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Abstrakt: 

V príspevku sa zaoberáme supervíziou 

v Centrách pre deti a rodiny 

v podmienkach Slovenskej republiky. 

Poukazuje na trendy súčasnej praxe 

sprostredkovávania a vykonávania 

supervízie v Centrách pre deti a rodiny 

v Slovenskej republike. Okrem 

vymedzenia pôsobnosti týchto zariadení 

vrátane legislatívnych súvislosti 

a súvislostí spojených s internými normami 

zariadení, poskytuje reflexiu a kritickú 

analýzu poskytovania supervízie v 

súčasnej aplikovanej praxi v tejto oblasti.  

 

Kľúčové slová:Centrá pre deti a rodiny, 

Legislatíva a interné normy, Reflexia 

aplikovanej praxe,Supervízia, Súčasný 

stav. 

Abstract: 

In thisarticlewedealwithsupervision in 

theCentersforChildren and Families in 

theconditions of the Slovak Republic. 

Itpointsoutthetrends of thecurrentpractice 

of mediation and supervision in 

theCentersforChildren and Families in the 

Slovak Republic. In addition to 

definingthescope of thesefacilities, 

includingthelegislativecontext and 

thecontextassociatedwiththefacility'sintern

alstandards, itprovides a reflection and 

criticalanalysis of theprovision of 

supervision in currentappliedpractice in 

thisarea. 
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appliedpractice, Supervision,Current 

status.  

__________________________________ 

Úvod 

 Súčasná prax ukazuje, že supervízia 

je nevyhnutná súčasť pomáhajúceho 

procesu. Je súčasťou profesionalizácie 

odborných činností v rôznych 

spoločenskovedných oblastiach. Ručková 

a kol. (2021) dodávajú, že pomocou 

supervízie sú vytvárané predpoklady 

a podmienky pre profesionálny rozvoj 

a rast zamestnancov pôsobiacich 

v pomáhajúcich profesiách, zároveň však 

slúži aj ako prostriedok sebapoznania 

a skvalitnenia práce s ľuďmi.  

 Tomka (2021) zdôrazňuje, že 

efektívna supervízia by mala byť 

považovaná za nevyhnutnú súčasť nielen 

praxe ako takej, ale aj súčasť praktickej 

výučby už počas prípravy na povolanie 

v pomáhajúcej profesii.  

 Supervízia v Centrách pre deti 

a rodiny sa spája s ústrednou témou 

supervízie v pomáhajúcich profesiách. 

Práca supervízora sa javí byť z pohľadu 

praxe relatívne náročná vzhľadom na to, že 

je niekedy náročnejšia než pomáhajúcich 

proces samotný. (Hawkins, Shohet, 2016). 

Ďalej je možné zdôrazniť, že pri supervízii 

je veľmi ťažké hodnotiť jej kvalitu, 

náročnosť, či dokonca efektivitu, pretože 

môže byť posudzovaná prevažne len 

subjektívne. Vo väčšine prípadov je 

potrebné pracovať nielen so 

supervidovanými témami, ale aj osobnými 

zábranami a obrannými mechanizmami 

aktérov supervízie. V prípade individuálnej 

supervízie sa celý proces javí byť 

jednoduchší než v prípade supervízie 

skupinovej, čo nadväzuje na fakt, že 

pomáhajúci proces je náročný až 

ambivalentný z hľadiska jeho 

systematickosti a efektivity. Závisí od 

osobnostných dispozícii ako je pomáhajúci 

proces vnímaný a ako sú riešené aj 

problémy z neho vyplývajúce.  

Aplikovaná prax Centier pre deti 

a rodiny v Slovenskej republike 

Centrá pre deti a rodiny 

v Slovenskej republike sú zariadenia 

určené na výkon opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately. Výkon 

opatrení v tomto zmysle môžeme ponímať 

ako plnenie odborných úloh 

s preventívnym, ako aj korektívnym 

charakterom. Ústrednou témou odbornej 

činnosti je ochrana práv maloletých detí 

a právom chránených záujmov, ktoré  

môžu byť alebo sú ohrozené v dôsledku 
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absencie rodičovskej výchovy alebo 

prítomnosťou starostlivosti rodičov, ktorá 

je deštruktívna, respektíve má negatívny 

vplyv na zdravý bio-psycho-sociálny vývin 

dieťaťa. Centrá pre deti a rodiny tvoria 

akoby „zástupnú rolu“ starostlivosti o deti 

v každom smere, či už ide o napĺňanie 

základných životných potrieb alebo potrieb 

spojených s ich ďalším fungovaním 

s cieľom zamedziť sociálnej exklúzii.  

Centrá pre deti a rodiny 

v Slovenskej republike poskytujú v rámci 

výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately sociálne 

poradenstvo, sociálnu pomoc a podporu 

rodinám, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej 

situácii v dôsledku rôznych 

sociálnopatologických javov. Pomoc 

a podpora je multidisciplinárna, na úrovni 

sociálnej práce, psychológie, špeciálnej 

pedagogiky a iných vedných disciplín. 

Vybrané metódy a techniky sociálnej práce 

napomáhajú rodinám riešiť konfliktné 

situácie a integrovať sa plnohodnotne do 

spoločnosti. Nepriaznivá sociálna situácia 

rodiny môže byť riešená rôznym 

spôsobom, a to buď na základe dohody, 

rozhodnutím o neodkladnom opatrení, 

výchovnom opatrení, respektíve 

v dlhodobom horizonte aj rozhodnutím 

o stanovení ústavnej starostlivosti pre 

maloleté deti. 

Výkonným orgánom pri 

zabezpečovaní sociálnoprávnej ochrany 

detí, ktoré sú odkázané na odbornú pomoc 

a ústavnú starostlivosť, je orgán 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately, ktorý je súčasťou pôsobnosti 

Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny – 

odboru sociálnych vecí a rodiny, oddelenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately. Orgány sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately zastupujú deti v 

súdnych konaniach, v ktorých nemôžu byť 

z dôvodu konfliktu záujmov zastúpené 

svojimi rodičmi. 

Odborníci Centra pre deti a rodiny, 

spravidla sociálni pracovníci, aktívne 

spolupracujú so sociálnymi pracovníkmi 

orgánu sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately a snažia sa zabezpečiť 

ochranu práv a právom chránených 

záujmov maloletých detí, ktoré boli 

rozhodnutím súdu odňaté z rodinnej 

starostlivosti z rôznych dôvodov. Ako už 

samotná problematika sociálnoprávnej 

ochrany detí napovedá, ide o veľmi 

problematickú a náročnú oblasť, ktorá si 

vyžaduje integráciu poznatkov viacerých 

vedných disciplín. Ide o problematiku, 

ktorá si vyžaduje určité praktické zručnosti 
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vzhľadom na právne mechanizmy a 

špecifickosť riešených sociálnych prípadov 

v tejto oblasti. S týmto faktorom je spojená 

aj zvýšená záťaž, ktorú môže pociťovať 

odborný zamestnanec Centra pre deti 

a rodiny, a to predovšetkým sociálny 

pracovník, psychológ, vychovávateľ / 

špeciálny pedagóg, ako aj iní zamestnanci 

ako napríklad pomocný vychovávateľ 

alebo profesionálny náhradný rodič. O to 

náročnejšie sú situácie, kedy súriešené 

problémy a prípady spadajúce pod 

špecializované Centrá pre deti a rodiny 

Slovenskej republiky, kde sú umiestnené 

deti s duševnou poruchou, respektíve deti 

s ťažkým zdravotným postihnutím na 

základe lekárskeho posudku Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky, odboru sociálnych vecí a rodiny, 

oddelenia kompenzácii ťažkého 

zdravotného postihnutia a posudkových 

činností.  

V prípade špecializovaných Centier 

pre deti a rodiny je možné predpokladať 

zvýšenú záťaž odborných zamestnancov 

vzhľadom na povahu špecifických 

problémov, s ktorými sa v rámci 

aplikovanej praxi stretávajú. Výrazným 

problémom sa javí byť častá fluktuácia 

odborných zamestnancov v týchto 

zariadeniach. Fluktuácia zamestnancov 

a neschopnosť zastávať odbornú, ako aj 

inú činnosť v týchto zariadeniach dlhodobo 

by mohla byť zlepšená skvalitnením 

procesu supervízie. Supervízia môže byť 

významným prediktorom úspechu v rámci 

výkonu odborných činností v oblasti 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately.  

Súčasný stav realizácie supervízie 

v Centrách pre deti a rodiny 

v Slovenskej republike 

Súčasný stav výkonu supervízie 

v Centrách pre deti a rodiny v Slovenskej 

republike zastrešujú súčasné právne 

normy, a to predovšetkým Zákon č. 

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately v znení neskorších 

predpisov. Na tento zákon nadväzuje 

kľúčová Vyhláška č. 103/2018 Z. z. 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky z 20. marca 

2018, ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia Zákona č. 305/2005 Z. z. o 

sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

kuratele v znení neskorších predpisov.  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky (2021) 

deklaruje, že za účelom zvyšovania 

profesionality práce orgánov a zariadení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
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kurately sa povinne uskutočňuje program 

supervízie. Supervíziu môže vykonávať iba 

fyzická osoba, ktorá ukončila odbornú 

akreditovanú prípravu supervízora v 

oblasti sociálnej práce alebo poradenskej 

práce. Po získaní špecializácie supervízora 

je nutné požiadať o zápis do zoznamu 

supervízorov, ktorý vedie Ministerstvo 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky. 

Centrum vypracuje a uskutočňuje 

program supervízie podľa § 45, odsek 7 

Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately v znení 

neskorších predpisov. Účelom supervízie 

v Centrách pre deti a rodiny je 

profesionalizácia práce vybraných 

odborných pracovníkov.  

Podľa § 3 Vyhlášky č. 103/2018 Z. 

z. Ministerstva sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky z 20. marca 2018, 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí v znení neskorších predpisov, 

sú stanovené náležitosti programu 

supervízie. Program supervízie obsahuje 

povinné náležitosti ako cieľ supervízie, 

formy supervízie, celkový plánovaný počet 

hodín supervízie v kalendárnom roku, 

z toho počet hodín 1. internej supervízie, 2. 

externej supervízie, 3. individuálnej 

supervízie, skupinovej supervízie alebo 

supervízie organizácie; počet osôb, pre 

ktoré sa vykonáva program supervízie; 

spôsob zabezpečenia supervízora a  spôsob 

zhodnotenia programu supervízie. 

Supervízia je pri niektorých 

profesiách v Centrách pre deti a rodiny 

povinná, pre ostatných nepovinná, avšak je 

v kompetencii vedenia Centier pre deti 

a rodiny zabezpečiť kvalitnú 

a systematickú supervíziu nielen pre 

odborných, ale aj pre ostatných 

zamestnancov.  

Príkladom povinnosti 

sprostredkovať supervíziu napríklad 

profesionálnym náhradným rodičom je 

formulácia v Internej norme pre Centrá pre 

deti a rodiny číslo 101 z roku 2015 (IN 

101/2015) s názvom „Pravidlá na 

zabezpečenie jednotného postupu pri 

výberovom konaní na miesto 

„Profesionálneho rodiča“ - domácka práca 

v zmysle § 52 Zákonníka práce, 

zamestnanca detského domova, ktorý 

poskytuje starostlivosť určenému počtu 

detí v domácom prostredí a štandardy 

práce s týmto zamestnancom.“; Metodický 

pokyn č. 4 – 20/2015. Podľa tohto 

dokumentu sa profesionálny náhradný 

rodič pravidelne zúčastňuje supervízie 

minimálne 8 hodín za kalendárny rok. 
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Supervízia je realizovaná podľa potreby, 

avšak najmenej vo frekvencii štyri krát 

ročne. Supervízie v zariadení vo 

všeobecnosti s dodržiavaním stanov pre 

Centrá pre deti rodiny sú zahrnuté v pláne 

supervízie, ktorý sa vypracováva na každý 

rok. Supervízie môžu mať skupinovú alebo 

individuálnu formu.  

Špecifikom podľa Internej normy č. 

101/2015 je, že supervíziu môžu 

vykonávať len externí   supervízori  

s príslušnou kvalifikáciou. Kvalifikáciou sa 

rozumie absolvovanie akreditovaného 

supervízneho výcviku a zápis do zoznamu 

supervízorov prostredníctvom 

právoplatného rozhodnutia. Cieľmi 

sprostredkovania a realizácie supervízie sú 

psychohygiena profesionálnych 

náhradných rodičov; verifikácia postupov 

pri poskytovaní starostlivosti dieťaťu; 

zvládanie záťažových situácii viazaných na 

vzťahy k dieťaťu, ktorému profesionálny 

náhradný rodič poskytuje starostlivosť, ako 

aj na vzťahy medzi ostatnými členmi 

profesionálnejnáhradnej rodiny; prevencia 

syndrómu vyhorenia profesionálnych 

náhradných rodičov; sebareflexia 

a zvládanie vlastných emócií; zvládanie 

záťažových situácií v súvislosti s výkonom 

práce profesionálnych náhradných rodičov 

a iné podľa potrieb. Uvedené ciele sa javia 

byť jednotné aj s cieľmi supervízie pre 

iných odborných zamestnancov Centier pre 

deti a rodiny.  

 Interná norma číslo 101 z roku 

2015 odporúča Centrám pre deti a rodiny 

v rámci foriem a metód práce realizovať 

supervíziu podľa potreby, avšak najmenej 

4 krát ročne.  

Ďalšiu povinnosť sprostredkovať 

a absolvovať supervíziu ukladá Interná 

norma č. 006 z roku 2017 (IN 006/2017), 

a to konkrétne pre psychológov Centier pre 

deti a rodiny. Supervízie sa psychológ 

zúčastňuje podľa potreby alebo podľa 

plánu ďalšieho rozvoja psychológa. Počas 

prvých 3 rokov praxe v zariadeniach 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately absolvuje minimálne 50 hodín 

individuálnej supervízie z čoho minimálne 

10 hodín ročne. V nasledujúcich rokoch 

minimálne 5 hodín individuálnej 

supervízie ročne. Špecifikom supervízie 

psychológov v Centrách pre deti a rodiny 

je, že minimálne polovicu povinnej 

hodinovej dotácie je nutné absolvovať pod 

vedením supervízora s praxou viac ako 5 

rokov v takomto zariadení. Podľa potreby 

a odporúčaní supervízora sa psychológ 

zúčastňuje skupinovej, respektíve tímovej 

supervízie. Tímovou supervíziou sa 
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zaoberajú Baštecká, Čermáková a Kinkor 

(2016).  

Podľa Internej normy číslo 006 

z roku 2017, rovnako ako psychológovia 

majú povinnosť absolvovať supervíziu aj 

špeciálni pedagógovia Centier pre deti 

a rodiny. Špeciálny pedagóg sa na 

supervízii zúčastňuje podľa potreby alebo 

podľa plánu jeho ďalšieho rozvoja. Počas 

prvých 3 rokov praxe v zariadeniach 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately absolvuje minimálne 30 hodín 

individuálnej supervízie z čoho minimálne 

10 hodín ročne. V nasledujúcich rokoch 

minimálne 5 hodín individuálnej 

supervízie ročne. Podľa potreby 

a odporúčaní supervízora sa špeciálny 

pedagóg zúčastňuje skupinovej, respektíve 

tímovej supervízie, ako je to v prípade 

pracovnej pozície „psychológ Centra pre 

deti a rodiny“.  

Supervízia je realizovaná 

v pravidelných intervaloch aj pre 

sociálnych pracovníkov a psychológov 

pôsobiacich v Centrách pre deti a rodiny, 

ktorí pôsobia na pozíciách spadajúcich pod 

Národný projekt deinštitucionalizácie 

náhradnej starostlivosti. Aktuálne prebieha 

III. modul uvedeného národného projektu 

s označením NP DEI NS III.  

Vhodným doplnením supervízií pre 

zamestnancov Centier pre deti a rodiny je 

systematické vzdelávanie. Supervízia, ako 

aj vzdelávaniezamestnancov, je súčasťou 

plánu ďalšieho rozvoja, ktorý býva 

zohľadnený v pláne ročného vzdelávania, 

ktorý je súčasťou plánu profesijného 

rozvoja. Plán profesijného rozvoja sa 

schvaľuje na viac rokov v porovnaní 

s plánom ročného vzdelávania, ktorý je 

nadväzným dokumentom a vypracúva sa 

na každý rok s ohľadom na potreby 

prehlbovania kvalifikácie, aktualizačného, 

profesijného, ako aj adaptačného 

vzdelávania. Adaptácia nových 

zamestnancov môže byť podporená 

kvalitnou supervíziou a javí sa byť 

vhodným prostriedkom k riešeniu 

špecifických prípadov v rámci aplikovanej 

praxe.  

Reflexia súčasnej praxe supervízie 

v Centrách pre deti a rodiny 

Reflexia súčasnej praxe povinnosti 

realizácie supervízie pre vybranú kohortu 

zamestnancov ukazuje, že na slovenskom 

trhu akoby nie je dostatok „aktívnych“ 

alebo aj „kvalitných“ supervízorov, 

prípadne nie sú dostatočne viditeľní pre 

vedenie Centier pre deti a rodiny, ktoré 

každoročne rieši túto otázku v rámci 
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fungovania zariadenia. Problémom sa javí 

byť aj vyťaženosť supervízorov, ktorí sú 

aktívni a z hodnotení iných vyplýva aj ich 

kvalita.  

Niektoré Centrá pre deti a rodiny 

riešia problémy s osobnosťou supervízora, 

kedy zamestnanci považujú súčasného 

supervízora za neprofesionálneho alebo 

uvádzajú, že supervízia pod jeho vedením 

nespĺňa znaky supervízie a skôr to 

považujú za „stratu času“ než obohatenie 

svojej práce. Vlastnosti dobrého 

supervízora popísal Hawkins a Shohet 

(2016) a bolo by prínosom tieto vlastnosti 

dať do formálnej a predpísanej podoby. 

Zaujímavosťou je, že tieto vlastnosti sú 

podobné ako vlastnosti „dobrého“ 

psychoterapeuta. Ide napríklad 

o schopnosť byť empatický, kongruentný, 

emočne vrelý, odhodlaný, flexibilný, 

otvorený, ale aj profesionálny a iné. 

Zaujímavosťou sú aj sekundárne vlastnosti, 

ktoré by mohli byť v procese supervízie 

prínosom, ako napríklad humor, 

skromnosť, či trpezlivosť, avšak aj 

schopnosť vhodne zaobchádzať s mocou, 

ako zdôrazňujú Hawkins a Shohet (2016). 

V tomto kontexte sa javí byť vhodné 

rozpracovať aj problematiku osobnostných 

a iných dispozícii supervízora. Problémom 

je v prípade neadekvátneho, prípadne 

neprofesionálneho prístupu absencia 

napríklad etického kódexu supervízora, 

ktorý by deklaroval určité etické princípy 

pri jeho práci a predovšetkým by riešil 

otázku mlčanlivosti, nestrannosti 

a objektívnosti. 

V rámci evidencie supervízorov je 

badateľným problémom chýbajúca 

špecializácia sa na určitý typ supervízie, 

prípadne aj zameranie sa na prax 

vybraných vedných odborov. Všeobecne 

známym faktom je, že Centrá pre deti 

a rodiny sú multidisciplinárne zariadenia, 

kde pôsobia odborníci z viacerých vedných 

odborov, čo ponúka otázku, či je 

supervízor schopný obsiahnuť 

a supervidovať prípady aj iných vedných 

disciplín než tých, ktoré vyštudoval alebo 

tých, v ktorých získal prax. Zákony, 

vyhlášky ani interné normy túto 

problematiku neriešia. Potrebou praxe 

Centier pre deti a rodiny je vyzdvihnutie 

multidisciplinarity aj pri sprostredkovávaní 

a realizácie supervízie.  

V niektorých prípadoch sa externé 

hodnotiace mechanizmy (tútoring, 

mentoring, koučing) zhodujú, že supervízia 

nespĺňa v každom prípade znaky 

supervízie, čo nie je ľahké cielene 

regulovať. Kritéria supervízie sú riešené 

len akoby náhodne, pri spolupráci s inými 
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subjektmi, ktoré sa jej zúčastnia ako 

externí pozorovatelia. V bežnej praxi však 

nie je možné nejakým spôsobom riešiť 

hodnotenie kritérií poskytovanej 

supervízie, prípadne posunúť toto 

hodnotenie vyššiemu orgánu, ktorý by 

rozhodol o schopnosti, respektíve 

neschopnosti vykonávať „kvalitnú“ 

supervíziu daného supervízora 

pôsobiaceho v Centre pre deti a rodiny.  

Ďalšou otázkou praxe supervízie 

v Centrách pre deti a rodiny je myšlienka, 

či je supervízia v každom prípade 

obohacujúcim prvkom práce odborných 

a iných zamestnancov Centier pre deti 

a rodiny. Problémy nastávajú ak 

zamestnanci nie sú spokojní s výkonom 

supervízie a hodnotia tento proces ako 

zaťažujúci až zbytočný. Niekedy sú zjavné 

problémy s tým, ako naplniť nároky 

a potreby odbornej praxe realizovanou 

supervíziou, a to hlavne z dôvodu absencie 

multidisciplinárnych poznatkov 

a neschopnosti riešiť širokospektrálne 

problémy a prípady, ako sme už naznačili. 

Z tohto dôvodu je v niektorých prípadoch 

supervízia označovaná za zbytočnú a vedie 

k vyššej vyťaženosti zamestnanca než 

k jeho osobnému a profesijnému rozvoju, 

či jeho psychohygiene.  

Z hľadiska praxe realizácie 

supervízie v Centrách pre deti a rodiny 

nastáva ďalšia otázka, či môže 

„nekvalitná“ supervízia poznačiť odbornú 

prax, prípadne či môže nejakým spôsobom 

„poškodiť“ zamestnanca. To sú otázky, 

ktorými by bolo vhodné sa zaoberať nielen 

na úrovni odborných diskusií, ale aj na 

vedeckej úrovni. Príkladom je aj fakt 

súčasnej praxe, kedy zákony, vyhlášky 

a interné normy podmieňujú nutnosť 

realizácie supervízie, avšak zriaďovateľ 

„Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky“ nedisponuje  

zoznamom overených supervízorov, ktorí 

by dokázali kvalitne napĺňať potreby 

súčasnej odbornej praxe v Centrách pre 

deti a rodiny. Na niektoré špecifiká, ako aj 

nástrahy realizácie supervízie v Centrách 

pre deti a rodiny poukázali v minulosti 

Oláh, Schavel a Tomka (2008).  

V rámci rozšírenia vedeckej úrovne 

by bolo vhodné adaptovať na naše 

podmienky niektoré zahraničné výskumné 

metódy, ako napríklad 

SupervisionQuestionnaire (SQ) (Ladany et 

al. 1996.); 

TheSupervisoryRelationshipQuestionnaire 

(SRQ) (Palomo, 2004), ShortVersion of 

theSupervisoryRelationshipQuestionnaire(

Cliffe, Beinart, Cooper, 2014), prípadne aj 
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QuestionnaireforAssessment of 

ClinicalSupervisionstrategies in nursing 

(Rocha, Santos, Pires, 2017) 

s modifikáciou na rôzne profesie v rámci 

fungovania Centier pre deti a rodiny. 

V tomto prípade by bolo vhodné pri 

adaptácii zahraničných metód rešpektovať 

transkulturálne špecifiká, ako to odporúča 

Hawkins a Shohet (2016).  

Problémom sa javí byť aj kríženie 

rolí supervízora, kedy supervízor  

zastrešuje miestami aj rolu duchovného, 

učiteľa, právnika, priateľa, sudcu, či 

skúsenejšieho kolegu alebo nadriadeného. 

Kombinácia týchto rolí nemusí byť vždy 

výhodou a je vhodné stanoviť hranice 

supervízie.  

V prípade realizácie supervízie 

v Centrách pre deti a rodiny nastáva aj 

otázka aký druh supervízie by bol vhodný, 

respektíve či je v poriadku kombinovať 

rôzne typy supervízie ako napríklad 

výučbová supervízia, manažérka 

supervízia, či supervízia poradenská. Bolo 

by vhodné zjednotiť celý proces a stanoviť 

ku konkrétnym odborným oblastiam aj 

druh vhodnej supervízie. Uvedené, ako aj 

iné druhy supervízie popisujúHawkins 

a Shohet (2016) a  Ručková a kol. (2021).  

Odporúčaním a implikáciou pre 

budúcu prax zabezpečovania supervízie 

v Centrách pre deti a rodiny  by bolo 

vytvorenie zoznamu supervízorov, ktorého 

správcom by bolo Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky. V tomto zozname by bolo 

portfólio odborníkov rôznych oblastí. 

V ideálnom prípade by mali aj jednotnú 

hodinovú sadzbu a mali by celoročný plán 

sprostredkovávania supervízií pre 

jednotlivé Centrá pre deti a rodiny. 

V tomto prípade by existencia 

predmetného zoznamu supervízorov pre 

prax v Centrách pre deti a rodiny uľahčila 

celý proces hľadania a adaptácie 

supervízora v týchto zariadeniach. Centrá 

pre deti a rodiny častokrát každoročne 

riešia problematiku vhodnosti 

a dostupnosti supervízora nielen z hľadiska 

odporúčaní a praxe, ale aj z hľadiska 

hodinovej sadzby za realizáciu supervízie. 

Rovnaká sadza supervízorov v zozname 

vhodných supervízorov Centier pre deti 

a rodiny by bola rovnako ako samotný 

zoznam prínosom vzhľadom na plánovaný 

rozpočet na danú aktivitu v rámci kapacity 

odborných a iných zamestnancov 

jednotlivých Centier pre deti a rodiny. 

V tejto súvislosti by bolo vhodné 

podotknúť aj problematiku rôznorodosti 

Centier pre deti a rodiny na Slovensku.  
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Ako ukazuje prax, v súčasnosti 

máme rôzne Centrá pre deti a rodiny 

v zmysle špecializácie. Okrem „bežných“ 

Centier pre deti a rodiny, kde sú spravidla 

samostatne usporiadané skupiny – 

samostatné skupiny  a dominujúca 

problematika osamostatňovania sa 

mladých dospelých, sú na Slovensku aj 

Centrá pre deti a rodiny, ktoré sú 

špecializované (ťažko zdravotne postihnuté 

deti a deti s duševnou poruchou). Niektoré 

Centrá pre deti a rodiny majú 

resocializačný charakter, prípadne sa 

zameriavajú na maloleté matky s deťmi 

a podobne. Táto špecializácia by mala 

odzrkadľovať aj potreby realizovanej 

supervízie, pretože problematika Centier 

pre deti a rodiny, ktoré majú väčšinou 

samostatne usporiadané skupiny – 

samostatné skupiny je značne odlišná od 

problematiky samostatných usporiadaných 

skupín – špecializovaných samostatných 

skupín pre deti s ťažkým zdravotným 

postihnutím a samostatných usporiadaných 

skupín – špecializovaných samostatných 

skupín pre deti s duševnou poruchou. 

Portfólio potreby odborných zamestnancov 

sa tiež v organizačných štruktúrach líši 

z hľadiska špecializácie Centier pre deti 

a rodiny, čo je nutné z nášho pohľadu 

v rámci výberu supervízora vedieť 

zohľadniť.  

Problémom súčasnej praxe je tiež aj 

fakt, že Centrá pre deti a rodiny majú 

väčšinou zakontrahovaného jedného 

supervízia, ktorý má rôznu kvalifikáciu 

ako je to v prípade supervidovaných. 

Napríklad supervízor psychológ nemusí 

byť oprávnený a dostatočne erudovaný 

supervidovať sociálne prípady, ktoré 

súvisia s problematiku sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately a dokonca 

je možné tvrdiť, že aj supervidovanie 

špeciálnych pedagógov je diskutabilné. 

Rovnako to platí aj pri iných profesijných 

zameraniach supervízorov. Uvedený 

problém naznačuje, že prax si vyžaduje 

každoročne viac typov supervízorov 

pôsobiacich v Centrách pre deti a rodiny, 

ak by sme mali na mysli skutočnú 

profesionalizáciu odbornej činnosti 

v kontexte jej rôznorodosti (sociálni 

pracovníci, psychológovia, špeciálni 

pedagógovia, profesionálni náhradní 

rodičia, sestry, lekári a iné).  

Záver 

Vzhľadom na to, že „supervízia je 

povinnou súčasťou rozvoja a zlepšovania 

pracovných procesov v každom zariadení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
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kurately“ (IN 006/2017) je potrebné sa 

touto súčasťou výkonu odbornej práce 

v Centrách pre deti a rodiny zaoberať aj 

v širšom než len odporúčanom kontexte. 

Potreby praxe naznačujú nedostatok 

supervízorov na trhu, ktorí by dokázali 

kvalitne a predovšetkým erudovane  

zvládnuť potrebu zastrešenia 

multidisciplinárnych problémov Centier 

pre deti a rodiny na Slovensku.  

V závere považujeme za významné 

zdôrazniť význam lektorských 

a komunikačných zručností supervízora, 

ktorými sa zaoberá Kováč (2021).  
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