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Abstrakt: Syndróm vyhorenia je veľmi 

vážnym a čo raz viac aktuálnejším 

problémom v spoločnosti. Príspevok je 

zameraný na vysvetlenie tohto pojmu, aké 

sú jeho symptómy a možnosti prevencie, 

medzi ktoré patrí aj supervízia, ktorá 

zároveň patrí k dôležitým štandardom 

kvality v oblasti sociálnych služieb.  

Kľúčové slová: syndróm vyhorenia, 

supervízia, sociálny pracovník, klient 

Abstract: Burnout syndrome is becoming 

more and more very serious and actual 

problem in today´s society. This text is to 

explain its meaning, its symptoms, and 

possible prevention which also involves 

correct supervision, that already plays and 

important part needed to achieve the highest 

standards in the field of social care services. 
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Úvod 

Syndróm vyhorenia je v súčasnej dobe stále 

viac a viac aktuálnym problémom a jeho 

neriešenie predstavuje veľký problém, 

nakoľko negatívne vplýva nielen na 

samotného človeka, ale aj na jeho okolie. 

Nakoľko sa majú klienti v zariadeniach 

sociálnych služieb cítiť ako doma, je 

potrebné im prostredníctvom  všetkých 

zamestnancov zabezpečiť tento pocit. Preto 

je potrebné a veľmi dôležité predchádzať 

syndrómu vyhorenia, v čom nám môže 

veľmi efektívne pomôcť supervízia, 

ktorá  taktiež pomáha profesionálnemu 

rozvoju sociálnych pracovníkov.   
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Syndróm vyhorenia a jeho negatívny 

dopad na človeka 

Podľa Ruperta a Kenta ide vo všeobecnosti 

o psychologický a sociálny pojem, ktorý sa 

vyskytuje najmä v pomáhajúcich profesiách 

(Maroon, 2012, s. 10. ).  Najviac ohrozenou 

skupinou sú sociálni pracovníci 

a profesionáli v pomáhajúcich profesiách, 

pretože sú v neustálom kontakte s ľuďmi, 

ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej 

situácii a častokrát očakávajú od 

pracovníka okamžité vyriešenie svojho 

problému. Tento tlak zo strany klientov 

znamená veľkú psychickú záťaž pre 

pracovníka a tým pádom je pod neustálym 

stresom. Ako dokáže sociálny pracovník 

zvládať stres a prijať rozdiel medzi realitou 

a jeho predstavou riešenia situácii má 

taktiež vplyv na vznik syndrómu vyhorenia. 

Ľudia, ktorí prechádzajú syndrómom 

vyhorenia sú fyzicky aj psychicky unavení, 

náchylnejší na rôzne choroby, emocionálne 

prázdny, ich práca sa stáva pre nich 

tolerovaným zlom, cítia sa bezmocní 

a zúfalí (Schavel, 2018, s. 8. ).  

 

Fázy syndrómu vyhorenia 

1. Poplachová fáza – symptómy v tejto fáze 

sú typické ako prvé príznaky stresu. Čo sa 

týka tela, ide najmä o nepravidelné búšenie 

srdca, slabý a rýchly pulz, potenie, vnútorné 

trasenie, pocit „hrče“ v krku, problémy 

s nadýchnutím, studené a vlhké ruky. 

V rovine myslenia si kladie neustále otázky 

„Čo mám robiť, aby som vyriešil danú 

situáciu?“ a „Ako mám odvrátiť hrozbu?“, 

ďalej ide o pocity nervozity, nepokoja, 

strachu, neistoty, vnútorného napätia, ktoré 

môžu prerásť až do pocitu paniky. 

2. Fáza odporu – je najzásadnejšou fázou na 

ceste k vyhoreniu. Symptómy prejavujúce 

sa v poplachovej fáze sa viac prehlbujú. 

V oblasti tela sú to bolesti hlavy, žalúdka, 

chrbtice, nevoľnosť, pocit úzkosti na 

hrudníku, bolesti alebo hučanie v ušiach, 

napätie, rôzne alergické reakcie a pod. 

V rovine myslenia sa tlačia do popredia 

individuálne odlišné myšlienky, ktoré sa 

pohybujú predovšetkým v oblasti obrany, 

ako napr.: „Ja nechcem!“, „To 

nepripustím!“, „Tak toto si nenechám!“, „Ja 

ti ukážem!“, ... Zatiaľ čo v poplachovej fáze 

bol hlavným pocitom strach, vo fáze odporu 

je to hnev, pretože strach sa mení na hnev 

a agresivitu. V oblasti správania je 

klasickým symptómom to, že človek 

podniká veľa vecí, aby nemusel byť v kľude 

a nemyslel na to, čo ho trápi alebo aby niečo 

dokázal a postavil sa tak pocitu 

bezmocnosti. Bezmocnosť je pocit 

vyvolávajúci maximálny stres, ktorému 

človek nedokáže neustále odolávať. 

3. Fáza vyčerpania – sa vyznačuje tým, že 

záťaž je vnímaná ako veľká, trvalá 

a nevyhnutná. Nezmierňuje ju ani jej 

vyriešenie či odpočinok. Symptómami 
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v rovine tela sú opakované bolesti hlavy, 

migréna, vysoký krvný tlak, neustála bolesť 

žalúdka, chronické stuhnutie svalov, 

vyčerpanosť, slabosť, problémy so 

spánkom a pod. V tejto fáze sa ľudia 

neustále pýtajú: „Prečo mi je tak strašne 

zle?“ a majú pocit „prázdnej hlavy“, 

zabúdajú, nedokážu sa sústrediť, neustále 

nad niečím rozmýšľajú, vracajú sa im 

myšlienky, majú pocit zúfalstva, 

bezmocnosti, sú smutní, často plačú 

a vyhýbajú sa spoločnosti. Človek 

prechádzajúci syndrómom vyhorenia máva 

veľmi vysoké nároky na seba samého.  

4. Fáza ústupu – v tejto fáze je už syndróm 

vyhorenia plne rozvinutý. Neustále sa 

zvyšuje vyčerpanie a celková slabosť. 

Myšlienky sa sústreďujú na vlastnú osobu: 

„Ja už nemôžem“, „Nikto ma nechápe“, 

„Chcem mať pokoj“, „Ja tam nepatrím“, „Je 

toho na mňa veľa“  a pod. Narastá nenávisť 

voči sebe, nevšímavosť, pocit bezcitnosti, 

strnulosť v kontakte s okolím a izolácia od 

okolia. Typickou je nekončiaca únava 

a zvládanie každodenných činností sa javí 

ako nemožné (Mirriam Preiβ, 2015, s. 25. – 

42. ). 

 

Nástroje diagnostiky a merania 

syndrómu vyhorenia 

Pri diagnostike syndrómu vyhorenia 

možno použiť rôzne metódy ako 

napríklad rozhovor,             

sémantický deferenciál,... Najrozšírenejšou 

metódou sú štandardizované celosvetovo 

používané dotazníky, ktoré sa zameriavajú 

na zisťovanie celej šírky syndrómu 

vyhorenia alebo na zisťovanie vybraných 

charakteristík významných pre vyhorenie. 

Najčastejšie sa používa dotazník BM 

(Burnout Measure), ktorého autormi sú A. 

Pinesová a E. Aronson z roku 1980. Je 

zameraný na zisťovanie celkovej miery 

vyhorenia. Dotazník MBI (Maslach 

Burnout Inventory), ktorého autorkami sú 

Ch. Maslach a S. Jackson je zameraný na 

faktory syndrómu vyhorenia a zisťuje sa 

ním stupeň vyhorenia v troch oblastiach – 

emocionálna exhauscia (EE), 

depersonalizácia (DP) a osobné 

uspokojenie z práce (PA). V roku 2002 

publikovali český autori Tošner 

a Tošnerová vlastnú metodiku – Inventár 

prejavov syndrómu vyhorenia. Ide 

o dotazník, ktorý je jedinečný tým, že 

mapuje rozumovú, emocionálnu a sociálnu 

rovinu syndrómu vyhorenia. Dotazník 

obsahuje 24 otázok, na ktoré respondent 

odpovedá pomocou päťstupňovej škály, 

kde nikdy je 0 a vždy je 4. Najvyššie 

dosiahnuté skóre je 96 a najnižšie 0.  Čím 

vyššie je dosiahnuté skóre, tým je 

náchylnosť k stresu a syndrómu vyhorenia 

vyššia. V tejto metodike je pridanou 

hodnotou to, že zisťuje symptómy v štyroch 

rovinách – emocionálnej, rozumovej, 
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telesnej a sociálnej, čo sú pre terapeuta 

prínosné informácie nakoľko vďaka nim 

vie, ktorej oblasti sa má venovať prioritne 

a ktorej intenzívnejšie (Bérešová, 2018, s. 

46. ). 

 

Supervízia ako prevencia syndrómu 

vyhorenia u sociálnych pracovníkov 

Pojem supervízia pochádza z latinských 

slov super – zhora a visus – pohľad, čo 

znamená,  

že ide o tzv. „pohľad zhora“. Z nášho 

pohľadu ide o odbornú činnosť, pri ktorej 

supervízor – najlepšie externý pracovník - 

prostredníctvom pozorovania, kladením 

cielených otázok a komentárov uvažuje 

spolu so supervidovanými (jednotlivcom, 

skupinou alebo organizáciou) nad ich 

prácou, pracovnými vzťahmi, cieľmi 

a procesmi, pričom sa zvyšuje schopnosť 

reflexie a sebareflaxie pracovníkov  ( 

Baštecká, Čermáková, Kinkor, 2016, s. 99. 

a 102. ). V sociálnej oblasti sa supervízia 

stala nevyhnutnou súčasťou skvalitňovania 

výkonu odborných činností profesionálov ( 

Schavel, 2018, s. 6. ). Supervízor musí byť 

profesionál a odborník. Profesionalita 

vychádza z osobnostných predpokladov 

a požiadaviek, ktoré sú zakotvené 

v normatívnej legislatíve. Taktiež by mal 

byť u supervízora predpoklad 

v osobnostnom nastavení odborných 

kompetencií, schopnosti poskytovať 

adekvátnu podporu, hodnotenie 

a komplexné poradenské služby či už 

formou individuálnou alebo skupinovou, a 

to podľa potrieb organizácie. Ďalej by mal 

vedieť analyzovať potreby a požiadavky 

supervidovaných v komplexných 

sociálnych službách, mal by mať schopnosť 

integrovať teóriu a výstupy z výskumu 

z vlastnej praxe do špecifikácie a tvorby 

kultúry organizácie, v ktorej zabezpečuje 

supervíziu. Taktiež by mal mať schopnosť 

individuálneho a skupinového hodnotenia, 

mal by vedieť zostaviť program supervízie 

pre organizáciu, podporovať kvalitu 

pracovného života, motivovať výkon 

jednotlivca a výkon tímu, podporovať 

vzťahy na pracovisku a efektívne 

komunikovať nielen so supervidovanými, 

ale aj s vedením organizácie ( Hunyadiová, 

2018, s. 29. a 30. ). 

Okruh tém supervízie by mal byť 

zosúladený s konkrétnou požiadavkou 

objednávateľa, a to  

buď riadiaceho zamestnanca alebo 

priamych účastníkov supervízie. V našom 

prípade ide o odborných zamestnancov 

v zariadení sociálnych služieb, za ktorých 

sa považujú sociálny pracovník, 

vychovávateľ, špeciálny pedagóg, sociálny 

pedagóg, liečebný pedagóg, psychológ, 

opatrovateľ, fyzioterapeut, sestra 
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poskytujúca odborné ošetrovateľské úkony 

a inštruktor sociálnej rehabilitácie. 

Predpokladom je, že riadiaci zamestnanec 

najlepšie pozná situáciu v zariadení a na 

základe toho jasne formuluje objednávku 

a teda aj samotné ciele supervízie. 

V zariadeniach sociálnych služieb je 

cieľom supervízie pomoc zamestnancom 

zvládať ich nielen psychicky, ale aj fyzicky 

náročnú prácu a podporiť ich profesionálny 

prístup k poberateľom sociálnych služieb ( 

Schavel, 2018, s. 8. a 9. ).  

 

Formy supervízie 

1.  Individuálna  supervízia  –  ide  

o  supervíziu,  v ktorej  sa  supervízor 

venuje  len  jednému pracovníkovi  

a pomáha mu riešiť jeho problémy ako 

napr. stagnáciu v práci, únavu, 

vyčerpanosť, neschopnosť riešiť situáciu 

klienta, prílišné puto ku klientovi, zlé 

vzťahy alebo konflikt so 

spolupracovníkom, výčitky za neúspech 

riešenia problému klienta,  ... 

2.  Skupinová  supervízia  –  v tejto 

supervízii  sa  supervízor venuje  skupine  

pracovníkov len z jedného úseku 

zariadenia. Je zameraná na profesijný rast 

jednotlivých členov skupiny, pričom sa 

využíva sila tejto skupiny. Umožňuje 

jednotlivcom skupiny diskutovať o svojich 

problémoch. Často sa využívajú  aj prvky 

balintovskej  skupiny, ktorá  je zameraná na 

riešenie vzťahových problémov.  

3.  Tandemová supervízia – ide 

o supervíziu, kde sa využívajú spoločné 

zážitky a skúsenosti dvojice pomáhajúcich 

profesionálov, ktorí spolupracujú na riešení 

daného prípadu.  

4.  Tímová supervízia – tejto supervízie sa 

zúčastňujú zamestnanci celého zariadenia 

ako tím. Je zameraná na činnosť celého 

tímu a jeho efektivitu, vzťahy na 

pracovisku, rozdelenie úloh a kompetencií, 

charakter riadenia, ... 

5.  Supervízia organizácie -  je zameraná na 

podporu funkčnosti sociálnych vzťahov, 

kultúru prostredia,  čo sa v konečnom 

dôsledku odzrkadlí na samotných 

prijímateľoch sociálnej služby. Aby bola 

takáto supervízia úspešná, je dôležité, aby 

mal supervízor znalosti z oblasti riadenia 

organizácie. 

 

Funkcie supervízie 

V zariadeniach sociálnych služieb 

možno uplatniť niekoľko funkcií 

supervízie v závislosti  

od formulovanej objednávky, štruktúry 

zamestnancov a celkovej koncepcie 

fungovania  sociálneho subjektu. 

Uplatňovanie funkcií supervízie závisí od 

samotného riadiaceho pracovníka, a to 
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konkrétne od závislosti do akej miery 

podporuje využitie supervízie v zariadení 

sociálnych služieb, ktoré riadi.  

1. Mediačná funkcia supervízie – 

supervízor sa pri aplikácii tejto funkcie 

stáva sprostredkovateľom alebo 

mediátorom pri prenose požiadaviek 

zamestnancov smerom k vedeniu 

zariadenia sociálnych služieb. Toto 

sprostredkovanie je podmienené súhlasom 

supervidovaných. Obsahom môžu byť 

problémy súvisiace s nedostatočným alebo 

nejasným delegovaním kompetencií, 

problémy súvisiace s organizáciou práce, 

neprimeraným zaťažením, 

netransparentným odmeňovaním, 

neriešením vzťahových problémov 

v kolektíve a podobne.  

2. Podporná funkcia supervízie – orientuje 

sa najmä na zvyšovanie výkonnosti 

pracovníka a to znižovaním miery stresu, 

ktorý vplýva na jeho pracovný výkon. Preto 

je pri aplikácii tejto funkcie hlavnou 

zodpovednosťou supervízora pomáhať 

pracovníkovi zvládať jeho pracovný stres 

a to tak, aby ním nebol ovplyvnený jeho 

pracovný výkon. Cieľom podpornej funkcie 

je rozvoj vysokej miery sebapoznania, čím 

následne vedie zamestnanca konať vo 

vzťahu ku klientovi disciplinovane, 

rozvážne, empaticky a vedome s cieľom 

poskytnúť klientovi čo najoptimálnejšiu 

formu pomoci. Miera sebapoznania 

u odborného zamestnanca prostredníctvom 

sprostredkovanej reflexie supervízora je 

možná vtedy, keď je supervízia 

zabezpečovaná kontinuálne a dlhodobo ( 

Schavel, 2018, s. 10. a 11. ).  

Supervízia by mala prebiehať 

v príjemnom a bezpečnom prostredí. 

Taktiež vzťah medzi  

supervízorom a supervidovanými by mal 

byť založený na vzájomnej dôvere. 

 

Záver 

Práca odborných zamestnancov 

v zariadeniach sociálnych služieb je 

veľmi náročná najmä  

psychicky, čo vedie k nahromadeniu stresu, 

napätia, vyčerpanosti a môže to zájsť až 

k syndrómu vyhorenia, čo je veľmi 

nebezpečné ako je vyššie uvedené. Preto je 

potrebné zabezpečiť týmto zamestnancom 

kvalitnú supervíziu, ktorá bude mať prínos 

nielen pre samotných zamestnancov, ale 

najmä pre prijímateľov sociálnych služieb, 

ktorí majú mať pocit istoty, bezpečia 

a najmä pocit domova v zariadeniach 

sociálnych služieb. Toto im môže 

poskytnúť iba personál, ktorí bude vedieť 

pristupovať k svojej práci 

profesionálne, empaticky a zodpovedne. 

Verím, že kvalitná supervízia sa stane 
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bežnou súčasťou zariadení sociálnych 

služieb a tak bude pre prijímateľov 

zabezpečené poskytovanie kvalitnej 

sociálnej služby.    
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