by mal klientovi v prípade 

jeho záujmu sprostredkovať. A na toto 

všetko streetworkera ideálne pripravuje 

práve štúdium sociálnej práce, kde dostáva 

komplexné vzdelávanie z každej spomenutej 

oblasti. Záleží samozrejme aj na študentoch, 

aké predmety si počas štúdia vyberú, avšak 

ak niekoho táto téma a táto cieľová skupina 

zaujíma, má možnosť si navoliť takú 

kombináciu predmetov, ktoré mu výrazne 

pomôžu vo vykonávaní profesie 

streetworkera v budúcnosti. Samozrejme 

najviac človeka naučí prax, ale bez 

teoretických vedomostí, to tiež nejde. Takže 

moje odporúčanie pre študentov, ktorí sa o 

túto „cieľovku“ zaujímajú je nasledujúce: 

Ak vás otázka drogových závislostí zaujíma 

a chceli by ste sa tejto práci v budúcnosti 

venovať, navoľte si správnu kombináciu 

predmetov, určite choďte na prax k niektorej 

z organizácií, ktoré sa tejto cieľovej skupine 

venujú, skúste dobrovoľníčiť v týchto 

organizáciách - napríklad pri balení 

materiálu a pod. a je dosť možné, že ak sa 

osvedčíte, tak si vás nechajú v radoch 

svojich budúcich zamestnancov. Začať s 

touto prácou sa dá už aj počas štúdia na 

sociálnej práci, prípadne na psychológii. Ja 

som začal presne tak isto, už počas štúdia 

sociálnej práce. A dôvod prečo hovorím, že 

si to treba aj vyskúšať je ten, že nie všetci 

ktorí sa o túto prácu zaujímajú, ju nakoniec 

aj budú robiť. Človek môže zistiť, že to nie 

je práca pre neho, a tak si môže teda skúsiť 

inú cieľovú skupinu, ktorá mu bude viac 

vyhovovať. Študenti sú počas štúdia často 

aktívni aj v niekoľkých organizáciách a 

ostanú väčšinou pracovať v tej, ktorá je ich 

predstavám najbližšie. 

 

Autor: Mgr. Martin Páleník 
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Na diskusii s témou: „Sme pripravení na 

prácu s migrantmi?“, ktorú organizovala 

naša katedra, som sa dozvedela o ponuke 

vycestovať na týždeň cez organizáciu ADRA 

do Slovanského Brodu. Tak som si povedala 

prečo nie, budem mať možnosť získať 

vlastnú skúsenosť s utečencami a prihlásila 

som sa. 

 Po absolvovaní krátkeho školenia 

v krízovej intervencii, nabalená s batohom 

a očakávaniami, stretla som sa s ďalšími 

tromi dobrovoľníkmi, koordinátorkou 

Dominikou a vyrazili sme na cestu.  

Tranzitné centrum v Slavonskom Brode leží 

vo vnútrozemí Chorvátska na hraniciach 

s Bosnou a Hercegovinou a podľa 

informácií, ktoré som mala dostupné, bol 

zriadený niekedy v novembri 2015. Utečenci 

sem prichádzajú vlakom zo Srbska, z tábora 

Sit. Celá filozofia tohto tranzitného tábora je 

zaregistrovať ich a čo najrýchlejšie poslať 

preč. Takže sú doslova „prehnaní“ cez tábor 

a zas naložení na vlak, smerujúci na 

Chorvátsko-Slovinské hranice.  

Keď príde vlak, sú nahrnutí do registračných 

stanov, kde im zoberú odtlačky, odfotia 

a vystavia identifikačné dokumenty. Nejaké 

už so sebou majú, ale keďže vstupujú do 

Európskej Únie, je to potrebné. Chorvátsko 

im azyl neumožňuje, iba ich presúva ďalej, 

doslova ako horúci zemiak. Aj to len 

v prípade, keď povedia, že chcú žiadať 

o azyl v Nemecku alebo Rakúsku, inak ich 

zrejme posielajú späť. Nemám však o tom 

veľa informácií, pretože to, čo sa deje 

v registračných stanoch si polícia necháva 

pre seba. 

Z registračných stanov sa prechádza do 

veľkého distribučného stanu, kde im pri 

vchode rozdávajú čaj. Prvý zmysel, ktorý je 

zasiahnutý pri vstupe do tohto stanu je čuch, 

pretože je tam pomerne slušný zápach. Je to 

pochopiteľné, keďže sa niekoľko týždňov 

nemajú poriadne kde umyť. Myslím, že raz 

sa mi stalo, že muž, ktorý práve vošiel sa ma 

spýtal, prečo to tu tak smrdí. Vtedy som si 

uvedomila, že oni nemajú najmenšiu 

predstavu, ako to celé prebieha z našej 

strany. Koľko ľudí tu denne prejde a koľko 

už prešlo. Ak sa raz trochu usadia 

a pochopia mechanizmy fungovania v EU, 

snáď na našu pomoc nezabudnú. 

Momentálne je to pre nich len jedna zo 

zastávok na ceste za ich predstavami. 
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Neviem aké tie ich predstavy presne sú, ale 

myslím si, na základe toho, čo som 

vypozorovala, že sa na ceste za nimi ešte 

veľakrát sklamú narazením na realitu. 

Našťastie (pre nich aj pre nás) v polovici 

týždňa odstránili koberec, ktorý tam bol od 

začiatku zriadenia tábora a celý ten zápach 

udržiaval. 

Celý stan je koncipovaný tak, že v strede je 

vytvorený koridor, ktorým sa dá prejsť a po 

stranách sú organizácie svetového aj 

lokálneho charakteru, poskytujúce svoju 

formu pomoci. Po pravej strane sa nachádza 

viacero organizácií ako UNICEF, ktorý 

rozdáva detské oblečenie, Magna 

poskytujúca detské výživy, Care, Chorvátsky 

Červený kríž. Ženy dostávajú do rúk ruksaky 

s hygienickými potrebami, pretože oni by si 

ich sami z dôvodu hanby nikdy nevypýtali. 

Po pravej strane je celé jedno oddelenie 

s oblečením.  

A tu sme pomáhali my. Polovicu mal na 

starosti Chorvátsky Červený kríž a druhú 

polovicu ostatné menšie organizácie, medzi 

nimi aj ADRA. Oblečenie je spoločne 

distribuované, uložené podľa typu 

a veľkosti. Funguje to tak, že za zábradlím 

môže byť maximálne 12 ľudí, 2 z každej 

organizácie. Červený kríž to kontroloval, 

a ak by nás tam bolo viac, tak by tá 

organizácia mala problém. Červený kríž tu 

bol v podstate vo funkcii predĺženej ruky 

polície. Tento tábor bol zriadený políciou 

a tá tu mala najväčšie právomoci. Vďaka 

tomu bola organizácia tábora na vysokej 

úrovni. Niekedy som však mala pocit, že 

síce tu bola silno zastúpená logika, ale akoby 

tu chýbalo srdce.   

Z distribučného stanu majú možnosť ísť na 

ošetrenie. Je tam vytvorený priestor aj pre 

kojenie, no ženy sa tomu niekedy vyhýbajú 

a radšej si zoberú mlieko vo fľaške. Potom 

dostane každý balík s jedlom a to je všetko. 

Celkovo sa tu zdržia v priemere asi 3 

hodiny, záleží od toho, koľko je vo vlaku 

ľudí. Ak je to okolo 300, distribúcia je 

nenáročná, ak je to 900, je to už náročnejšie, 

všetci sa všade tlačia a je tam celkom hluk. 

No je to ešte vždy menej ako na začiatku, 

kedy prichádzalo okolo 1 200 ľudí v jednom 

vlaku. Vlaky prichádzajú každých 6 hodín 

o 9:00, 15:00, 21:00 a 3:00 hodine, pričom 

niekedy sa stáva, že vlak vynechá, závisí to 

od počtu ľudí v Srbsku. Všetko tu v podstate 

závisí od príchodu vlaku. Ak nepríde, nie je 

tu až tak veľa práce, okrem triedenia 

oblečenia v sklade.  

Väčšinou sme robili na denné a nočné 

zmeny. Ja som tam bola cez deň, čo 

znamená, že sme tam prišli o 8:30 

a odchádzali okolo 18:30. Obed bol 

zabezpečený v tábore, raňajky a večere sme 
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si robili na byte, ktorý sme mali od ADRY 

k dispozícií.  

A čo som tam teda konkrétne každý deň 

robila ja? 

Prvé dni som bola prevažne za zábradlím 

odkiaľ som rozdávala oblečenie. Ľudia sa 

nahrnuli a každý niečo chcel. Naučila som sa 

povedať po arabsky nohavice, bunda, či 

ponožky a slovíčko „agbar“ znamenajúce 

„väčšie“, bolo tiež veľmi užitočné, pretože 

mi buď na to kývli áno alebo nie. Na rozdiel 

totiž od anglického slova „big“, na ktoré keď 

mi kývli, tak som nevedela, či chcú niečo 

veľké alebo či to, čo držím v ruke je pre nich 

veľké... 

Často sa dialo to, že som pri jednom človeku 

strávila aj 5 – 10 minút, behajúc hore-dole 

po väčšie či menšie čísla. Najväčší 

nedostatok bol mužských nohavíc veľkosti 

„S“, pretože ľudia z Európy, ktorí šatstvo 

darovali, nosia prevažne väčšie čísla. Snažila 

som sa nezazlievať im ich „vyberavosť“, 

veď aj my pri výbere oblečenia strávime viac 

času. Áno, sú v situácií, keď si človek môže 

povedať, že majú byť vďační za to, že si 

môžu len tak zadarmo nejaké tie nohavice 

vziať. No na druhej strane veľa vecí, ktoré 

sme dostali ako dar, boli naozaj typu „práve 

som si upratal šatník.“ Stal sa mi jeden 

zábavný moment, keď som ponúkala dieťaťu 

nohavice a všetko by bolo v poriadku až na 

to, že mali na kolene dieru, ktorá sa u nás 

považuje za módny výstrelok. Aj keď som sa 

im to snažila vysvetliť, nechápali to 

a ukazovali, že to nie je teplé a že cez to 

predsa fúka.  

Myslím si však, že je dôležité poukázať na 

fakt rešpektovania ich voľby pri výbere 

oblečenia. Majú jednoducho právo povedať, 

že niečo nechcú, aj keď vidím, že to 

potrebujú. Pre nich má možno samotný fakt, 

že si môžu vybrať z rôznych ponúkaných 

búnd väčší význam ako získanie 

konkrétneho oblečenia. Možno im to 

pomáha nachádzať znova svoju ľudskú 

dôstojnosť po tom všetkom čím si prešli. 

A verte tomu, či si vybrali alebo nie, boli 

vďační.  

Videla som všelijaké páry očí. Také, ktoré 

pod zvrašteným obočím vyzerali naozaj 

zničene, aj také, ktoré si hovorili, že musíme 

byť silné a postarať sa o deti. Také, ktorých 

vrásky okolo prezrádzali vysoký vek, 

neprítomne hľadiac do diaľky za 

spomienkami a akoby ani nevnímali, čo sa 

okolo nich deje. A potom tu boli detské oči. 

Unavené, uplakané, ale aj veľké a zvedavé.  

Ďalšie dni som trávila prevažne v koridore 

a oslovovala som ľudí, či nepotrebujú nejaké 

oblečenie, snažila som sa potešiť deti 

s hračkami. Bolo veľa situácií, keď sa aj 

ustráchané deti usmiali po tom, čo som 
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k nim prišla s hračkou a pohladkala ich ňou 

po tvári. Pekné na tom bolo to, že aj rodičia 

sa potešili, že sa ich dieťa smeje 

a poďakovali sa. Určite aj pre nich to bol 

pocit úľavy, aj keď možno len chvíľkový.  

Spolu so psychologičkou Dankou sme sa 

snažili poskytovať psychosociálnu podporu 

aj prostredníctvom takýchto malých 

okamihov. Snažila som sa komunikovať cez 

pohľad a až sama som bola prekvapená, ako 

veľa ľudí na to reagovalo. Pýtala som sa ich 

odkiaľ sú a ako sa majú (jediné frázy, ktoré 

boli porozumené na oboch stranách) 

a oslovovala som spolupracovníkov za 

zábradlím, aby mi poskytli oblečenie, ktoré 

daný človek potreboval. Avšak pre 

poskytovanie psychosociálnej podpory tu 

v podstate nebol vôbec vytvorený priestor. 

Nemali si kde sadnúť a zrelaxovať, uvoľniť 

zo seba napätie a prípadne si aj poplakať.  

Ak ste odo mňa očakávali nejaké srdcervúce 

alebo škandalózne príbehy tak vás asi 

sklamem. Pretože tie silné príbehy sa 

odohrávali zároveň v každom bežnom 

okamihu. Boli a sú to v prvom rade ľudia 

rovnako ako my. Dokonca sme sa zhodli na 

tom, že úroveň ich fyzickej a mentálnej 

kondície bola až obdivuhodná. Keď sme sa 

o tom rozprávali, tak sme si uvedomili, že si 

nie sme celkom istí, či by dnešné americké 

alebo európske rodiny dokázali podniknúť 

takúto cestu.  

V každom prípade, keď som bola tam v tých 

konkrétnych situáciách, jednoducho som im 

pomáhala, nemysliac na žiadnu politiku. 

Viete, môžem o tom napísať veľa slov, no 

nikdy to nenahradí samotnú skúsenosť. Raz 

tam bola kamera a natáčali odtiaľ nejaké 

zábery a akurát tam bol chlapec na vozíku, 

ktorému objektív hneď venoval dostatočnú 

pozornosť. No pritom som tam za celý 

týždeň videla len 2 chlapcov na vozíku. To, 

čo chcem povedať je, že aby si o tom človek 

dokázal urobiť aspoň trochu objektívnejší 

názor, je treba zažiť atmosféru a to pozadie, 

ktoré je za kamerou.  

Keď sa však človek nad tým zamyslí 

globálnejšie, tak si uvedomí, že sú to húfy 

ľudí, ktorí len pribúdajú. Myslím si, že bude 

potrebné vytvoriť priestor pre integráciu 

týchto ľudí do spoločnosti. A na to treba 

odvahu. Odvahu vydať sa na túto cestu plnú 

prekážok. Áno, je jednoduchšie otočiť sa im 

chrbtom, no tým nezmiznú. Je jednoduchšie 

generalizovať na všetkých utečencov 

zodpovednosť za násilnícke prejavy 

konkrétnych indivíduí.  

No myslím si, že by sme mali nájsť odvahu 

otočiť a im tvárou a vytvoriť prostriedky pre 

ich integráciu. Lebo v konečnom dôsledku  
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ak necháme aby nás ochromil strach z toho, 

že si tu vytvoria vlastné komunity, ktoré 

môžu neovládateľne vyprodukovať všetky 

formy správania, tak to práve táto naša 

nečinnosť naozaj môže spôsobiť.  

A myslím si, že my ako sociálni pracovníci 

by sme mali hľadať ako prví cestu 

k integrácií.  

Trochu vizionárskej príchuti na záver, ale 

zamyslieť sa nad tým neuškodí.  

 

Môžete si pozrieť aj video, ktorého autorom je Bc. Hana Gelenekyová 

https://www.youtube.com/watch?v=o6VM2RC2QvQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o6VM2RC2QvQ
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Autor článku a fotiek: Bc. Hana Gelenekyová 
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K mojej ďalšej profesionálnej oblasti práce 

s ľuďmi akou supervízia je, som sa 

dostal/resp. ovplyvnili túto cestu 3 faktory: 

absolvovaný dlhodobý výcvik v skupinovej 

psychoterapii, odborná prax 

a v neposlednom rade ľudia, ktorí ma do 

tejto problematiky zasvätili a vďaka ktorým 

som sa do supervízie zamiloval. A tými bol 

najmä profesor Gabura, ktorý bol aj mojim 

školiteľom v rámci doktorandskej práce 

a učil ma predmet Supervízia v sociálnej 

práci ešte počas môjho vysokoškolského 

štúdia sociálnej práce. Potom to bol docent 

Strieženec, ktorého to síce profesionálny 

„záber“ nebol, ale vďaka rigoróznemu 

pokračovaniu - u neho ako u predsedu 

komisie - mi umožnil túto tému 

rozpracovávať a to bol môj prvý „vedecký 

kontakt“ so supervíziou. Následne to boli 

docentka Mydlíková, ktorá ma spolu 

s profesorom Gaburom a ďalšími 

odborníkmi vzdelávali a „trénovali“ na 

budúci výkon supervízie v rámci dlhodobého 

výcviku v supervízii.  Po dlhodobom 

výcviku sme supervíziu implementovali do 

VŠ prípravy sociálnych pracovníkov a tu 

nemôžem opomenúť moju kolegyňu 

doktorku Koscurovú a docenta Brnulu, 

s ktorými sme supervízie začali našim 

študentom poskytovať a tiež sa v nemalej 

miere zaslúžili o to, že má supervízia vo 

vysokoškolskom prostredí také postavenie 

aké má.  

 

Cieľovej skupine sa venujem, pretože ma 

neuveriteľne táto práca napĺňa a fascinuje, 

stále v nej vidím veľký zmysel a posúva aj 

mňa osobne stále ďalej a stále prichádzam na 

to, že sa ešte aj ja mám čo učiť. Som 

vďačný, že je o moje supervízie záujem a to 

je signál, že „to asi robím dobre“ a mám 

v tom pokračovať. 

 

Baví ma to, keď vidím, že je užitočná, že má 

pre supervidovaných význam, že im otvára 

nové obzory, že sa „vyventilujú“ 

(vyrozprávajú) a zrazu akoby nabrali nový 

dych a majú chuť pracovať, tešia sa na svoju 

prácum, na klientov .. a problém/dilemu, 

ktorú do supervízie priniesli, berú zrazu ako 

výzvu, nie ako neriešiteľný problém. Baví 

ma na tejto práci aj rôznorodosť tém, ľudí 

a prístupov k riešeniu svojich „zákaziek“ 

a najmä to, ako som už konštatoval, že to má 

význam a vidíte veľké a relatívne rýchle 

výsledky vašej práce. Na svojej supervíznej 
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práci milujem, keď využívame aj rôzne 

projektívne techniky, je to taký „vyšší level“ 

v supervízii, teda aspoň ja to tak vnímam, 

keď si či už v individuálnej, tandemovej, 

skupinovej, či tímovej supervízii vyberú pre 

prezentáciu svojho problému/dilemy/témy aj 

„pomôcky“, akými sú napr. drevené 

postavičky, zvieratká, rôzne kocky, papiere, 

farby a zrazu si vedia ten svoj problém úplne 

inak predstaviť. Je to potom veľmi kreatívny 

spôsob riešenia svojich dilem a v takejto 

kreatívnej supervízii vnímam jej „pridanú“ 

hodnotu. Nemôžete, resp. sa  nedá takýto 

spôsob práce v supervízii využívať vždy 

a u všetkých ..aj na toto však musíte byť ako 

supervízor citlivý, prirodzene dávkovať 

a vnímať potreby, možnosti a limity tých, 

s ktorými pracujete.  

 

Nebaví ma už supervíziu rozbiehať ..a najmä 

v skostnatelých organizáciách/inštitúciách, 

kde ľuďom nejde o ich rozvoj a rozvoj 

tímu/organizácie, a kde nemajú radi svojich 

klientov, resp. sú ich klienti na poslednom 

mieste. Je smutné, že to musím takto 

konštatovať. Zažil som však mnohé situácie, 

keď som si v duchu hovoril: „pre Boha, 

prečo vy túto prácu robíte? Na čo ste tu? 

Prečo sa nechcete pohnúť ďalej?“ Na druhej 

strane ma každá takáto „nechuť“ 

supervidovaných a rôznych viac-menej 

negatívnych konfrontácii posúvala vždy 

ďalej. Ja osobne som sa vďaka týmto 

situáciám naučil poukazovať exaktnejšie na 

problémy (v práci, v tíme, v organizácii), 

poskytovať oveľa efektívnejšiu spätnú väzbu 

a uvedomil som si, že niekedy aj napriek 

dobrým (dostatočným) zručnostiam zmenu 

nedosiahnete. A vtedy treba pristupovať 

k supervízii (a tým aj k vašej práci v role 

supervízora a k ľudom, ktorých 

supervidujete) s ešte väčšou pokorou, 

pretože neviete, resp. sa musíte zamyslieť, či 

ste zlyhali vy ako supervízor alebo ľudia, 

s ktorými práve pracujete a ktorí nechcú ísť 

ďalej a pracovať na sebe, nechcú pracovať 

na zlepšovaní vzťahov (v kolektíve alebo 

s klientmi) a nie to ešte prijať nejakú zmenu 

v organizácii (kde a pre ktorú pracujú), pre 

ktorú by oni niečo mohli (mali) urobiť apod.  

A či v tom vidím potenciál? Jednoznačne! 

Toto je podľa mňa ten pravý nástroj, ktorý 

vás posunie nielen v práci, ale aj v živote 

a najkrajšie na tom je, že zlepšuje vzťahy na 

pracovisku, medzi klientmi a ľuďmi, ktorí 

s nimi pracujú a okrem uvedeného 

aj prinavracia chuť do práce atď. 

Myslím si, že naša katedra je v tejto oblasti 

naozaj medzi prvými v európskom a možno 

aj celosvetovom meradle. My supervíziu 

učíme a zároveň ju aj poskytujeme (nielen 

študentom, ale i praktikom). 
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V kontexte prípravy budúcich profesionálov 

je supervízia nevyhnutná, je nástrojom, ktorý 

premosťuje teóriu s praxou a zároveň 

zvyšuje odborný (a dovolím si tvrdiť, že aj 

osobnostný) rast našich študentov a má ešte 

mnohé ďalšie výhody. 

 

Som rád, že supervíziu začínajú aj naši 

študenti a študentky vnímať ako prirodzenú 

súčasť ich odbornej prípravy na profesiu, 

ktorú študujú a pevne verím, že aj po 

skončení vysokoškolského štúdia budú 

supervíziu vyhľadávať a využívať. No 

a možno aj vďaka tomuto posolstvu – 

v podobe absolventov rozumejúcim 

supervízii – bude v praxi sociálnej práce 

supervízia absolútne prirodzenou súčasťou 

práce sociálnych pracovníkov. Naša profesia 

si vyžaduje neustále na sebe pracovať a na to 

nezabudnime. Supervízia nám môže pomôcť 

byť úspešným v práci a zároveň si zachovať 

prirodzený rešpekt  a profesionálnu hrdosť.  

 

 

Autor: doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. 
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Keby som mala čo najpresnejšie 

zadefinovať, popísať to,  čo ma zaujíma v 

kontexte sociálnej práce (tak teórie ako 

praxe), tak by som to pomenovala ako 

„diverzita = rôznorodosť“ a rešpekt 

k ľudským a občianskym právam.  Ako 

psychologička som relatívne dlho pracovala 

v oblasti výskumu dieťaťa (VÚDPaP), ktorý 

sa týkal  vzťahov dieťaťa s ADHD a jeho 

rodičov, neskôr som skúmala vzťahy v  

rozvodovej rodine.  Tiež som pracovala v 

poradni (Manželská a predmanželská 

poradňa, neskôr sa premenovala na Centrum 

poradensko-psychologických služieb). Už od 

tých čias inklinujem k téme rodina, 

rozvodová rodina, rodové aspekty rodinných 

a sociálnych vzťahov.  

 

Táto skúsenosť ma tiež veľmi podporila 

v presvedčení o význame hodnoty „inakosti“ 

pre spoločnosť a rešpektom voči rôznosti 

ľudí v jej rámci. Aj vzhľadom na schopnosti, 

charakteristiky, preferované hodnoty 

človeka, ale aj identity, sociálne zázemie 

a ďalšie atribúty, ktoré sa spájajú 

s individuálnym životom človeka. To, čo nás 

všetkých spája je to, že sme jedineční 

a rôznorodí jednotlivci a spoločnosť túto 

skutočnosť má uznať ako základ pre 

spoločenské vzťahy. Uznať naše ľudské a 

občianske práva a zaistiť to, aby boli 

prostredníctvom zákonov a fungovania 

inštitúcií uznané a rešpektované. A to sa 

premieta do „nejako fungujúcej“ 

spoločnosti, ktorá nám určuje, limituje alebo 

podporuje to, ako sa chceme alebo môžeme 

v živote realizovať.  

Možno aj preto, mám troche problém, 

narábať s termínom „cieľová skupina”. 

Rozumiem tomu, že je to (predovšetkým 

v slovenskom odbornom kontexte sociálnej 

práce) zaužívaný termín a uľahčuje odbornú 

komunikáciu, možno aj jednotlivé kroky v 

rámci výkonu činností sociálnej práce. Môj 

„vzdor” voči používaniu tohto termínu, 

súvisí s tým, že sa mi v „cieľovej skupine” 

stratí človek. Stratí sa v ňom to, že človek sa 

ocitá naraz vo viacerých pozíciách, 

prostrediach, problémoch a tým aj viacerých 

„cieľových skupinách”. Je nezamestnaná 

nevydatá viacdetná Rómka viac súčasťou 

cieľovej skupiny „marginalizovaných, 

nezamestnaných,  sociálnej práce s 

rodinou…” ?  
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Ale vrátim sa k prvej otázke a odpoviem na 

ňu. V rámci pedagogickej ale aj výskumnej 

činnosti sa venujem sociálnej práci 

s rodinou. Špecificky intervenciám 

v rozvodovej rodine, čo je oblasť, ktorej sa 

venujem „historicky“ najdlhšie a stále ma to 

baví. Aj preto, že sa stále rozvíja a v našom 

slovenskom kontexte je ešte veľmi veľa 

priestoru preto, ako zlepšiť prácu s rodinou 

v rozvode. To znamená: podporiť adaptáciu 

rodičov a detí na rozvod, ochrániť 

a podporiť deti rozvodu aj metódami 

a činnosťami sociálnej práce. Zabrániť 

násiliu, týraniu a zneužívaniu detí, ale aj 

partnerky/-ra. V súčasnosti sa začína viac 

pracovať na tom, aby sa vytvorili štandardné 

postupy pre pomoc a podporu rodín a detí 

v rôznych náročných životných situáciách. 

A to, že je to zároveň aj oblasť významná 

pre skúmanie a odborné rozvíjanie, z nej robí 

aj zaujímavú a perspektívnu „akademickú 

oblasť“. 

 

Mojou srdcovkou sú feministické teórie 

a praxe v sociálnej práci, ale aj v iných 

vedách o človeku. Tie, podľa mňa, prepájajú 

alebo prekračujú hranice odborov, cieľových 

skupín aj praktických činností 

uskutočňovaných na ochranu a podporu 

veľmi rôznorodých ľudí, jedincov a snažia sa 

narušovať štandardné vzorce vnímania aj 

zaobchádzania s ľuďmi: ženami, mužmi, 

inými. Zároveň je to pre mňa otázka hodnôt 

a ich verejného priznania. Je to aj o tom, že 

sociálna práca, ale aj iné spoločenské vedy 

sa môžu prostredníctvom niektorých 

prístupov a praxí podieľať na zmene 

poriadkov (či už rodových alebo iných). Aj 

jednu aj druhú zmieňovanú oblasť môjmu 

odborného záujmu v rámci sociálnej práce 

zužitkujem aj v 

problematike marginalizovaných rómskych 

komunít, resp. kurze „Sociálna práca 

v sociálne vylúčených komunitách“. Zdá sa 

mi dôležité, aby v tejto oblasti výkonu 

sociálnej práce, alebo komunitnej 

a rozvojovej práci sa uskutočňovala pomoc 

a podpora v spolupráci s občanmi, ktorých sa 

týka, pri rešpektovaní ich občianskych 

a ľudských práv a s ohľadom na pozíciu, 

ktorú v rámci spoločnosti (ale aj svojej 

komunity) majú. A to jeden so sociálnych 

problémov, s ktorým sa máme ešte stále 

problém vysporiadať aj ako občania, ale aj 

ako sociálni pracovníci/-čky, preto ho 

považujem v rámci študijných programov za 

jednu z prioritných tém. 

 

Autor: PhDr. Elena Ondrušková, PhD.  
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Dňa 11. 1. 2016 sa konala v priestoroch Starého lýcea na Konventnej 15 v Bratislave Diskusia, 

ktorá bola organizovaná Katedrou sociálnej práce PdF UK v Bratislave. Téma bola: „Sme 

pripravení na sociálnu prácu s migrantmi?“ Na diskusiu boli pozvaní, a teda diskutovali s nami 

odborníci z praxe, ale aj z akademickej praxe. Celú diskusiu moderoval pán doc. PhDr. Ladislav 

Vaska, PhD. a paní Mgr. Dáša Čiripová.  

Aby sme Vám predstavili atmosféru diskusie, tak máme pre Vás pár fotografií.  
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Autor príspevku a fotiek: Hana Filipová 
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Mojou dlhoročnou  témou, vo výskume, 

pedagogickom procese a v praxi,  je  Carl 

Rogers  a jeho prístup v práci s druhým 

človekom.  S týmto prístupom som mala 

príležitosť bližšie sa zoznamovať  počas 

svojho pôsobenia na Psychologickom ústave 

Univerzity Komenského v Bratislave, kde 

som  pracovala  ako odborná pracovníčka. 

Toto pracovisko sa vždy orientovalo na 

spoluprácu so zahraničím, prijímalo 

odborníkov z rôznych kútov sveta, aby 

udržiavalo krok s dianím v našom odbore, 

v psychologickom poradenstve. V tom čase 

pre nás ako zamestnancov sa veľmi  

cestovať nedalo. Preto sme robili všetko pre 

to, aby  k nám, vtedajšie Československo, 

prišli celosvetovo uznávaní odborníci,  

blízki spolupracovníci Carla Rogersa  

a predstavili jeho prácu. Carl Rogers zomrel 

na následky autonehody krátko predtým. 

Písal sa rok 1988 a spolu s kolegami 

a hlavným aktérom tejto iniciatívy  Vladom 

Hlavenkom,  sme zorganizovali prvý 

workshop, na ktorom sme sa bližšie 

zoznámili s Prístupom  zameraným na 

človeka. Nasledoval 3-ročný medzinárodný 

vzdelávací výcvikový program, ktorého sa 

zúčastnili odborníci z viacerých krajín 

Európy . Viacerí z nich šíria myšlienky 

Rogersa dodnes v oblastiach, v ktorých 

pôsobia. 

 

Výcviky v tomto  psychoterapeutickom 

smere  sa od tých čias organizujú stále. 

Príchodom na Katedru sociálnej práce v roku 

1991 som sa začala venovať možnostiam 

aplikácie Prístupu zameraného na človeka 

(Person -Centered Approach – PCA) 

v sociálnej práci.  V roku 1995 vychádza 

monografia Poradenský proces (autori: Ján 

Gabura a Jana Pružinská), v ktorej 

predstavujem tento prístup. 

 

Zároveň prednášky z PCA tvoria pevnú 

súčasť vzdelávacieho programu sociálnych 

pracovníkov dodnes. Som presvedčená, že  

poznanie sociálnych pracovníkov by malo 

byť ovplyvnené myšlienkami Rogersa. Sám 

začínal prednášať o svojom pohľade na 

prácu s klientmi práve sociálnym 

pracovníkom. V povinne voliteľnom 

predmete Aplikácie PCA v sociálnej práci sa 

venujem rozpracovávaniu možného 

využívania potenciálu PCA v práci 

s rôznymi skupinami klientov.  
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Svoje teoretické poznanie spájam 

s výskumnými zisteniami o využívaní PCA 

v práci sociálnych pracovníkov v monografii 

Person-Centred Approach in Social Work 

(2013) a rade vedeckých a odborných  

člákov.  Sociálna práca je humanistická 

a sociálny pracovník, ktorý sa stotožní 

s touto myšlienkou má šancu pomáhať 

druhým predovšetkým tým, že im vracia 

sebaúctu, možnosť prežívať sa ako človek 

s vlastnou hodnotou a objavovaním svojej 

vnútornej  sily. Sily, ktorú potrebujeme na  

zvládanie rôznych náročných a ťažkých 

situácií v živote.  A tak klient sa prežíva 

predovšetkým ako človek, bez ohľadu na to, 

kde býva, koľko zarába, ako sa oblieka či 

s kým sa stretáva.  

 

Autor: PhDr. Jana Pružinská, PhD.  
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Počas môjho bakalárskeho štúdia na katedre 

sociálnej práce UK som sa rozhodla pre 

zážitkovú prax v rehabilitačnom stredisku 

neziskovej organizácie Dss-MOST, kde v 

tom čase pracoval môj známy, tiež absolvent 

našej katedry. To bol môj prvý cielený 

kontakt s ľuďmi s duševnou poruchou. 

 

Myslím, že uplynul približne rok po mojej 

praxi, keď som si uvedomila, že ma to 

profesionálne ťahá k danej cieľovej skupine. 

Téma duševného zdravia a porúch bola a 

stále je pre mňa zaujímavá. Je to téma, ktorá 

mi príde blízka, pretože sa týka každého z 

nás. Žiaden človek nie je 100% imúnny voči 

duševným poruchám a je z veľkej časti 

našou zodpovednosťou sa o svoje duševné 

zdravie starať po celý život. Zároveň 

vnímam nedostatočný záujem verejnosti o 

problematiku duševného zdravia a porúch. 

Ešte aj dnes predstavuje pomerné tabu a 

ľudia s duševnou poruchou sú v 

každodennom živote stigmatizovaní. Počet 

ľudí s duševnou poruchou pritom neustále 

stúpa. Aj to boli dôvody, ktoré ma opäť 

priviedli do Dss - MOST, kde som najskôr 

pôsobila ako dobrovoľníčka. Venovala som 

sa skupinovej práce s klientmi, pri ktorej 

som využívala najmä metódy biblioterapie. 

O niečo neskôr som začala tiež viesť denný 

program v pozícii odbornej pracovníčky. 

Táto práca ma baví stále, v prvom rade 

preto, že mi dáva zmysel. Zaujímajú ma 

ľudia, naše správanie, názory a nové 

situácie, z ktorých sa snažím posúvať 

odborne vpred. Baví ma viesť skupinu, 

odovzdávať informácie a snažiť sa klientov 

posilňovať v rôznych sociálnych 

zručnostiach. Je to ale obojsmerný proces, 

pretože sa učím aj ja veľa od nich. 

Mnohokrát sú starší, skúsenejší, 

rozhľadenejší v rôznych témach a prinášajú 

aj pre mňa zaujímavé podnety pre 

rozmýšľanie. Baví ma, že táto práca nie je 

pre mňa stereotypná. Každý deň je unikátny, 

tak ako nálada a témy v skupine, program a 

situácie, ktoré riešime. A čo ma nebaví? 

Skôr by som povedala, čo je náročné. Práca s 

touto cieľovou skupinou je pre mňa niekedy 

neľahká v tom, že jej výsledky nie sú priamo 

uchopiteľné. Je iné pracovať napr. s deťmi, 

kde po vcelku krátkej dobe vidíte posuny, 

takpovediac plody vašej práce. Ja si ich často 

musím nachádzať sama. Duševná porucha 
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nezmizne, zlé sociálne podmienky niekedy 

tiež nie. Životy mojich klientov väčšinou 

nemajú rozprávkové konce, ako napr., že si 

nájdu prácu, bývanie, partnerov a partnerky 

a sú "za vodou". Pointou je naučiť ich žiť 

životy aké majú, posilniť ich schopnosť 

viesť zmysluplný život aj s duševnou 

poruchou, ktorej symptómy síce ostanú, no 

nebudú hrať hlavnú a jedinú rolu v ich 

živote. Aj to, že klienti nie sú zavretí doma 

medzi štyrmi stenami, ale za daných 

podmienok ráno vstanú a prídu medzi 

ostatných, kde trávia deň, sú aktívni, učia sa 

novým veciam, vytvárajú si vzťahy, je 

vlastne úspech. Treba si uvedomiť, že veci, 

ktoré sú pre nás často banálne a samozrejmé, 

znamenajú pre nich záťaž, ktorú musia 

každodenne prekonávať. 

 

Určite vidím potenciál v zameraní 

pozornosti na duševné zdravie a poruchy, či 

už v širšej, alebo aj odbornej verejnosti. 

Vzhľadom na dnešnú rýchlu a na výkon 

orientovanú dobu, na životný štýl mnohých 

ľudí, bude tejto problematike čoraz viac 

potrebné venovať pozornosť. S tým súvisí aj 

pripravovanie profesionálnych pracovníkov, 

ktorí sa venujú danej cieľovej skupine. 

Dôležité miesto v multidisciplinárnom tíme, 

ktorý by sa ideálne mal venovať klientom, 

má aj sociálny pracovník. Osobne vnímam 

ponuku predmetov na akademickej pôde, 

ktoré sa venujú danej oblasti, ako 

nedostatočnú. Myslím, že je potrebné začať 

v prvom rade búrať predsudky a mýty o 

duševných poruchách už u študentov, hoci to 

nemusí byť cieľová skupina, s ktorou 

plánujú pracovať. 

 

Autor: Mgr. Petra Mišáková 
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Dňa 28. 11. 2015 sa uskutočnil Deň otvorených dverí na Katedre sociálnej práce v priestoroch 

samotnej katedry na Šoltésovej 4 v Bratislave. 
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Autor fotiek: Brigita Hlačinová 
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Dňa 23. 1. 2016 sa uskutočnil Deň otvorených dverí Pedagogickej fakulty UK v Bratislave na 

Račianskej 59. Na DOD sa predstavili jednotlivé katedry a medzi nimi aj „naša“ Katedra 

sociálnej práce.  
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Autor fotiek: doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. a Brigita Hlačinová 
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K práci so seniormi som sa dostal náhodou ešte v roku 2000. Na Filozofickej fakulte v Novom 

Sade kde som vtedy študoval sociológiu bola ponuka pre študentov aby pracovali ako 

dobrovoľníci so seniormi-utečencami z Chorvátska a Bosny a Hercegoviny. Prihlásil som sa 

spolu s mojim kolegom. Bola to ťažká práca ale zároveň vzácna skúsenosť. Na návštevy sme 

stále šli vo dvojici. Títo ľudia väčšinou žili v ťažkých podmienkach lebo už nemali nikoho, 

museli opustiť svoje domovy a majetok. Často trpeli ochoreniami, najmä psychickými ale neboli 

zdravotne poistení takže nemali prístup k lekárskej pomoci. Našou úlohou bolo 1 x krát v týždni 

navštíviť konkrétneho človeka, porozprávať sa s nim, odovzdať mu balíček základných 

hygienických potrieb alebo balíček s jedlom. V pamäti mi utkvela spomienka na pána Milana, 

ktorý bol nevidiaci a žil s dvomi mačkami. Pri našej prvej návšteve pán Milan bol veľmi 

vzrušený, šťastný a oslavoval - jedna z mačiek sa okotila. Hovoril, že je taký šťastný, že už môže 

umrieť. Kolega a ja sme sa stali krstnými rodičmi mačiatok. Keď sme nasledovný týždeň prišli na 

návštevu pán Milan bol mŕtvy. V súčasnosti som riaditeľom opatrovateľskej agentúry pre 

seniorov. Zároveň pripravujem a realizujem pamäťové cvičenia pre seniorov kde si udržujú a 

rozvíjajú pamäť. Od seniorov som sa veľa naučil nielen o nich ale aj o sebe. Naučil som sa o 

radosti, o trpezlivosti, vážiť si ľudí, vzťahy, prijímať rady a odporúčania. Naučil som sa mnoho o 

čase, živote i o smrti. Téma, ktorá ma pri práci so seniormi zaujala a ktorá je podľa mňa aktuálna 

a dôležitá je bezpečné a komfortné bývanie seniorov. Túto problematiku vnímam ako 

interdisciplinárnu a zároveň ako oblasť kde aj sociálna práca má čo povedať a využiť svoj 

potenciál. 

 

 

Autor: Mgr. Ivan Sokola 
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Vyštudovali ste učiteľstvo výtvarnej výchovy 

a štúdium liečebnej pedagogiky. Tiež ste 

absolvoval štúdium anglického jazyka na 

Jazykovej škole. Ako s odstupom času 

hodnotíte tieto štúdia ? Venujete sa ešte 

okrajovo niektorej z týchto oblastí ?  

Áno, pôvodne som študoval tieto dva 

odbory, prvý v dennom štúdiu, druhý ako 

externista. Prvé štúdium sa viaže k dvom 

rozporuplným dojmom. Na jednej strane 

snaha o tvorivosť, rozlet, nové podnety, 

zaujímavé prostredie. Na druhej 

normalizačné obdobie (začiatok 

sedemdesiatych rokov), kontrola, 

ideologické tlaky, oficiálna doktrína vyvolať 

strach a neistotu, potláčanie slobodných 

prejavov, formalizácia. Po skončení tohto 

štúdia som sa nevedel rozhodnúť čo ďalej 

a pomohla mi náhoda. Náhodou som dostal 

ponuku pracovať v diagnostickom ústave pre 

mládež. Nastupoval som s predstavou 

niekoľkých mesiacov na vykrytie obdobia 

medzi ukončením školy, nástupom na 

povinnú vojenskú službu a serióznym 

výberom zamestnania. Nakoniec som v tejto 

organizácii pracoval 12 rokov. Táto práca 

ma potom inšpirovala zaujímať sa o štúdium 

liečebnej pedagogiky. Angličtina bola  

 

nevyhnutná od rannej mladosti, hlásim sa ku 

generácii Beatles. To bez angličtiny nešlo. 

Trochu ľutujem, že som sa angličtine 

nevenoval viac a systematicky. Byť 

napríklad prekladateľom musí byť zaujímavá 

práca. Túto ambíciu som nikdy nemal, ale 

preniknutie do cudzieho jazyka je, podľa 

mňa, rovnako vzrušujúce ako spoznávať 

nové prostredie, hlboká znalosť jazyka určite 

pomáha lepšie rozumieť iným kultúram, 

pochopiť  myslenie, kultúrny kontext – 

históriu, umenie, architektúru... 

 

Neskôr ste sa zamerali na sociálnu 

patológiu. Čo Vás podnietilo k tejto 

špecializácií ?  

Nemyslím, že som sa cielene zaoberal 

sociálnou patológiou, skôr niektorými 

fenoménmi, ktoré sa zvyknú tradične 

zaraďovať do kategórie sociálna patológia. 

Diagnostické centrá sú primárne zamerané 

na rizikové správanie, dissociálne prejavy, 

všeobecne nazývané poruchy správania. Tie 

sa, samozrejme, v mnohých prípadoch 

vyskytujú v prepojení na iné maladaptívne 

prejavy – zneužívanie a závislosti na 

návykových látkach, nelátkové závislosti, 

raná sexualita a promiskuita, poruchy 
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interpersonálnych vzťahov, agresívne 

správanie, zneužívanie a asociálne rituály vo 

forme šikanovania a ďalšie. Poruchy 

správania nemožno vnímať mimo vývinový, 

sociálny kontext a ďalšie tzv. 

sociálno-patologické javy nevynímajúc. Ak 

ma teda zaujímali poruchy správania, 

nemohli ma nezaujímať ďalšie sprievodné 

prejavy.  

 

Prečo ste si nakoniec vybrali odbor sociálna 

práca a čo Vás k tomu motivovalo ?  

Neviem či by som to formuloval tak, že som 

si vybral sociálnu prácu. Iste to nebola moja 

dlhodobá vízia. Môj záujem o sociálnu prácu 

vznikol v osemdesiatych rokoch. Vtedy som 

už mal za sebou cca pätnásťročnú prax 

a videl som (teda nielen ja, ale aj iní 

kolegovia) veľkú priepasť medzi ústavnou 

(rezidenciálnou) starostlivosťou 

a prirodzeným sociálnym prostredím 

klientov, s ktorými som vtedy pracoval. 

V tom čase neexistovala terénna sociálna 

práca, mimovládne organizácie boli 

zakázané, štátny systém bol spôsobilý 

maximálne evidovať a administratívne 

zachytiť problémové správanie detí a rodiny. 

Napríklad v bratislavskom obvode II. mala 

jedna sociálna kurátorka na starosti 

v priemere 300 rodín. Deťom alebo 

mladistvým, ktorí boli ohrození 

dissociálnym vývinom nebolo možné 

poskytnú elementárnu starostlivosť. Ich 

vývin sa v mnohých prípadoch postupne 

zhoršoval a vyústil do kontaktu s políciou 

a/alebo do umiestnenia do celodennej 

starostlivosti. V tom čase bola starostlivosť 

o mládež s rizikovým správaním bola 

minimálne diferencovaná, nebolo výnimkou, 

že do jednej izby sa mohli dostať 

sedemnásťročný páchateľ závažnej trestnej 

činnosti po prepustení z výkonu trestu 

odňatia slobody a jedinec, ktorý bol do 

inštitúcie umiestnený len pre záškoláctvo. 

Podobná situácia bola aj v iných oblastiach 

pomoci. Postihnutí, seniori, nemocnice pre 

dlhodobo chorých existovali v izolácii, 

nezriedka v starých nevhodných budovách, 

na pokraji záujmu spoločnosti. Koncom 

osemdesiatych rokov začali postupne do 

krajiny prenikať informácie zo zahraničia, 

občas sa objavil aj zahraničný odborník, 

niektorí z kolegov sa dostali do zahraničných 

inštitúcií, o ktorých sme nemali ani tušenia. 

Objavili sa informácie o vzdelávaní 

v sociálnej práci v Československu pred 

nástupom komunistov k moci. Rýchlo 

a ľahko sme rozpoznali, že v pomáhajúcej 

sfére chýba jeden kľúčový prvok – sociálna 

práca. Spomínal som sociálnych kurátorov, 

tieto pozície zastávali všetky možné profesie 

od ekonómov, právnikov, pedagógov, 
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psychológov... len nie sociálnych 

pracovníkov, teda špecificky pripravených 

expertov.  

 

Absolvovali ste aj krátkodobý výcvik v 

psychoterapii orientovanej na klienta a aj 

dlhodobý výcvik v skupinovej psychoterapii. 

Aké ste mali od týchto výcvikov prvotné 

očakávania ? Naplnili sa ?  

Najprv som absolvoval dlhodobý výcvik 

v skupinovej dynamicky orientovanej 

psychoterapii. V čase nástupu do tohto kurzu 

som sa intenzívne zaoberal využitím 

výtvarných techník a postupov v 

resocializácii. Pri možnosti zvýšiť svoju 

odbornosť som neváhal a fakticky som sa 

prihlásil bez rozmýšľania. Vtedy som 

o psychoterapii nevedel skoro nič. Našťastie, 

dnes keď pôsobím ako lektor 

psychoterapeutických kurzov viem, že to 

bolo dobre. Nebol som na introspektívnu 

prácu vôbec pripravený, zaskočilo ma celé 

dianie vo výcviku a práve to bolo výborné. 

Nič, žiadne poznatky ako má alebo nemá 

proces psychoterapie vyzerať, mi nebránilo 

naplno sa vložiť do spolupráce 

i konfrontácie, do skúmanie  svojho vnútra 

i spoznávania seba v kontakte s inými. 

Očakávania som mal skôr profesijné, 

nakoniec vysoko prevýšili osobné zisky. 

Krátkodobý výcvik v rogeriánskej terapii 

a poradenstve bol výnimočnou príležitosťou 

pracovať iným spôsobom, dotknúť sa 

a vyskúšať iné metódy a procesy, spoznať 

mnoho vzácnych ľudí v unikátnom rámci 

terapeutického procesu 

vedeného medzinárodným tímom 

facilitátorov. Atmosféra kurzu sa pre mňa 

pohybovala niekde medzi serióznym 

vzdelávaním a happeningom. Dnes som si 

vedomý, že viaceré prvky humanistického 

prístupu sú vlastne nenahraditeľné a snažím 

sa ich uplatňovať v každej sfére práce s 

ľuďmi.    

 

Stal ste sa lektorom rôznych vzdelávacích 

programov. Čo Vás najviac baví na týchto 

vzdelávaniach a čo naopak Vám 

nespôsobuje až takú radosť ?  

Počas mojej praxe som sa zaoberal 

viacerými témami. Mohli by sme ich voľne 

rozdeliť na obsahové (napríklad 

komunikácia, či vedenie ľudí a pod.), alebo 

na procesuálne. Jedna z tých druhých ma 

sprevádza a teší po celú dobu. Je to práca so 

skupinou a skupinová dynamika. Skupinovú 

prácu považujem za nielen vo väčšine 

prípadov efektívnejšiu, ale predovšetkým 

zaujímavejšiu a aj jednoduchšiu. 

Efektívnejšia je v tom, že skupina vždy 

poskytuje jedincovi viac podnetov ako jeden, 

akokoľvek vzdelaný alebo skúsený 
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odborník. Druhou výhodou je, že skupina 

proces uľahčuje, urýchľuje a dynamizuje. 

Skupinová dynamika zahŕňa všetko dianie 

v skupine. Ak sa nám podarí tieto prvky 

optimálne využívať skupina samotná 

iniciuje, aktivizuje, mobilizuje i koriguje 

poradenský, terapeutický či tréningový 

proces. Stačí ju trpezlivo, cielene 

a systematicky podnecovať. To mám rád. 

Mohol by som hovoriť aj o jednotlivých 

témach vzdelávania, ale v tom nevidím 

veľký rozdiel a to sa mení, občas ma baví 

viac pracovať s témou konfliktov, potom mi 

vyhovuje asertivita, inokedy 

sebapoznávanie. Neviem od čoho to závisí, 

ale nie je to statické, preferencie sa menia. 

Možno to súvisí s faktom, že nemám rád 

rutinné, opakujúce sa veci a priťahujú ma 

nové témy.   

 

Čo Vás viedlo k tomu, aby ste sa angažovali 

aj v oblasti mediácie a supervízie ? 

Ak dovolíte začnem supervíziou. 

V supervízii som trochu pracoval, nemám 

však oficiálne oprávnenie supervíziu 

vykonávať. Mám však so supervíziou svoje 

skúsenosti, spolu s jedným s mojich 

supervízorov sme narátali okolo dve tisíc 

hodín mojej práce pod supervíziou. Pred 

nejakým časom som sa rozhodol, že by som 

ešte mohol stihnúť aj supervízorskú činosť. 

Momentálne som účastníkom kurzu 

supervízie a v najbližších mesiacoch by som 

mohol získať oprávnenie na výkon 

supervízie.   

Mediácia, to je iná vec. Tam som sa výrazne 

angažoval takmer dvadsať rokov, už z tejto 

oblasti ustupujem. K mediácii som sa dostal 

v roku 1990, keď do strednej Európy zavítal 

významný americký mediátor s návrhom 

budovať centrá alternatívneho riešenia 

konfliktov. Konflikty ma už vtedy zaujímali, 

mal som nejaké skúsenosti v tejto oblasti 

a ponuka absolvovať vzdelávanie v Rakúsku 

a neskôr v USA ma, samozrejme, zaujímala. 

Bola to nová oblasť, iný pohľad, 

štruktúrovaný prístup, skrátka nové vec a na 

tie som nadmerne vnímavý. Istým spôsobom 

to bola nadstavba predchádzajúcich znalostí, 

z iného pohľadu to bola šanca zaviesť nový 

prvok do pomáhajúcich profesií, alebo aj 

príležitosť rozvíjať prvky občianskej 

spoločnosti. Lákavá vec. Dnes je mediácia 

na Slovensku zviazaná viacerými zákonnými 

úpravami a nadobúda iný rozmer, ako sme 

predpokladali začiatkom deväťdesiatych 

rokov. To bolo jedným z dôvodov prečo som 

sa dal vyškrtnúť zo zoznamu mediátorov SR.  

   

Založili a spoluzakladali ste rôzne projekty a 

inštitúcie (napr. Katedru sociálnej práce na 

PdF UK v Bratislave; zavedenie 
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sociálno-psychologických tréningov do 

univerzitnej prípravy študentov 

pomáhajúcich profesií na PdF UK v 

Bratislave; Stredisko ohrozenej mládeže 

StrOM, denné centrum pre mládež alebo aj 

program rovesníckej mediácie na stredných 

školách v SR .. a mnoho ďalších.) Povedzte 

nám, na ktorý z Vašich úspechov ste najviac 

pyšný ?  

Ako som už povedal nové veci ma bavia, 

vzrušujú, sú zaujímavé. To je elementárny 

dôvod budovania nových projektov, 

prístupov, aj inštitúcií. Neviem či som na 

niečo pyšný, toto slovo mi nesedí, 

jednoducho som sa zaoberal témami, ktoré 

ma zaujali, boli z môjho pohľadu potrebné 

a ktoré sa mi zdali zmysluplné. V 

deväťdesiatych rokoch sa otvorili 

neočakávané možnosti a odkryli obrovské 

medzery v starostlivosti o ľudí. Vývoj bol 

dynamický i dramatický. Vtedy išlo o to čo 

skôr „chytiť do ruky“. Ak niečo pretrvalo 

a existuje dodnes teší ma to. 

  

Na Katedre sociálnej práce na Pedagogickej 

fakulte UK vyučujete rôzne predmety. Ktoré 

predmety zo skúseností hodnotíte ako 

najzaujímavejšie pre študentov ?  

Neviem čo je najzaujímavejšie, podľa reakcií 

sa mi vidí, že študenti najčastejšie reagujú na 

praktické a pragmatické podnety.  

Zdá sa mi, že študentov oslovujú 

sociálno-psychologické výcviky. Ak sú však 

vnímané ako hra, alebo štruktúrovaná zábava 

myslím si, že sme neodviedli kvalitnú prácu. 

Tréning sociálnych zručností je náročná, 

v jeho pravej podobe systematická forma 

sociálneho učenia. Popri tom sa domnievam, 

že sa dlhodobo objavuje akási dominancia 

terapeutických tém. Znie to pekne, tajomne 

a trochu šamansky, v sociálnej práci však ide 

skôr o vplyv sociologických, 

psychologických a terapeutických koncepcií 

na teóriu a prax, ako na reálnu socioterapiu 

či psychoterapiu (i keď niektorí autori 

neváhajú a naplno hovoria o sociálnej 

terapii). Podľa mňa sa študenti viac 

prikláňajú k predmetom aplikovanej praxe – 

metódy, formy, okruhy práce so 

špecifickými potrebami klientov.  

 

Ako ste na tom so srbčinou ? Zdokonaľujete 

sa v nej, alebo ju nechávate vo svojom živote 

stále „pasívnou“ ?  

Neviem ako ste sa dostali k tejto téme. So 

srbčinou som v kontakte od detstva. Nikdy 

som sa ju neučil v škole, ale mal som 

príležitosť ju často používať. Počas 

socialistickej totality to bola pomerne veľká 

výhoda. V srbčine som čítaval knihy, ktoré 

boli v minulosti v Československu zakázané. 

Vzhľadom na fakt, že moje rodinné korene 
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siahajú do Srbska, mal som o niečo menej 

komplikácií cestovať do Juhoslávie, kde som 

si kupoval knihy u nás zakázaných autorov, 

napríklad od E. Fromma, cez G. G. 

Márqueza až po M. Kunderu. V posledných 

desiatich, alebo dvadsiatich rokoch nemám 

veľa príležitostí používať tento jazyk. Stále 

ho mám rád, ale už si netrúfam povedať, že 

ho ovládam aktívne. Uvidíme, mám mnoho 

plánov, momentálne sa však netýkajú 

srbčiny.  

 

 

Rozhovor s pánom prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. uskutočnila Brigita Hlačinová 
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Ako prvú aktualitu Vám ponúkame DOKUMENT o Katedre sociálnej práce PdF UK 

v Bratislave, ktorého autorom je Bc. Hana Gelenekyová. 

https://www.youtube.com/watch?v=UjFPHNtqiAA 

 

Ako druhú aktualitu Vám predostierame video s pani Mgr. Petrou Mišákovou, ktorá nám prezradí 

svoj pohľad na sociálnu prácu, ale aj to, prečo ju išla študovať...veď pozrite sa sami.... 

http://uloz.to/live/xqiiCU6k/misakova-mp4 

Password: sp 

 

Ako tretiu aktualitu Vám prinášame propagačné video redakčnej rady katedrového časopisu Face 

to face, kde sa ku nám pridali aj dvaja dobrovoľníci. Predmetom videa je ponúknuť verejnosti to, 

ako my študenti vnímame sociálnu prácu, „našu“ katedru, a či vôbec sociálnu prácu považujeme 

za potrebnú. 

Dané video nájdete na facebooku na fan page katedrového časopisu Face to face 

https://www.facebook.com/facetofaceuk/?fref=nf pod dátumom 16. 3. 2016  

 

Do pozornosti dávame aj nasledovnú konferenciu!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UjFPHNtqiAA
http://uloz.to/live/xqiiCU6k/misakova-mp4
https://www.facebook.com/facetofaceuk/?fref=nf
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Avšak, nemôžeme zabudnúť ani na to, že „naša“ Katedra sociálnej práce PdF UK v Bratislave je 

tohto akademického roku tzv. hostiteľom celoslovenského kola ŠVOUČ, ktoré sa uskutoční 

v priestoroch katedry dňa 26. 4. 2016 (utorok). Pre bližšie informácie sledujte aktuality katedry. 

 

 

Kontakty na redakčnú radu katedrového časopisu Face to face: 

Mail - filipova35(at)uniba.sk 

Mail - facetofacecasopis(at)gmail.com 

Fan page na FB - https://www.facebook.com/facetofaceuk/?fref=ts  

 

Fan page na FB na Katedru sociálnej práce PdF UK v Bratislave:  

https://www.facebook.com/katedraSP/?fref=ts  

 

Webová stránka na Pedagogickú fakultu: https://www.fedu.uniba.sk/ 

 

Webová stránka na Katedru sociálnej práce PdF UK v BA:  

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-socialnej-prace/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/facetofaceuk/?fref=ts
https://www.facebook.com/katedraSP/?fref=ts
https://www.fedu.uniba.sk/
https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-socialnej-prace/

