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Abstrakt: Práca reaguje na aktuálnu tému: 

Supervízia u začínajúcich sociálnych 

profesionálov, ktorá stále nemá svoje 

miesto v organizáciach. Cieľom je 

oboznámiť čitateľov so supervíziou, ktorá 

sa zameriava na začínajúcich sociálnych 

pracovníkov. Práca ďalej poukazuje na 

možnosti, potrebu a význam supervízie 

u začínajúcich sociálnych pracovníkov. 

Pokúsime sa zmapovať vývojové štádiá 

supervidovaného. Krátko vám predstavíme 

Integrovaný vývojový model, ktorý je 

populárny najmä v zahraničí. Pomenujeme 

niektoré špecifiká supervízie u začínajúcich 

sociálnych pracovníkov. Na záver 

predstavíme vízie do budúcnosti, ktoré by 

mohli zlepšiť situáciu začínajúcich 

sociálnych pracovníkov. 

 

Kľúčové slová: Profesionál v sociálnej 

práci, Supervízia, Supervidovaný, 

Supervízor, Tútorská supervízia, Vývojové 

modely supervízie, Začínajúci sociálny 

pracovník  

 

Abstract: The work responds to the current 

topic: Supervision for beginning social 

workers, which still does not have its place 

in organizations. The aim is to acquaint 

readers with supervision, which focuses on 

beginning social workers. The work also 

points out the possibilities, need and 

importance of supervision of beginning 

social workers. I will try to map the 

developmental stages of the supervisee. I 

will briefly introduce the Integrated 

Development Model, which is popular 

especially abroad. I name some specifics of 

supervision for beginning social workers. 

Finally, I present visions for the 

future that could improve the situation of 

beginning social workers. 
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Úvod 

Supervízia začínajúcich sociálnych 

pracovníkov by mala byť neoddeliteľnou 

súčasťou profesie sociálneho pracovníka. S 

pomocou supervízora si začínajúci sociálny 

pracovník identifikuje svoje silné a slabé 

stránky. Rozvoj sociálnych pracovníkov 

patrí medzi dôležitý faktor. Supervízor musí 

zvažovať najvhodnejší spôsob supervízie a 

voliť správne intervencie.  

Realita je však iná ako opisuje 

odborná literatúra. Preto som si vybrala 

tému, ktorá sa venuje 

supervízií začínajúcich profesionálov 

sociálnej práce. Počas štúdia na vysokej 

škole som sa venovala problematike 

študentskej supervízie, preto ma téma 

oslovuje a pokračujem ďalej v jej rozvíjaní.   

Už v roku 2013 som pocítila 

nedostatočnosť v nastavení supervíznych 

seminárov na vysokej škole. Rovnaký pocit 

som nadobudla aj v súčasnosti ako 

profesionál sociálnej práce v praxi pri 

začínajúcich pracovníkoch.   

  

 

 

Pojmový rámec začínajúceho 

profesionála sociálnej práce  

Sociálny pracovník po skončení 

štúdia na vysokej škole musí disponovať 

množstvom schopností, odborných 

kompetencií a znalostí problematiky. 

Podrobný popis znalostí, ktorý sa kladie 

na sociálneho pracovníka nájdeme 

v publikáciách od Oláha a Shavela: 

Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce 

(2006), od Tokárovej a kol: Sociálna 

práca. Kapitoly z dejín, teórie 

a metodiky sociálnej práce (2003), 

prípadne publikácie od Žilovej: Kapitoly 

z teórie sociálnej práce (2000) 

či Levickej: Sociálna práca I. (2007) 

a mnoho iných. Ide prevažne o staršie 

publikácie, náročnosť na sociálneho 

pracovníka sa nezmenila. Literatúra nám 

ponúka množstvo informácií o tom, čo 

by mal sociálny pracovník ovládať, 

akými zručnosťami disponovať a aká by 

mala byť jeho osobnosť.  

Podľa Vasku (2012) je začínajúci 

sociálny pracovník človek, ktorý ukončil 

sústavné vysokoškolské vzdelávanie 

v sociálnej práci, disponuje osobnostnou 

a profesionálnou výbavou a mal by byť 

pripravený kompetentne vykonávať 

sociálnu prácu. Vaska (2012) 

v publikácií Teoretické aspekty 

u začínajúcich sociálnych pracovníkov 

spomína termín „syndróm začiatočníka“ 
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a poukazuje na dôležitosť supervízie 

práve pre nich. 

 

Supervízia začínajúcich 

sociálnych pracovníkov 

 

Je nereálne myslieť si, že by 

absolvent vysokoškolského vzdelávania po 

skončení štúdia vedel aplikovať všetky 

poznatky, disponoval schopnosťami a bol 

osobnostne zrelý vykonávať kvalitnú 

sociálnu prácu v prospech klienta. Preto by 

myla byť začínajúcemu sociálnemu 

pracovníkovi poskytnutá supervízia pod 

vedením skúseného supervízora. 

Vaska (2012) rozdeľuje supervízu 

začínajúcich sociálnych pracovníkov na dve 

oblasti. 

1. Supervízia študentov 

sociálnej práce v rámci odbornej praxe. 

2. Supervízia čerstvých 

absolventov sociálnej práce, príp. 

supervízia sociálnych pracovníkov, ktorí 

z rôznych dôvodov nevykonávali po 

skončení vysokej školy profesiu 

sociálneho pracovníka, resp. začali 

profesiu vykonávať po dlhšom období 

bez kontaktu so sociálnou prácu. Do tejto 

oblasti radí Vaska (2012) aj absolventov 

prvého stupňa vysokoškolského štúdia 

sociálnej práce, ktorí buď ukončili svoje 

vysokoškolské vzdelávanie alebo takých 

ktorí ďalej pokračujú na magisterskom 

stupni a počas štúdia pracujú so 

sociálnym klientom. 

Supervízia má štyri základné typy, 

ktoré vychádzajú z cieľov a funkcií 

supervízie a opierajú sa o jej prístupy 

a modely (Vaska, 2012).  

Hawkins a Shohet (2004) uvádzajú 

tieto typy supervízie:   

 Výučbovú supervíziu (v 

literatúre nájdeme aj pod 

pojmom vzdelávacia   

alebo tútorská. 

 Výcvikovú supervíziu. 

 Riadiacu (manažérsku) 

supervíziu. 

 Poradenskú supervíziu. 

 

Havrdová a Hájny a kol. (2008) 

poukazujú na rýchly rozvoj supervízie 

najmä z dôvodu potreby uviesť 

začínajúceho sociálneho pracovníka do 

profesie, s ktorou doteraz nemal dostatočný 

kontakt. Je teda nutné, využívať učenie 

priamo v praxi – a to je úlohou vzdelávacej 

(tútorskej) supervízie.  

Preto sa aj my v práci budeme hlbšie 

zaoberať tútorskou supervíziou, ktorá spĺňa 

všetky atribúty pre našu cieľovú skupinu 

a tou sú začínajúci profesionáli sociálnej 

práce.  

Výučbová (vzdelávacia, tútorská) 

supervízia – Popisuje tútorskú supervíziu, 

ktorá sa orientuje najmä na vzdelávanie, 
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pomáha začínajúcim pracovníkov osvojiť si 

základy práce s klientom pod odborným 

vedením skúseného pracovníka, Gabura 

1995 (In: Shavel, Tomka, 2010). 

Hawkins a Shohet (2004) poukazujú 

na významný rozdiel medzi výučbovou 

a výcvikovou supervíziou, ktorý spočíva 

v zodpovednosti supervízora za prácu 

supervidovaného s klientom, a tak 

supervízor vo výcvikovej supervízií preberá 

aj riadiacu funkciu.  

S uvedeným súhlasí aj Gabura 

(2005).  

 

Vývojový model supervízie 

u začínajúcich sociálnych pracovníkov  

Supervidovaný sociálny pracovník 

prechádza v supervízií rôznymi 

vývojovými štádiami pričom platí pravidlo 

čím sa supervidovaný viac zdokonaľuje 

v práci ktorú vykonáva, tým menej 

potrebuje hľadať v supervízorovi rolu 

učiteľa. Čím skúsenejší pracovník je, tým 

viac očakáva pomoc vo forme 

sprevádzania, podpory a povzbudenia. 

S názorom súhlasí aj Tomka (2021), 

ktorý uvádza, že poradie fáz korešponduje 

so stupňom autonómnosti supervidovaného 

v práci s klientom. Čím viac samostatnosti, 

odbornosti a profesionálneho sebavedomia 

supervidovaný vykazuje, tým menej 

supervízor používa nedirektívny prístup. 

 

Vývojových modelov je 

publikovaných mnoho, pre našu prácu 

vyberáme Pagea, Wosket in Vaska (2012), 

ktorý popisujú vývojové fázy začínajúceho 

sociálneho pracovníka: 

 

1. stupeň: Zameraný na seba 

samého: „Uspejem v tejto práci?“ 

Supervidovaný sociálny pracovník 

je silne motivovaný, úzkostlivý a závislý na 

supervízorovi. Schopnosť vnímať samého 

seba je limitovaná. V tejto fáze supervízor 

poskytuje jasné, štruktúrované a podporné 

prostredie. Supervízor je najmä v rola 

učiteľa, ktorý ponúka návody ako používať 

techniky pre prácu s klientom. Dominuje 

podpora sociálneho pracovníka k odvahe 

a k implementácií teórie a praxe. 

Supervízor usmerňuje sociálneho 

pracovníka, pomáha mu nastaviť a udržať 

hranice, dodržiavať etické normy 

Pagea, Wosket in Vaska (2012). 

V tejto fáze sociálny pracovník 

zápasí aj s vlastným vnímaním, s prílišným 

zameraním na pomoc druhým. Objavuje 

v sebe rigidné postoje a princípy. Nové 

zážitky, podnety a rôzne uhly pohľadu 

môžu vyvolávať nepohodu a jeho 

konfrontácia s novými situáciami koriguje 

jeho entuziazmus, ktorý sa zameriava skôr 

na pomoc druhým, než na vlastný rozvoj 

(Havrdová, Hájny, 2008). 
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2. stupeň: Zameraný na klienta: 

„Pomôžem klientovi, aby uspel?“ 

Motivácia sociálneho pracovníka sa 

posúva od závislosti na supervízorovi 

k vlastnej autonómií. Strieda sa u neho 

prílišné sebavedomie s pochybnosťami 

o vlastných schopnostiach. Začína si byť 

vedomí vlastnej identity, používať vo svojej 

práci nové postupy, experimentuje 

s novými technikami. Narastá schopnosť 

empatie a hlbšieho pochopenia klienta. 

Supervízor v tejto fáze poskytuje najmä 

emocionálnu podporu, upúšťa sa od 

štruktúrovaného procesu, a didaktických 

metód. Supervízor poskytuje vyváženú 

podporu zameranú na rôzne pohľady klienta 

a sociálneho pracovníka Pagea, Wosket in 

Vaska (2012). 

Hájny (2008) v tejto fáze 

upozorňuje na riziko upadnutia do 

osobných pascí. Úlohou supervízora spolu 

so supervidovaným je teda aj identifikovať 

jeho sily vhodné k rozvoju. (ide napríklad 

o upadnutie do nudy, stereotyp práce 

s klientom, syndróm vyhorenia, riziko 

zotrvávania v adaptácií na zavedenú prax). 

Ďalej upozorňuje na riziko upadnutia do 

profesijných pascí napr. neadekvátny 

vzťah ku klientovi, uzatvorenie sa 

v tímových vzťahoch a problémoch – ktoré 

tvoria akýsi úkryt pred frustráciou alebo 

zaťažujúcou prácou s klientom  

 

3. stupeň: Zameraný na proces: 

„Aký máme vzťah, ako spolu 

komunikujeme?“ 

Je charakteristický stabilitou 

sociálneho pracovníka v oblasti osobnej 

autonómie a profesionálnej sebadôvery. 

Supervidovaný dokáže uvažovať nad 

svojimi silnými a slabými stránkami, 

motivácia k výkonu sociálnej práce je 

stabilná. Tvorivo a flexibilne využíva 

postupy a techniky sociálnej práce, je 

schopný sebainštrumentalizácie. Je 

otvorený nadhľadom z rôznych 

teoretických uhlov, pri supervízií sám na 

sebe vyhľadáva projektívne techniky. 

Supervízor pristupuje k supervidovanému 

kolegiálnejšie, je zdieľanejší. Sústreďuje sa 

na ďalší rozvoj supervidovaného viac 

pozornosti venuje paralelným procesom 

v supervízií, Pagea, Wosket in Vaska 

(2012).    

4 stupeň: Zameraný na proces 

v kontexte: „Ako sa procesy navzájom 

ovplyvňujú?“  

Tento stupeň nedosahujú všetci 

sociálny pracovníci, tí ktorí tento stupeň 

v supervízií dosiahnu sa stávajú maximálne 

produktívny. Tento stupeň sa vyznačuje 

vysokou úrovňou osobnej autonómie 

a profesionálnej výbavy sociálneho 

pracovníka, ktorý sa neskôr sám stáva 

supervízorom. Pre sociálneho pracovníka 

v tomto stupni je typická schopnosť 
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sebainštumentalizácie a kognitívnej 

sebadištancie. Supervízia má charakter 

vzájomných konzultácií na rovnakej 

profesionálnej úrovni – ak ju teda ešte 

supervidovaný považuje za potrebnú, 

Pagea, Wosket in Vaska (2012).  

Iný model vývoja nám ponúka 

Scherpener a kol. (1999) uvádza tri 

základné stupne vývinu sociálneho 

pracovníka: 

1. stupeň: Školská supervízia. 

Študenti získavajú v procese výučby na 

škole vedomosti a zručnosti a v praxi si 

zase osvojujú základy práce s ľuďmi. 

2. stupeň: Začiatočník. Študent 

prichádza do organizácie, aby vykonával 

svoju odbornú prax.  

3 stupeň: Zrelý sociálny 

pracovník má potrebnú sebadôveru, 

prístup ku klientom prispôsobuje 

individuálnym potrebám klientov, vidí 

klientov v širšom kontexte, má potrebu 

diskutovať o svojich osobných aj 

profesionálnych problémoch. Supervízia 

slúži na výmenu skúseností, 

objasňovanie správnosť postupov na 

prevenciu prenosu a protiprenosu.  

V priebehu rokov vzniklo množstvo 

vývojových modelov aj v zahraničí. 

Niektoré z pozoruhodných boli napr.: 

- Littrell, Lee-Borden & 

Lorenz model (1979) – je už pomerne 

zastaralý, snažil sa o presný popis 

správania supervízora potrebný na jeho 

rozvoj. 

- Model Skovholt a Ronnestad 

(1992) – zameriaval sa na rozvoj 

suprevidovaných a vývoj supervízora 

počas celého profesionálneho života. 

- King and Kitchenerov model 

reflexného úsudku (2004) – predstavuje 

potencionálny rámec pre porozumenie 

vývoja poradcov 

- Integrovaný vývojový model 

Stoltenberga, McNeilla a Delworth 

(1998) 

Každý z týchto modelov poskytuje 

prehľad od supervíznych potrieb 

začínajúcich študentov bakalárskeho 

stupňa, pokročilých študentov 

magisterského stupňa, začínajúcich 

sociálnych pracovníkov (doktorantského 

stupňa) až po profesionálov sociálnej práce. 

Bližšie si predstavíme Integrovaný 

vývojový model, pretože sa považuje za 

najitegovanejší model s najširším využitím 

v supervízií pre začínajúcich sociálnych 

pracovníkov. Má dve základne kvality. Prvá 

kvalita je popisná, zameriava sa na 

začínajúceho sociálneho pracovníka 

a procesy, ktorými prechádza. Druhá 

kvalita je normatívna zameraná na 

intervencie supervízora. Model zahŕňa štyri 

stupne alebo úrovne, každá úroveň sa vyvíja 

prostredníctvom troch štruktúr: 
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1. Uvedomovanie si samého 

seba – poukazuje na stupeň 

supervidovaného uvedomiť si seba, 

svoje odborné zručnosti a správanie, či 

zmeny emócií ako aj klientov svet.  

2. Motivácia – zahŕňa záujmy 

a túžbu pracovať na svojom ďalšom 

rozvoji. 

3. Autonómia – odráža úroveň 

nezávislosti začínajúceho sociálneho 

pracovníka 

(McNeill & Stoltenberg, 2016)  

 

Podľa Stoltenberg a Delworth 

(1987) začínajúci profesionál postupuje cez 

8 oblastí: 

- Schopnosti, kompetencie, 

intervencie – samostatnosť a sebadôvera 

participovať na poradenských, 

terapeutických intervenciách. 

- Diagnostické techniky. 

- Interpersonálna diagnostika 

– precvičovanie individuálnych 

zručností v prospech klienta. 

- Konceptualizácia klienta – 

pochopenie klienta ako celku, 

porozumenie prostrediu v ktorom sa 

nachádza užší systém. 

- Individuálne rozdiely – 

kompetencia pri riešení sociokultúrnych 

rozdielov (rasa, etinicita, pohlavie, 

spoločenské rozdiely. 

- Teoretická orientácia – 

pochopenie teórie. 

- Plány a ciele – určenie 

vhodných intervencií a cieľov. 

- Profesionálna etika – 

integrácia profesijnej a osobnej etiky. 

V Integrovanom vývojom modeli je 

dôležité určiť na začiatku úroveň rozvoja 

pracovníka, pretože to určuje ďalší postup 

supervízie. 

Podľa Stoltenberga (1981) 

Integrovaný vývojový model sa rozvíja 

v každom zo štyroch štádií a paralelne sa 

zaoberá tým ako sa supervidovaný rozvíja 

v každom štádiu rozvoja. Supervízor 

zároveň podporuje, sprevádza, vedie a učí 

supervidovaného zvládať výzvy 

a požiadavky výkonu profesie. 

Prvá úroveň – supervidovaný 

pociťuje vysokú úroveň úzkosti, je 

závislý od supervízora, je neistý, má 

malú schopnosť vhľadu do problému 

klientovej situácie. Stoltenberg (1981) 

odporúča supervízorovi kombináciu 

autonómie, povzbudenia a štruktúry, 

ktorá pomôže vytvoriť podporné 

prostredie a znížiť úzkosť. 

Supervidovanému odporúča aby si 

v tomto prostredí testoval svoje vhľady, 

nápady a tušenia s klientmi (Stoltenberg 

1981). 

Druhá úroveň – supervidovaní sa 

vyznačujú konfliktom závislosti 
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a autonómie – na jedej strane chce viac 

autonómie a zároveň sa chce spoliehať 

na supervízorove vedenie. Supervízor by 

mal reagovať poskytnutím väčšieho 

priestoru pre autonómiu a zmenšovaním 

štruktúry supervízneho sedenia. 

Zameriava sa na podporu a zvyšovanie 

sebadôvery supervidovaného. 

Supervízor je skôr v roli poradcu, 

supervidovanému preukazuje dôveru 

(Stoltenberg 1981). 

Tretia úroveň – Supervidovaný je 

tolerantnejší voči klientom a kolegom, je 

schopný prijímať iné uhly pohľadu 

a pracovať s nimi, poskytuje väčšiu 

mieru empatie vo vzťahu ku klientom. 

Supervízor by mal napomáhať 

supervidovanému k lepšej atmosfére na 

pracovisku (Stoltenberg 1981). 

Štvrtá úroveň nazývaná Tretia 

úroveň - integrovaná – supervízor 

využíva konfrontáciu so 

supervidovaným, objasňuje sa správnosť 

postupov, supervízor vyzýva 

supervidovaného aby hlbšie premýšľal 

nad použitými technikami. Výsledkom 

je zvýšenie sebavedomia v prístupe ku 

klientovi, ale aj k sebe samému. Zmeny 

na tejto úrovni sa vyznačujú prejavmi 

vhľadu s tým že supervidovaný si 

uvedomuje svoje obmedzenia. 

Štruktúrovanosť supervízie je znížená 

v prospech supervidovaného. Sociálny 

pracovníci, ktorý dosiahli túto úroveň si 

uvedomujú kedy by mali vyhľadať 

supervíziu (Stoltenberg 1981).    

Vývojové modely ponúkajú 

jedinečný pohľad na vývoj pracovníkov 

v pomáhajúcich profesiách v kontexte jeho 

profesionálneho rozvoja. Supervízorom 

dávajú možnosť priniesť do procesu 

supervízie diagnostické a intervenčné 

nástroje, ktoré sú zamerané na reflexiu 

myslenia, konania a celkový odborný rast. 

 

Špecifiká supervízie 

u začínajúcich sociálnych pracovníkov 

Špecifikom začínajúcich sociálnych 

pracovníkov je práve nedostatočnosť praxe, 

pokiaľ prax nevykonával počas štúdia na 

vysokej škole alebo nevykonávali 

dobrovoľnícku činnosť. Každý sociálny 

pracovník potrebuje čas na to, aby si 

„odskúšal“ a prežil rôzne sociálne situácie 

a práve na to slúži adaptačný proces, či 

adaptačné obdobie – čas potrebný na toto 

„odskúšanie“ sa u každého líši. Úspech 

adaptácie je ovplyvnený predovšetkým 

záujmom o povolanie, individuálnym 

štúdiom, kolektívom, v ktorom začínajúci 

sociálny pracovník pôsobí. Adaptačný 

program zameraný pre začínajúcich 

sociálnych pracovníkov by mal byť 

vypracovaný a používaný v každej 

organizácií.  
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Najideálnejšie je, ak je supervízor 

v dennodennom kontakte so 

supervidovaným a robí mu sprievodcu. 

Adaptačný program je štukturovaný, 

supervízor využíva pozitívne posilňovanie 

a priame inštrukcie (Gabura, 1999). 

Vaska (2012) popisuje, že 

najčastejšími témami prvých supervíznych 

stretnutí začínajúcich sociálnych 

pracovníkov je zodpovedanie na ich 

základné otázky a dilemy týkajúce sa najmä 

prvého kontaktu s klientom, stanovenie 

spoločného cieľa – supervízie majú tak 

prevažne školiaci charakter. Na prvých 

stretnutia prevládajú: najmä pocity neistoty, 

neschopnosť pomenovať cieľ práce, 

prílišný strach z klientov, neschopnosť 

uchopiť proces práce, problémy 

v spolupráci s kolegami, pocity zlyhania či 

neúspechu, príliš veľké očakávania, snaha 

o rýchle a významné výsledky a iné.  

  

Úlohou supervízora podľa 

Havrdovej a Hájneho a kol. (2008) je: 

- Rozširovať pohľady na 

problémovú situáciu. Supervízia by teda 

pre začínajúceho sociálneho pracovníka 

mala poskytnúť väčšiu štruktúru pre 

reflexiu ich práce, citlivé rozlíšenie 

spektra stratégií, metód a postojov 

- Dbať na jasne zadefinované 

ciele v práci s klientom, ale aj jasne 

zadefinovaný kontrakt (cieľ supervízie). 

Supervízor musí označovať 

a vyzdvihovať vhodné postupy, ktoré 

sociálny pracovník použil ale poukazuje 

aj na neefektívne postupy.  

- Pomáhať optimalizovať 

pracovný výkon sociálnych pracovníkov  

 

Záver 

Ako sme v práci uviedli, na 

začínajúceho sociálneho pracovníka sa 

kladie veľký nárok v rôznych oblastiach. 

Prax nám ukazuje, že je často krát hodený 

do vody a musí sa naučiť plávať aj bez 

pomoci. Tento spôsob je však náročný 

a mnohí pracovníci sa po niekoľkých 

mesiacoch vzdávajú. Možno aj preto 

v súčasnosti bojujeme s nedostatkom 

kvalitných sociálnych pracovníkov.  

Niekedy stačí naozaj málo, možno 

mať v organizácii vyškolených 

supervízorov, ktorí by uviedli začínajúceho 

sociálneho pracovníka do profesie, či 

kvalitný adaptačný program. Za zmienku 

stojí aj vzdelávanie v podobe rozšírených 

Sociálno-psychologických výcvikov, ktoré 

sme absolvovali na vysokej škole. A ktoré 

fungujú na Slovensku v rámci národných 

projektov vzdelávania.  

Supervízor, ktorý superviduje 

začínajúceho sociálneho pracovníka by mal 

byť rovnako vyzbrojený trpezlivosťou 

a pokorou. 
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