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Abstrakt: Práca sa zaoberá supervíziou 

a jej významom v práci sociálnych 

pracovníkov. Jej hlavným cieľom bolo 

poukázať na to aká je dôležitá a aký má 

význam v práci sociálnych pracovníkov. 

Práca sa skladá z dvoch hlavných kapitol 

a každá z nich je rozšírená do podkapitol 

na hlbšie priblíženie problematiky. Prvú 

kapitolu sme venovali téme supervízii, kde 

hlavným cieľom bolo poukázať na 

dôležitosť supervízie a vysvetlenie 

definície. Ďalej sme sa venovali významu 

supervízii v práci sociálneho pracovníka. 

V jednej časti danej kapitoly sme sa 

venovali aj formám a typom supervízie. 

Druhá kapitola sa venovala sociálnej práci, 

významu sociálneho pracovníka a profesii 

sociálneho pracovníka. Záverom sme 

poukázali na dôležitosť a význam 

supervízie v sociálnej práci a živote 

sociálneho pracovníka.  

 

Kľúčové slová: Formy supervízie, 

Sociálna práca, Sociálny pracovník, 

Supervízia, Význam supervízie.  

 

Abstract: This essay is about supervision 

and its importance in the work of social 

workers. Main goal was to point out how 

important it is and importance of influence 

of social workers. The work consists of 

two main chapters and each of them is 

extended into subchapters for a deeper 

approach to the issue. We devoted the first 

chapter to the topic of supervision, where 

the main goal was to point out the 

importance of supervision and to explain 

the definition. We also focused on the 

importance of supervision in the work of a 
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social worker. In one part of the chapter, 

we also focused on the forms and types of 

supervision. The second chapter dealt with 

social work, the importance of the social 

worker and the profession. In conclusion, 

we pointed out the importance and 

significance of supervision in social work 

and the life of a social worker. keywords 

Supervision. 

 

Keywords: Forms of supervision, Social 

worker, Supervision, The importance of 

supervision,  

__________________________________ 

 

Úvod 

Sociálna práca sa neustále rozvíja 

a dokazuje aká je dôležitá v živote človeka. 

Ľudia pracujúci v sociálnej sfére sú často 

veľmi psychicky vyčerpaní, čo spôsobuje 

prirodzene pochybovanie o svojej 

výkonnosti. 

Supervízia ako vzdelávanie, ale aj 

podpora a pomoc sociálnym pracovníkom 

patrí k jedným z najdôležitejším faktorom, 

ktoré ovplyvňujú samostatnú odbornú 

činnosť sociálneho pracovníka, 

v neposlednom rade je jednou z možností 

prevencie pred syndrómom vyhorenia.  

Supervízia tiež vyjadruje status 

profesie sociálneho pracovníka a zahŕňa 

v sebe aj integráciu osobných vlastností, 

schopnosti tvorby vzťahov a tiež tímovej 

spolupráce čo je v práci sociálneho 

pracovníka veľmi dôležité.  

Zrýchlený životný štýl, kladené 

vysoké nároky, či už v osobnom, či 

v pracovnom živote sa čoraz častejšie 

stávajú súčasťou každého človeka. 

Sociálny pracovník, na ktorého je okrem 

toho kladená vysoká miera psychického 

nátlaku sa často s danou situáciu nedokáže 

vyrovnať. Preto často sociálny pracovníci 

trpia syndrómom vyhorenia. Ako jedna  

z možností prevencie slúži aj samotná 

supervízia.   

Supervízia v sociálnej práci 

predstavuje taktiež obrovský zdroj 

profesionálnej podpory pre sociálnych 

pracovníkov, ktorí v neposlednom rade 

prispieva k profesionálnemu rozvoju, 

hľadaním nových alternatív, verifikovanie 

správnych postupov, ochrane sociálneho 

pracovníka ale aj klienta samého, eliminuje 

možnosti vzniku syndrómu vyhorenia, 

prispieva k zvyšovaniu statusu profesie a aj 

k efektívnemu vykonávaniu sociálnej 

práce. Supervízia má dôležitú úlohu aj pri 

zvyšovaní kvality poskytovaných 

sociálnych služieb, ako aj štandardov 

práce.  

Spojenie supervízie a profesie 

sociálneho pracovníka preto môžeme brať 

ako neodlúčiteľné.  
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Hlavným cieľom danej práce je 

poukázať na to aká je supervízia dôležitá 

nie len v bežnom živote človeka, ale aj aký 

veľký má význam pri práci sociálnych 

pracovníkov.  

Práca je rozdelená na dve hlavné 

kapitoly, ktorá každá z nich má vytvorené 

podkapitoly. Každá kapitola je 

koncipovaná tak, aby mal čitateľ možnosť 

lepšieho priblíženia predmetnej 

problematiky.   

Prvá kapitola sa prioritne venovala téme 

supervízia a jej významom v sociálnej 

práci a formám, typom supervízii.  

 Druhá kapitola sa venovala téme 

sociálnej práce, sociálneho pracovníka, 

jeho  profesii a významu supervízii 

v živote sociálneho pracovníka.  

 

1 Sociálna práca 

Sociálna práca je v dnešnej dobe viac 

ako nevyhnutná a a je veľmi dôležité, aby 

sa budovala a to na profesionálnom 

základe. Je to profesia, ktorá sa zameriava 

na pomoc a podporu jednotlivcom, 

rodinám, skupinám a komunitám. 

Hlavným cieľom sociálnej práce je zlepšiť 

ich individuálne a kolektívne blaho. 

Pomáha ľudom rozvíjaj ich zručnosti, 

schopnosti a tiež využívať svoje vlastné 

zdroje na riešenie problémov. Zaujíma sa 

nie len individuálnymi problémami, ale aj 

osobnými problémami.    

Šramatá (2009) definuje sociálnu 

prácu ako spoločenskovednú disciplínu, 

oblasť praktickej činnosti. Jej cieľom by 

malo byť odhaľovanie, zmierňovanie 

a riešenie sociálnych problémov.  

,,Poslanie sociálnej práce je spolu 

sa podieľať sa na humanizácii ľudského 

života, umožňovať všetkým ľuďom 

rozvíjať svoj potenciál v najširších 

dimenziách ľudskej existencie so zjavným 

zámerom rozvojových tendencií a prejavov 

spolupatričnosti.“(Striženec, 2006, s 132). 

Sociálna práca zahŕňa všetky sféry 

a nielen priamo spomínanú sociálnu. 

Môžeme hovoriť o hospodárskej, 

politickej, kultúrnej a tiež aj duchovnej. 

Ako dôležité vnímame spomenúť dané 

dimenzie sociálnej práce:  

- filozofická, ktorá poukazuje na 

cieľ profesie, princíp, zásady 

a etiku, 

- historická, ktorá poukazuje na 

samotnú históriu a významné 

osobnosti,  

- psychologická, ktorá poukazuje 

na štruktúru osobnosti, 

prežívanie a správanie 

sociálneho pracovníka, vzťah 

klienta a sociálneho pracovníka, 

komunikáciu, 
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- sociologická, poukazuje na 

spoločenské postavenie, 

význam sociálnej práce 

a cieľové skupiny, 

- pedagogická, ktorá poukazuje 

na obsah vzdelávania, rozvoj, 

- právna, ktorá poukazuje na 

platnú legislatívy, sociálne 

práva a slobody občanov, 

- ekonomická, ktorá poukazuje 

na príjmy a výdavky na sociálne 

účely, nezamestnanosť, trh 

práce. 

 

1.1 Sociálny pracovník  

Je mnoho definícii, ktoré hovoria 

o tom kto je sociálny pracovník. Sociálny 

pracovník musí spĺňať nie len požiadavky, 

ktoré vyžaduje zákon, ale tiež musí spĺňať 

osobnostné predpoklady. Sociálny 

pracovník sa vždy riadi Etickým kódexom, 

ktorý vymenúva všetky vlastnosti, 

zručnosti tiež kompetencie, ktorými by mal 

sociálny pracovník disponovať.  

Kvalifikácia sociálneho pracovníka 

je jasne vymedzená v legislatívne § 84 ods. 

7 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č.445/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení 

neskorších predpisov. Sociálny pracovník 

je ,,fyzická osoba, ktorá získala 

vysokoškolské vzdelanie v študijnom 

odbore sociálna práca v prvom stupni, 

druhom stupni, alebo má uznaný doklad 

o takomto vysokoškolskom vzdelaní 

vydaný zahraničnou vysokou školou.“ 

 Podľa  Štefana Stieženca (1996) je 

sociálny pracovník erudovaný 

sprostredkovateľ vzájomného vzťahu 

človeka a spoločnosti.  

Podľa Oláha a kol. (2009) je 

sociálny pracovník a jeho cieľom pomáhať 

v ľudom a zvyšovať spokojnosť človeka , 

keď nie je sám schopný zabezpečiť svoje 

potreby vlastnými silami.  

Ivan Úlehla (2005) hovorí 

o sociálnom pracovníkovi ako 

odborníkovi, ktorí je prostredníkom medzi 

klientom a normami spoločnosti. 

 V konečnom dôsledku možno 

hovoriť o sociálnom pracovníkovi, ktorý 

vstupuje do špecificky ľudského vzťahu 

s klientom, kde je jeho najdôležitejším 

nástrojom na prácu s klientom jeho vlastná 

osobnosť. Celkový výsledok jeho práce 

závisí vždy od jeho profesionálnych 

a osobných kvalitách.  

Sociálny pracovník často pracuje 

nad rámec svojich síl, snaží sa byť tým 

najlepším radcom a čo najviac pomôcť 

človeku, ktorý sa ocitol v nepriaznivej 

životnej situácii. Často sa svojej práci 

oddáva až na toľko, že zabúda na vlastné 
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potreby, záujmy či rodinu. K jeho nadšeniu 

sa často pridruží životné tempo, rastúce 

nároky na človeka v spoločnosti a práve to 

sú riziká k syndrómu vyhorenia.  

Schavel, Oláh, 2010) hovoria, že 

každý sociálny pracovník si postupne 

buduje svoju profesiu, ktorá plnení úloh 

prispieva k svojmu sociálneho rastu a za 

najdôležitejšie úlohy považujeme:  

- predchádzať vzniku 

nežiaducich sociálnych udalostí,  

- stanoviť príčiny sociálnych 

problémov, 

- skvalitňovať vzťahy,  

- pomáhať pri riešení sociálnych 

problémoch, 

- zaujímať sa o ľudí, ktorí majú 

problém sa začleniť do 

spoločnosti, 

- zaujímať a zapájať sa na tvorbe 

sociálneho spolužitia,  

- podporovať klienta k správnym 

postojom, 

- pomáhať pri prekonávaní 

sociálnych problémch, 

- pomáhať pri získavaní 

informácií, 

- poukazovať na rozdiely medzi 

subjektívnym a objektívnym  

pohľadom, 

- odstraňovať negatívne 

ukazovatele spoločnosti, 

- vytvárať nové možnosti na 

vzdelávacom, kultúrnom a 

spoločenskom živote, 

- zachovávať práva ľudí 

(Schavel, Oláh, 2010). 

 

1.2 Profesia sociálneho pracovníka 

Profesia sociálneho pracovníka 

v akomkoľvek smere je veľmi náročná 

práca. Okrem požiadaviek, ktoré 

vymedzuje zákon je potrebné, aby sociálny 

pracovník spĺňal aj osobnostné 

predpoklady. Profesia sociálneho 

pracovníka je veľmi často pomenúvaná nie 

ako práca, ale práve naopak poslaním.  

,,Profesia sa stala určujúcim faktorom 

sociálneho človeka a vyžaduje zvládnuť 

teóriu ako prostriedok výkonu profesie.“ 

(Striženec, 2006, s. 129). 

 Tokárová (2007) definuje profesiu 

ako systém vnútorne prepojených činností, 

ktoré sú zamerané na vytváranie určitého 

predmetu či služieb, ktoré uspokojujú 

určité potreby. S profesiou sa viaže aj 

technika, technológia práce, vedomostí tiež 

zručnosti.  

 Podľa Matouška (2008, s. 84) 

môžeme definovať ako ,,funkcionálny 

prejav dobre zvládanej a uznávanej 

profesionálnej role sociálneho pracovníka, 

ktorej súčasťou sú odborné znalosti 
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schopnosť, reflektovať adekvátne kontext 

a citlivo aplikovať hodnoty profesie“. 

Sociálna práca ako vedná disciplína 

či poslanie je jedna 

z najinterdisciplinárnejšou disciplínou 

v pomáhajúcich profesiách. Snaží sa 

ľuďom pomáhať tak, aby sa zmenila ich 

kvalita života a to k lepšiemu.  

Sociálny pracovník je profesionál, 

ktorý na základe svojich kompetencií 

vykonáva sociálnu prácu a napĺňa jej ciele. 

Aby bola sociálna práca vykonávaná na 

profesionálnej úrovni, komplexne či 

zodpovedne je veľmi potrebné vytvorenie 

určitých inštitucionálnych základy 

sociálnej práce a to:  

- na globálnej úrovni,  

- na úrovni štátu, štátnej správy, 

- na úrovni iných nevládnych 

spoločenských organizácií, 

združení a pod., 

- spoluprácou nevládnych 

inštitúcii a štátu, samosprávy, 

obce a mestá (Tokárová, 2007). 

 V podvedomí verejnosti je však 

sociálny pracovník vnímaní často, ako 

úradník, či človek, ktorý sa zaujíma o ľudí, 

ktorí sa ocitli na pokraji chudoby. Aj 

napriek napredovania sociálnej práce je 

status sociálneho pracovníka, či samotnej 

sociálnej práce veľmi nízky.  

 

2 Supervízia 

Supervízia sa začala etablovať do 

praxe až po roku 1989 s dôsledku 

obmedzenému postoju a tiež vývoju 

sociálnej práce, ktorý bol podmienený 

myšlienkou komunistickej ideológii, že 

neexistujú sociálne problémy. V súčasnosti 

je supervízia zakotvená v legislatívne, 

rozvíja sa a je o nej množstvo dostupných 

výskumov.  

Supervízia sa od začiatku vníma 

ako nástroj rozvoja profesie sociálnej 

práce. Postupne sa rozvíja a stáva sa 

žiaducou nie len pre samotných 

pracovníkov v sociálnej práci, ale aj 

pracovníkov iných odboroch či profesiách. 

Je veľmi dôležité klásť dôraz na jej 

dôležitosť a rozvíjať ju.  

Supervízia pochádza z latinského 

slova, ktoré by sme mohli preložiť ako 

,,vidieť nad“ alebo ,,hľadieť cez“. 

V prípade prekladu z anglického jazyka 

môžeme hovoriť ako o ,,kontrole“ alebo 

,,riadení“. Pojem supervízia je najčastejšie 

používaný v pomáhajúcich profesiách, ale 

postupom času sa používa aj 

v podnikateľských organizáciách, cirkvi, 

bankách  či podnikoch. Často ide 

o supervízorov, ktorí stoja v pozícii 

nejakého audítora, ktorý by mal zohrávať 

rolu kontrolóra kvality. Dôležitosť však 

zohráva, či už v pomáhajúcich profesiách, 
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alebo podnikateľských organizáciách 

skvalitňovanie práce, eliminovanie či 

prevencia vzniknutých chýb, prínos 

inovácii či alternatívnych postupov (Oláh, 

2005). 

 Viera Vavrečková (2005) hovorí 

o supervízii ako o samostatnej 

profesionálnej činnosti. Hovorí, že je to 

dynamický proces učenia, ktorý je 

postavený na vzájomnej interakcii, kedy je 

možné, že sa vzdelávajú obe zúčastnené 

strany.  

„Supervízia je metódou 

kontinuálneho rozvoja profesionálnych 

spôsobilostí sociálneho pracovníka, ktoré 

dosahuje za pomoci kvalifikovaného 

supervízora prostredníctvom reflexie, 

podpory, supervíznych metód a techník a 

zároveň  chráni sociálneho pracovníka pred 

syndrómom vyhorenia. Supervízia je 

nástrojom pre optimalizovanie a 

overovanie si správnosti postupov, a tiež je 

priestorom pre hľadanie alternatív v práci 

sociálneho pracovníka, pre poskytnutie 

spätnej väzby a svojimi intervenciami 

chráni užívateľa služieb sociálnej práce 

pred poškodením až zneužitím.“ (Vaska, 

2012, s. 26)  

Na základe hore uvedených 

definícií možno tvrdiť, že supervízia má 

v pomáhajúcej profesii veľký význam a 

vyznačuje sa základnými charakteristikami 

a to:  

- Podpora  

- Pomoc  

- Rozvoj 

 

2.1 Supervízia a jej význam v sociálnej 

práci  

Pre sociálnu prácu má supervízia 

významný prínos. Hlavným dôvodom je aj 

to, že sa zameriava na celkové skvalitnenie 

sociálnej práce. Supervízia prináša neustále 

vzdelávanie a rozvoj sociálnych 

pracovníkov. Supervízia je prevenciou 

syndrómu vyhorenia a tiež straty 

motivácie.  

Podľa Oláha (2005, s.43) ,, 

supervízia v sociálnej práci podľa 

západoeurópskeho kontextu priamo súvisí 

s kvalitou“ 

Oláh (2005) hovorí, že v súvislosti 

s nárokom, ktorý je kladený na sociálneho 

pracovníka, je sociálna práca bez 

supervízie nemožnou. Tiež uvádza, že 

sociálnemu pracovníkovi môže supervízia 

pomôcť pri hľadaní alternatívnych riešení, 

pri práci s klientom.  

 Podľa Úlehlu (In Vaska, 2012) 

supervízia prináša nadhľad, ktorý sociálny 

pracovník potrebuje, aby zvládal spracovať 

podnety, informácie, ktoré cíti ako 

nesprávne už v čase vzniku. K dosiahnutiu 
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takého nadhľadu potrebuje sociálny 

pracovník pomoc, niekoho s kým sa o tom 

môže rozprávať.  

 

2.2 Formy supervízie  

Supervízia sa člení na svoje formy 

a typy. Nie každý autor ich však uvádza 

rovnako, nakoľko ich presné členenie nie 

je vymedzené, pretože sa často prelínajú. 

V našej práci sa prikláňame k definovaniu 

foriem a typov supervízie Schavela Tomku 

(2010), ktorí hovoria o formách ako o 

prostriedku, nástroji, prejavu či vonkajšej 

podoby. Charakterizujú niečo čo popisuje 

črtu, presnú konštrukciu či podstatu.  

Z pohľadu vzťahu medzi 

supervízorom a supervidovaného 

rozoznávame vertikálnu a horizontálnu 

supervíziu. Vertikálna supervízia hovorí o 

práci skúseného erudovaného supervízora, 

ktorý pracuje s menej skúseným 

supervidovaným. Naopak pri  horizontálnej 

supervízii môžeme hovoriť o nepretržitom 

procese vzdelávania. Pri horizontálnej 

supervízii môžeme hovoriť o sprevádzaní 

sociálneho pracovníka počas celej 

profesionálnej dráhy.  

(Schavel – Tomka 2010) Oláh 

(2005) k tomu pripájajú aj kolegiálnu 

formu supervízie, ktorá je vhodná hlavne 

pre skúsených pracovníkov a je založená 

na kolegiálnych supervíznych kontaktoch.  

 Schavel a Tomka (2010)  

rozoznávajú priamu a nepriamu formu 

supervízie, kde záleží na prítomnosti 

supervízora. V prípade priamej formy 

supervízie sa supervízor priamo zúčastňuje 

supervízie. V prípade nepriamej supervízii 

sa supervízor priamo nezúčastňuje na 

supervízii a ide iba o referovanie o danom 

prípade ústne, audio nahrávkou alebo 

videonahrávkou.  

 Ďalej rozoznávame plánovanú a 

krízovú supervíziu, ktorá sa určuje na 

základe naliehavosti prípadu. Väčšina 

supervíznych stretnutí býva plánovaná a 

vtedy hovoríme o plánovanej supervízii. 

V živote sociálneho pracovníka však môže 

nastať akútna potreba supervízneho 

stretnutia a práve v týchto prípadoch 

hovoríme o nevyhnutnom riešení zložitých 

problémov, ktoré sú spojené s krízovou 

intervenciou a to najčastejšie v oblasti 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately. (Schavel – Tomka, 2010). 

 Kolačková (IN Matoušek,2003), 

v tejto súvislosti uvádza iné členenie a to 

na základe toho, kedy sa supervízia 

uskutočňuje. Na základe tohto faktu 

rozoznáva pravidelnú, príležitostnú a 

krízovú supervíziu. Pravidelnú supervíziu 

využívame v rámci supervízneho programu 

organizácie. Krízovú supervíziu 

v akútnych prípadoch.  
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 Počet spervidovaných rozdeľuje 

supervíziu na individuálnu a skupinovú 

supervíziu. Podľa Schavela a Tomku 

(2010, s. 24) ,,v štruktúrovanom stretnutí 

supervizora s jedným sociálnym 

pracovníkom. Jej úlohou je reflexia 

profesionálneho konania jeho ohodnotenie 

smerujúce k rozvoju pracovníkových 

profesionálnych zručností a kompetencii. 

Je to súbor plánovaných časovo 

ohraničených stretnutí s vopred 

dohodnutou témou.“ 

 

2.3 Typy supervízie 

Najčastejšie typy supervízie uvádza 

Gabura (2005):  

- Turotorská supervízia, ktorá je 

orientovaná na vzdelávanie 

študentov a tiež začínajúcich 

sociálnych pracovníkov. 

- Výcviková supervízia, kedy 

supervízor preberá 

zodpovednosť za prácu 

supervidovaného, tiež má 

vzdelávaciu aj riadiacu funkciu. 

- Riadiaca supervízia, kde 

supervízor kontroluje a riadi 

prácu sociálneho pracovníka, 

preberá časť zodpovednosti. 

- Konzultantská supervízia, 

dobrovoľná a výberová, kedy si 

pracovník môže zvoliť typ aj 

formu supervízie, 

zodpovednosť za riešenie 

preberá supervidovaný. 

Hawkins a Shohet (2004) vymedzujú typy 

supervízie nasledovne:  

- Výcviková supervízia, ktorá 

hovorí o vzdelávacej funkcii, 

kde supervidovaní sú 

najčastejšie študenti, alebo 

psychoterapeuti vo výcviku.

  

Riadiaca alebo manažérska supervízia, sa 

využíva tam, kde je supervízor nadriadený 

supervidovanému. 

- Poradenská supervízia, je 

určená najmä pre skúseným 

pracovníkom. 

Na základe toho akou časťou činnosti sa 

supervízia zaoberá ju Oláh (2005) delí: 

- supervízia incidentu, 

- supervízia jednej konzultácie, 

- supervízia vedenia celého 

prípadu. 

Gabura (2005) člení supervíziu z hľadiska 

času kedy sa uskutočňuje:  

- pred prácou s klientom,  

- po ukončení konzultácie, alebo 

prípadu. 

Gabura (2005) tiež člení supervíziu 

z hľadiska na to čo je supervízia zameraná: 

- obsah, 

- proces a intervencie, 



PhDr. Petra Moravčíková     Sociálno-zdravotnícke spektrum           

            Social Health Spectrum 

 

- vzťah medzi poradcom 

a klientom. 

 

ZÁVER 

 Cieľom práce bolo poukázať na 

význam supervízii v práci sociálneho 

pracovníka. V práci sme sa snažili čo 

najviac priblížiť danú problematiku. V 

prvej časti sme sa venovali téme supervízii, 

jej definícií, pohľadu, formám, typom. 

V druhej časti sme pozornosť venovali 

sociálnej práci, sociálnemu pracovníkovi 

a profesii sociálneho pracovníka. V závere 

práce sme sa zamerali na význam 

supervízii v práci sociálneho pracovníka.  

 Supervízia v sociálnej práci, tak 

ako aj v živote sociálneho pracovníka 

predstavuje veľmi významný zdroj 

profesionálnej podpory. Supervízia musí 

vždy rešpektovať potreby klienta a tiež 

musí včasne reagovať na prax sociálnej 

práce, ale aj neustále meniaci sa 

sociálnopolitický kontext. Sociálnemu 

pracovníkovi supervízia napomáha 

k profesionálnemu rozvoju spôsobilostí, 

hľadaniu alternatív, verifikovaniu 

správnosti postupov. Tiež sociálneho 

pracovníka chráni pred syndrómom 

vyhorenia. Supervízia v živote sociálneho 

pracovníka často prináša aj udržanie 

a zvyšovanie statusu profesie a k ochrane 

nie len sociálneho pracovníka ale aj 

samotného klienta.  

Dôležitosť supevízie vidíme nie len 

pri práci sociálnych pracovníkov. 

Zrýchlené životné tempo, osobné či 

pracovné kladené nároky sa zvyšujú 

u každého človeka čo prináša so sebou aj 

rôzne psychické problémy, utiahnutosť, 

frustráciu a pod. Supervízia slúži ako 

nástroj kontroly, poradenstva a podpory, 

ktorý zvyšuje úroveň odbornosti, 

vedomostí, schopností, ale tiež aj riešenie 

problémov, s ktorými si ľudia nevedia 

sami poradiť. Supervíziu preto vnímame 

ako obrovský prínos pre ľudí.  

Sociálni pracovníci okrem 

vysokého životného tempa, kladených 

nárokov zažívajú veľké psychické napätie. 

Často si problémy svojich klientov 

prinášajú so sebou do prostredia domova. 

Všetky tieto fakty prispievajú 

k vyčerpanosti, frustrácii a v niektorých 

prípadoch aj k samotnému syndrómu 

vyhorenia. Včasné zachytenie daného 

problému je možnosť ako prechádzať 

danému problému. Jednou z možností 

riešenia vnímame aj supervíziu, ktorá je na 

Slovensku aj legislatívne zakotvená pre 

zariadenia sociálnych služieb. Dôležitosť 

ale prikladáme samotnej dobrovoľnosti 

a záujmu o ňu.   
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Druh poskytovanej supervízie tiež 

vnímame ako dôležitý faktor, nakoľko nie 

vždy určená supervízia zamestnávateľom 

je vyhovujúca pre daného sociálneho 

pracovníka. Preto si myslíme, by bolo 

prínosné mať možnosť výberu aj 

samotným sociálnym pracovníkom.  

Cieľom našej práce bolo poukázať 

na dôležitosť supervízie pri práci 

sociálneho pracovníka. V práci sme 

priblížili základné pojmy a problematiku 

supervízie, sociálnej práce a samotného 

sociálneho pracovníka.  
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