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Abstrakt: Príspevok popisuje supervíziu 

a syndróm vyhorenia v kontexte výkonu 

sociálnej práce. Prepája problematiku 

supervízie a prevencie syndrómu 

vyhorenia. Problematika supervízie je 

vysoko aktuálna téma v rámci 

pomáhajúcich profesií a stala sa základom 

aj rôznych legislatívnych a iných 

mechanizmov. Syndróm vyhorenia je 

proces, ktorý sa vyskytuje najmä u 

pracovníkov pomáhajúcich profesií. 

Sociálni pracovníci sú ohrození týmto 

syndrómom aj z dôvodu hlavného cieľa ich 

práce, ktorým je pomáhanie iným ľuďom. 

Z teoretických aj vedeckých poznatkov 

vyplýva, že pravidelná supervízia môže 

byť významným prediktorom zvládnutia 

záťaže spojenej s pomáhajúcim procesom.  

Kľúčové slová: Sociálna práca, Prevencia, 

Supervízia, Syndróm vyhorenia. 

 

Abstract: The paper describes supervision 

and burnout in the context of social work. 

It connects the issues of supervision and 

prevention of burnout syndrome. The issue 

of supervision is a highly topical issue 

within the helping professions and has also 

become the basis of various legislative and 

other mechanisms. Burnout is a process 

that occurs mainly in the helping 

professions. Social workers are also at risk 

of this syndrome because of the main goal 

of their work, which is to help other 

people. Both theoretical and scientific 

knowledge suggest that regular supervision 

can be an important predictor of coping 

with the burden of the helping process. 

Key words: Social work, Prevention, 

Supervision, Burnout syndrome.  

__________________________________ 

 

 



Mgr. Silvia Fabšíková       Sociálno-zdravotnícke spektrum           

            Social Health Spectrum 

 

Úvod 

 Príspevok poskytuje prehľad 

poznatkov o supervízii ako možnom 

preventívnom faktore vzniku 

a prehlbovania syndrómu vyhorenia 

sociálnych pracovníkov. Sociálna práca je 

radená medzi pomáhajúce profesie, čím je 

možné zdôrazniť aj zvýšené riziko výskytu 

syndrómu vyhorenia. Supervízia sa javí 

byť ako vhodný doplňujúci element 

profesionalizácie práce sociálneho 

pracovníka. Sociálny pracovník sa môže 

pomocou pravidelne organizovanej 

a štrukturovanej supervízie naučiť prepájať 

teóriu s praxou, ale predovšetkým dokáže 

vyriešiť situácie z pohľadu viac skúseného 

odborníka – supervízora, ak máme na 

mysli supervíziu konkrétnych prípadov. 

Emočná podpora supervízora môže byť 

významným medzníkom pri zamedzení 

subjektívne prežívanej zvýšenej záťaži 

sociálneho pracovníka.  

 Cieľom supervízie v sociálnej práci 

je zvyšovanie odborných kompetencií 

sociálnych pracovníkov. 

Profesionalizáciou supervízie sa 

profesionalizuje aj pomáhajúci process, 

čím sa zvyšuje efektivita sociálnych 

intervencií. Supervíziu je nutné rozlišovať 

od takzvanej “terapie”, ktorá má 

epistemiologický, podobný zámer, avšak 

jej cieľ je odlišný. Cieľom supervízie nie je 

tak riešiť intrapsychické problémy, ako 

skôr problémy klientov na úrovni 

legislatívnych nastavení a možnosti 

zvolenia správnych odborných, prípadne 

byrokratických postupov.  

 Schavel a Tomka (2010) 

konštatujú, že problém pri hľadaní riešení 

môže vzniknúť v tom, že ľudia majú 

tendenciu k zachovaniu techník a návykov 

na zvládnutie životných situácii a istým 

spôsobom sa orientujú k stálemu 

opakovaniu zabehnutých spôsobov 

riešenia. Uvedené sa javí byť ako hlavný 

rizikový faktor subjektívne prežívanej 

záťaže pomáhajícich profesionálov.  

Sociálna práca ako pomáhajúca profesia 

 Podľa zákona č. 219/2014 Z. z. 

o sociálnej práci a podmienkach na výkon 

niektorých odborných činností v oblasti 

sociálnych vecí a rodiny v znení 

neskorších predpisov je možné za 

sociálneho pracovníka považovať 

jednotlivca, ktorý získa vysokoškolské 

vzdelanie druhého stupňa v študijnom 

odbore 3.1.14 sociálna práca. V prípade, že 

jednotlivec získal vzdelanie prvého stupňa 

v tomto odbore, môže byť považovaný za 

asistenta sociálnej práce. Na základe 

súčasných legislatívnych zmien vznikli aj 

niektoré významné inštitúty ako napríklad 

„Slovenská komora sociálnych 

pracovníkov a asistentov sociálnej práce“, 

prípadne sa tiež posilnila funkcia 

„Asociácie sociálnych pracovníkov“, ktorej 
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činnosť však fungovala aj pred prijatím 

a účinnosťou vyššie uvedenej právnej 

normy. 

 Všeobecne platná definícia 

sociálnej práce sa na Slovensku v 

prevažnej miere priklonila k ponímaniu 

sociálnej práce v zmysle jej vymedzenia 

Medzinárodnou federáciou sociálnych 

pracovníkov z roku 1988. Sociálna práca je 

činnosť, ktorá predchádza alebo upravuje 

problémy jednotlivcov, skupín či komunít, 

predovšetkým vznikajúcich z konfliktov 

potrieb jedincov a spoločenských inštitúcií, 

zámerom ktorej je zvýšiť kvalitu života 

všetkých ľudí. (Schavel a kol., 2010; Mátel 

a kol., 2011). 

 Sociálnu prácu z pohľadu 

teoretických konceptov posudzujeme 

v širšom a užšom zmysle slova. Širšie 

poňatie popisuje všetky sociálne 

a technické opatrenia (služby, sociálne 

dávky, organizácia sociálnej pomoci; 

riadiacu činnosť, rozhodovanie, 

plánovanie, výskum v sociálnej práci 

a iné). V tomto zmysle je chápaná ako 

činnosť sociálneho pracovníka, 

výchovného pracovníka, psychológa, 

pedagóga, psychiatra a podobne. V užšom 

poňatí je charakterizovaná ako priamy, 

zámerný a pripravovaný kontakt 

sociálneho pracovníka s klientom, 

skupinou, komunitou, a to s cieľom 

stanoviť sociálnu diagnózu a následne 

potom uskutočniť aj sociálnu terapiu. 

(Oláh a kol., 2008). 

 Podstatou sociálnej práce je vzťah 

ako nositeľ zmeny. Jeho predpokladom je 

optimálna komunikácia. Sociálny 

pracovník by mal disponovať určitými 

osobnostnými vlastnosťami a mať 

všeobecný prehľad, ako aj vedieť sa 

orientovať v rôznych problémoch. 

Vlastnosti by mali byť pozitívne ako 

napríklad spravodlivosť, zodpovednosť, 

čestnosť, dôvernosť, ale aj trpezlivosť, 

obetavosť a iné. Základom je taktiež 

morálka a etické správanie. Mal by byť 

vzorom pre iných a byť empatický. 

V súvislosti s komunikáciou zo strany 

sociálneho pracovníka je potrebné 

vymedziť si dostatok času a zabezpečiť 

príjemné a hlavne vhodné prostredie. 

Sociálny pracovník musí taktiež 

disponovať určitými komunikačnými 

zručnosťami (Lovašová, 2016).  

 Práca sociálneho pracovníka môže 

byť zameraná na rôzne činnosti, ako 

napríklad činnosť s deťmi a mládežou, 

rodinou, s klientmi vo vyššom veku, ako aj 

činnosti v rôznych prostrediach. Napríklad 

v prostredí školy, v rôznych sociálnych 

inštitúciách. Sociálny pracovník poskytuje 

rôzne druhy sociálneho poradenstva, ako 

napríklad sociálne poradenstvo v 

podnikoch a zariadeniach sociálneho 

poistenia; poradenstvo a pomoc 

nezamestnaným; prácu so zahraničnými 
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spoluobčanmi; poradenstvo a spolupráca 

so svojpomocnými skupinami; poradenstvo 

pre občanov prepustených z výkonu trestu 

odňatia slobody; poradenstvo pre 

spoločensky neprispôsobivých občanov 

a iné(Schavel a kol., 2010).  

 „Praktické kritéria sociálnej práce, 

rozvoj osobnej individuality človeka a 

sociálny rozvoj spoločnosti sú prvky, ktoré 

majú byť predmetom širšieho vedeckého 

bádania. Tým, že rastie tempo zvyšovania 

životných rizík v spoločnosti, je aj ochrana 

obyvateľstva problematická a sociálna 

práca naberá na svojom význame“ 

(Facuna, 2016, s. 10).    

 Práca sociálneho pracovníka môže 

byť vyčerpávajúca z dôvodu, že sociálni 

pracovníci prichádzajú do každodenného 

styku s klientmi s rôznou úrovňou 

intelektu, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej 

situácii. Sociálne poradenstvo sa javí byť 

v tomto prípade veľmi náročné a často aj 

zbytočné. Sociálny pracovník musí denne 

vyhodnocovať postupy s ohľadom na 

sociálny prípad a zainteresovanú klientelu. 

Klienti častokrát sociálneho pracovníka 

vnímajú ako toho, kto má ich situáciu 

vyriešiť. Okrem individuálneho prístupu 

ku klientovi je potrebné, aby sa sociálni 

pracovníci orientovali aj v legislatíve a k 

tomu ešte pri práci s klientmi viedli aj 

nadmerné množstvo administratívnej 

činnosti. Administratívna činnosť a nároky 

praxe preukazujú zvýšenú záťaž spojenú 

s celým pomáhajúcim procesom. V tomto 

prípade máme na mysli predovšetkým 

sociálnych pracovníkov pôsobiacich 

v štátnej správe, vo verejnej správe 

a v sociálnych službách. Zároveň sa 

sociálnym pracovníkom často nedostáva 

náležitého ocenenia a ich mzdové 

ohodnotenie býva neprimerané 

v porovnaní s ohodnotením iných 

odborníkov s rovnocennou  kvalifikáciou.  

 Vo všeobecnosti je možné tvrdiť, 

že pracovné nasadenie a úsilie nie je v 

rovnováhe s uspokojením pracovníka zo 

svojej práce, čo pôsobí demotivujúco 

a môže viesť k výskytu syndrómu 

vyhorenia. S uvedeným tvrdením súhlasí aj 

Gabura (2018), ktorý dodáva, že v 

súčasnosti sú na sociálnych pracovníkov 

kladené zvýšené nároky aj v dôsledku 

liberalizácie a individualizácie spoločnosti. 

Sociálni pracovníci sa pri pomáhaní 

klientom stretávajú so stále širšou paletou 

problémov a profesijných výziev, čo 

zvyšuje aj mieru stresu a rizika syndrómu 

vyhorenia. Navyše je časté, že sociálni 

pracovníci pracujú v organizáciách s 

nevhodným štýlom vedenia ľudí, či zle 

nastavenými procesmi v rámci fungovania 

organizácie. Schavel (2018) a Kuzyšin 

(2018) zdôrazňujú, že sociálni pracovníci 

sú ohrození vyhorením pomerne rýchlo, a 

to už aj od doby nastúpenia do 

zamestnania, čo je alarmujúcim elementom 

pre súčasnú prax. 
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Supervízia v sociálnej práci 

Supervíziu sociálnych pracovníkov 

môže vykonávať len supervízor, ktorý má 

ukončený akreditovaný výcvik. 

V súčasnosti poskytuje akreditované 

vzdelávanie supervízorov v sociálnej práci 

Asociácia supervízorov a sociálnych 

pracovníkov, Akadémia humanitných a 

medzikulturálnychštúdií Edith Steinovej, n. 

o. a Inštitút ďalšieho vzdelávania 

sociálnych pracovníkov pri Vysokej škole 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

v Bratislave. 

Asociáca supervízorov a sociálnych 

poradcov uskutočňuje supervízne 

stretnutia, v ktorých sa účastníci dozvedia 

nielen o teoretických základoch supervízie, 

ale aj formy a metódy supervízie, 

zdokonalia sa v procese rozhovoru 

s klientom, analyzujú situácie 

a realizovanie procesu sebareflexie 

(Jeklová, Reitmayerová, 2007). Rovnako je 

to aj v prípade ďalších uvedených 

vzdelávacích inštitútov. 

 Celkový zámer profesionálnych 

supervízii by mal byť zameraný na 

poskytovanie najvyššej možnej podpory 

pomáhajúcemu profesionálovi. 

Organizácie dosahujú tohto cieľa pomocou 

pracovníkov, ktorí sú skúsení, vzdelaní, s 

jasnými znalosťami ich rolí a je im 

poskytovaná emočná podpora supervízora, 

s ktorým majú dobrý profesijný vzťah. 

Druhotným zámerom by mala byť celková 

pohoda zamestnancov a ich pracovná 

spokojnosť. (Carpenter et al. 2012). 

Supervízia má psychohygienický 

charakter. Kuzyšin (2018) však dopĺňa aj 

skutočnosť, že na tento kontext výrazne 

vplýva aj periodicita jej konania.  

 „Supervízia korešponduje s 

mnohými metódami a technikami práce s 

ľuďmi, preberá časť teoretických 

konceptov i odborných intervencií, ale 

nedá sa stotožniť ani s jednou z nich. 

Predstavuje špecifickú metódu práce, ktorá 

má napriek širokému kontextu 

zjednocujúce prvky vytvárajúce originálny 

systém.“ (Gabura, 2018, s. 18).  

 Podľa Gaburu (2018) je supervízia 

proces, ktorý pripravuje pracovníkov k 

napĺňaniu svojich cieľov a pomáha im k 

ich profesijnému rastu a teda možno tvrdiť, 

že plní podpornú a vzdelávaciu funkciu. 

Tradíciu supervízie na Slovensku opisuje 

Gabura (2018) ako nie veľmi dlhú, ale aj 

napriek tomu pomerne rýchlo sa 

rozvíjajúcu.  

 V zákone č. 305/2005 Z.z. o 

sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

kuratele a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov sa 

uvádza, že každé zariadenie 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately vypracováva a realizuje pre účely 

zvyšovania profesionality svojej práce 

programy supervízie. Podobne aj podľa § 9 
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ods. 12 zákona č. 448/2008 Z.z. je 

„poskytovateľ sociálnej služby povinný na 

účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality 

poskytovanej sociálnej služby vypracovať 

a uskutočňovať program supervízie.“ 

Potrebné je spomenúť aj zákon o sociálnej 

práci č. 219/2014 Z.z., ktorý zaviedol 

povinnosť supervízii aj pre sociálnych 

pracovníkov vykonávajúcim samostatnú 

prax. Supervízia sa prijatím platnej 

legislatívy stala povinnou súčasťou rozvoja 

a skvalitňovania pracovných procesov 

sociálnych pracovníkov. 

 Supervízia je spájaná s odborným 

vedením sociálneho pracovníka. Pre 

sociálneho pracovníka predstavuje 

supervízia dôležitý nástroj sebapoznania a 

metódu kontinuálneho zvyšovania 

profesionálnej kompetencie. 

Prostredníctvom supervízie sa mu dostáva 

priestor overovaťsi správnosťsvojich 

postupov pri práci s klientom, 

rozšíriťmožnosti a alternatívy práce, 

korigovaťneefektívne postupy, 

zbieraťskúsenosti a chrániťklientov pred 

poškodením (Gabura, Pružinská 1995). 

 Uplatnenie supervízie v praxi 

bližšie špecifikuje supervízny proces, ktorý 

je možné poňať z pohľadu „cyklického 

(kruhového) modelu,“ ktorý priblížili 

Schavel a Tomka (2010). Supervízny 

proces je spolupráca všetkých aktérov 

supervízie. Táto spolupráca predpokladá 

aktívny prístup zúčastnených strán. K 

hlavným osobám, ktoré sa zúčastňujú 

supervízie patrí supervízor a 

supervidovaný, ktorým môže byť 

jednotlivec alebo skupina. Supervízny 

proces sa dá charakterizovať pomocou 

cyklického (kruhového) modelu 

supervízie.  

 Matoušek (2008) zdôrazňuje, že 

supervízor je zodpovedný za formovanie 

supervízneho procesu, od vyjednávania 

podmienok kontraktu cez vytváranie 

bezpečnej, tvorivej a dynamickej 

atmosféry až k riadeniu časového priebehu 

a vyhodnocovaniu. Zadávatelia supervízie 

zodpovedajú za adekvátne využitie 

výsledkov supervízie v organizácii. 

Účastníci zodpovedajú za obsah a tému, 

ktorá by mala obsahovať sporné a eticky 

relevantné témy z ich praxe. 

 Supervízia v sociálnej práci je v 

súčasnosti rozvíjajúcim sa oborom. 

Nakoľko sa sociálna práca stáva čoraz viac 

doménou vysokoškolsky vzdelaných 

profesionálov, vzniká potreba podpory 

rozvoja a kvality poskytovaných služieb. 

Jedným z takýchto postupov je aj 

supervízia, ktorá ponúka možnosť 

reflektovať kvalitu práce a pracovať na jej 

zvyšovaní a javí sa ako forma 

celoživotného vzdelávania. 

  Supervízia je rozsiahla a rozmanitá 

oblasť odborného pôsobenia, ktorá sa 

vyvíjala po mnohé desaťročia a zasahuje 

rad oborov ľudskej činnosti ako 
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psychoterapia, sociálna práca, 

ošetrovateľstvo, riadenie, práca v 

priemyslových podnikoch a iné. Jej 

všeobecným poslaním je prispievať ku 

skvalitneniu práce za pomoci reflexie toho, 

čo sa v pracovnom procese deje, 

porovnávaním situácie s profesionálnymi 

modelmi a normami a motivovaním 

pracovníkov k objavovaniu nových 

možností v ich práci a vo vzájomnej 

kooperácii (Oláh, Schavel, 2007).  

 Hlavným cieľom supervízie je v 

rámci sociálnej práce podľa Schavela a 

kol. (2010) viesť sociálnych pracovníkov k 

tomu, aby mohli svojich klientov v ich 

problémovej situácii naučiť hľadať nové 

spôsoby riešenia a využívať svoje vlastné 

zdroje k svojpomoci. Teda supervízia 

nepriamo pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli v 

ťažkej životnej situácii tým, že priamo 

pomáha pracovníkom ku skvalitneniu ich 

práce. 

 V súčasnosti v supervízii 

rozoznávame viacero prístupov a modelov, 

ktoré môžeme uplatniť v pomáhajúcich 

profesiách. Niektoré prístupy a modely sú 

v sociálnej práci využiteľné viac, iné zase 

menej. Každý z týchto prístupov a 

modelov má svoje špecifiká a je na 

supervízorovi a supervidovanom, ktorý z 

nich využijú a preferujú. Každý problém 

pomáhajúceho, môže byť riešený rôznymi 

prístupmi alebo modelmi. Každý prístup a 

model je ovplyvnený vekom, pohlavím, 

osobnosťou, kultúrnym prostredím, ale aj 

štýlom, ktorý aktéri uprednostňujú. (Vaska, 

2012). 

Riziko syndrómu vyhorenia v sociálnej 

práci 

 Sociálny pracovník ako pomáhajúci 

profesionál musí okrem kvalifikačných 

požiadaviek spĺňať aj ďalšie kritéria ako sú 

odborné kompetencie, komunikačné 

zručnosti, kreativita, schopnosť 

diagnostikovať problém, schopnosť 

motivovať a byť motivovaný, cit pre 

spravodlivosť, zásadovosť, rozhľadenosť, 

kultúrnosť, priateľskosť a iné ďalšie 

vlastnosti. Pri rôznych profesionálnych 

výkonoch sú rôzne stupne kompetencií. 

Čím silnejšie je profesia určovaná 

pôsobením na ľudí, tým vyhrotenejšie sú 

nebezpečia regresívnej deprofesionalizácie. 

Mimoriadne ohrozené sú všetky 

pomáhajúce povolania (Schmidbauer, 

2008). 

 Vyhorenie je proces, kedy 

extrémne emočné a fyzické vyčerpanie 

býva sprevádzané cynickým, 

dištancovaným postojom a zároveň sa 

znižuje pracovný výkon v dôsledku 

chronickej emočnej a medziľudskej záťaže 

pri intenzívnom nasadení pre iných ľudí 

(Gabura, 2018). Dlhodobá angažovanosť, 

maximálne zaťaženie a dlhodobý stres 

predstavujú niektoré z rizík ohrozujúcich 

sociálnych pracovníkov vyhorením. V 
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spojení s nedostatkom pozitívnej spätnej 

väzby, nevyhovujúcimi pracovnými 

podmienkami, zvýšenou pracovnou 

záťažou a bez energetickej kompenzácie je 

riziko ešte väčšie. Navyše v prípadoch, 

kedy má sociálny pracovník vlastnosti ako 

altruizmus, prehnaný pocit zodpovednosti, 

vysoké očakávania od seba samého, strach 

zo zlyhania, snahu mať všetko pod 

kontrolou, či fantázie o vlastne 

omnipotencii má veľký predpoklad 

vyhorieť.  

 Psychoanalytik Freudenberger (in 

Hunyadiová 2018) ako prvý zaviedol a 

opísal syndróm vyhorenia (burnout), a to 

ako stav fyzického, mentálneho a 

emocionálneho vyčerpania, ktorý je častým 

dôsledkom kombinácie vysokých 

očakávaní a pretrvávajúceho situačného 

stresu. 

 Matoušek (2003) definoval 

syndróm vyhorenia v Slovníku sociálnej 

práce ako súbor príznakov vyskytujúcich 

sa u pracovníkov pomáhajúcich profesií, 

ktorý je odvodzovaný z dlhodobej 

nekompenzovanej záťaže, ktorú prináša 

práca s ľuďmi. Tento stav psychického i 

celkového vyčerpania sprevádzajú pocity 

beznádeje, obáv i zlosti. Pracovná 

motivácia klesá, výkon sa zhoršuje a klesá 

sebavedomie. Správanie sa ku klientom je 

poznačené odstupom, dôrazom na pravidlá 

a disciplínu, na formálnu stránku, na 

racionalitu a objavujú sa aj odmietavé 

alebo negatívne postoje.Podobne aj autori 

Schavel a Oláh (2008) opísali syndróm 

vyhorenia ako súbor typických príznakov 

vznikajúcich u pracovníkov pomáhajúcich 

profesií v dôsledku nezvádnuteľnej záťaže. 

 Hunyadiová (2018) hovorí o 

syndróme vyhorenia ako o plynule sa 

meniacej motivácii v zamestnaní a 

sociálnej zaangažovanosti v sociálnu 

izoláciu, rezignáciu a depresiu. Možno 

tvrdiť, že ide o úplné emočné vyčerpanie 

sprevádzané depersonalizáciou a zníženým 

osobným výkonom. Depersonalizácia býva 

spojená s necitlivým až cynickým 

správaním k sebe samému a k iným 

ľuďom. 

 Existuje ešte mnoho definícii a 

opisov syndrómu vyhorenia. Za 

najčastejšie sa vyskytujúce môžeme 

považovať: je to psychický stav, 

vyčerpanie pracovníka; vyskytuje sa 

najmäv profesiách, ktorých náplňou je 

práca alebo kontakt s ľuďmi; príznaky 

vyhorenia sa prejavujú v psychickej, 

citovej, sociálnej aj fyzickej rovine; je 

dôsledkom chronického stresu. 

 Podľa Gaburu (2018), Schavela 

(2018) a Hunyadiovej (2018) sa symptómy 

syndrómu vyhorenia môžu prejavovať v 

somatickej, psychickej a sociálnej rovine, 

čo je v súlade s prechádzajúcim tvrdením. 

Medzi somatické prejavy syndrómu 

vyhorenia patrí chronická únava, pocity 

vyčerpania, celková slabosť, náchylnosť k 
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častejším ochoreniam a úrazom. Časté sú 

aj poruchy spánku, tráviace ťažkosti, 

bolesti hlavy, chrbta, či celkové vypätie 

organizmu. Medzi psychické prejavy môžu 

patriť apatia, negativizmus, cynizmus, 

strata kontroly nad emóciami, pocit 

bezmocnosti, vyššia miera senzitivity, 

ľahostajnosť, náladovosť, pocity frustrácie, 

skľúčenosti, beznádeje, strachu, úzkosti, 

osamelosti, sklony k agresívnemu 

správaniu, strata zmyslu života, či 

dehumanizujúci postoj ku klientom. V 

rámci kognitívnej oblasti sa môžu prejaviť 

poruchy koncentrácie, zábudlivosť, strata 

kreativity a úniky od reality. V sociálnej 

oblasti môže byť pri syndróme vyhorenia 

prítomné zhoršenie komunikácie, útlm 

spoločenských aktivít, zvýšená pohotovosť 

vstupovať do konfliktov, vyhýbanie sa 

ľudom, ľahostajné a bezcitné správanie, 

absencie v práci, strata hodnoty vlastnej 

práce, rodinné problémy, substitučná 

konzumácia návykových látok, liekov 

alebo iných stimulantov, odcudzenie 

klientom, spolupracovníkom, členom 

rodiny, či priateľom. Negatívne 

sebahodnotenie a negatívne hodnotenie 

vonkajšieho sveta môžu byť taktiež 

prejavmi syndrómu vyhorenia. 

 Pri chronickej podobe syndrómu 

vyhorenia už podľa Gaburu (2018) možno 

hovoriť o pracovníkoch, ktorí sú vo svojich 

profesiách dlhší čas. V tomto prípade 

vnímame zovšednenie práce, upadnutie do 

stereotypov, nedostatočné ocenenie, a títo 

ľudia následne častokrát strácajú aj zmysel 

svojej práce, v závažných prípadoch aj 

zmyslel života. Nespokojnosť vo svojich 

pracovných životoch následne pracovníci 

prenášajú aj do svojho súkromného života 

a cítia sa byť bez energie. Supervízia môže 

byť nápomocná aj pri tejto podobe 

syndrómu vyhorenia, avšak dlhodobejšia 

poradenská či psychoterapeutická 

intervencia býva v týchto prípadoch 

účinnejšia.  

Supervízia ako prevencia syndrómu 

vyhorenia v sociálnej práci 

Jednou z metód a najvýraznejších 

foriem podpory profesionálneho rastu 

a zvyšovaní kvality práce je supervízia. 

Supervízia môže prinášať 

kvalifikovanejšiu a radostnejšiu prácu tým, 

ktorí sa rozhodli pomáhať druhým 

(Jeklová, Reitmayerová, 2007). Supervíziu 

zaraďujeme aj ako metódu prevencie 

syndrómu vyhorenia, ktorá sa môže 

prejaviť u sociálnych pracovníkov menšou 

citlivosťou ku klientom, formálnym 

prístupom, nezáujmom, snahou čo najskôr 

ukončiť prípad(Oláh, 2005).  

Aj podľa Vavrečkovej (2005) je 

supervízia odborné vedenie sociálneho 

pracovníka a jej pomocou je možné 

zachytiť nástup syndrómu vyhorenia už 

v počiatočných štádiách. Pre sociálneho 

pracovníka je supervízia dôležitým 
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nástrojom sebapoznania a metódou 

kontinuálneho zvyšovania profesionálnej 

kompetencie. Prostredníctvom supervízie 

si môže overiť správnosť svojich postupov 

pri práci s klientom, rozšíriť možnosti 

a alternatívy práce, korigovať neefektívne 

postupy, zbierať skúsenosti a chrániť 

klientov pred poškodením. 

Supervízia je jeden z možných 

prostriedkov pri pomáhajúcich profesiách 

vyhnúť sa nadmernému stresu zo svojho 

povolania. Zo začiatku túto formu pomoci 

využívali najmä psychológovia, ktorí sa 

radili navzájom a rozprávali sa o svojich 

pocitoch, vzťahoch s pacientmi 

a možnostiach riešenia určitého problému 

(Lachytová, Karkošková, 2012). 

Schavel a Tomka (2010) hovoria o 

supervízií ako o odbornej prípravena 

konkrétne povolanie. Počas odbornej 

prípravy sa začiatočník v danej profesii 

zdokonaľuje na vykonávanie svojej 

profesie. Pričom touto metódou sa nielen 

zlepšuje komunikácia v organizácií, ale 

hlavne posilňuje duševné zdravie 

terapeuta. 

Supervízia je dynamický proces 

učenia sa, postavený na vzájomnej 

interakcii, kedy sa obidve strany učia 

a rastú zároveň. Supervíziou sa zvyšuje 

profesionálna kompetencia jednotlivca, 

vedie pracovníka k samostatnému 

vykonávaniu profesie. Supervízia pomáha 

supervidovanému získavať vhľad do 

situácie, nadhľad. Supervízia nie je 

terapiou, ale má ako každý dobrý ľudský 

vzťah liečebný účinok (Oláh, 2005). 

Duševné zdravie každého človeka 

je veľmi dôležité. Všetky duševné pochody 

v človeku by mali prebiehať harmonicky 

a pritom správne odrážať vonkajšiu realitu. 

Človek by mal vedieť primerane a vždy 

pohotovo reagovať na všetky podnety, mal 

by vedieť riešiť svoje každodenné, bežné 

úlohy a problémy. Z hľadiska zachovania 

dobrého duševného zdravia je prevencia 

predchádzanie duševnej krízy alebo 

disharmónie spôsobenej nadmernou 

záťažou z práce. Pri predchádzaní 

syndrómu vyhorenia má supervízia najmä 

podpornú funkciu, ktorá zahŕňa 

emocionálnu oporu a podporu 

v pracovných ťažkostiach. Jej začiatky na 

Slovensku sú radené vznikom 

manželských a predmanželských poradní 

v 70. rokoch minulého storočia. 

(Vavrečková, 2005). 

 U sociálnych pracovníkov môže 

byť riziko syndrómu vyhorenia vyššie ako 

u ostatných pracovníkov v pomáhajúcich 

profesiách z dôvodu možného 

nedostatočného finančného ohodnotenia, 

vysokou mierou administratívneho 

zaťaženia, či vnímaním menšieho významu 

odborných činností, ktoré poskytujú 

klientom a spoločnosti. Základným 

predpokladom pre predchádzanie 

syndrómu vyhorenia u sociálnych 
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pracovníkov by mala byť dostatočná 

orientácia v jeho rizikách, v možnej 

prevencii, ako aj vhodných krokoch pri 

objavení sa jeho príznakov. V 

pomáhajúcich profesiách ale nemožno 

pokladať informačnú prevenciu za 

dostatočne efektívnu, nakoľko postoje, 

správanie a jednanie pracovníkov často 

zostávajú nezmenené. Dôležité pri 

predchádzaní vyhorenia je aj schopnosť 

pracovníkov zvládať stresové situácie, 

disponovať adaptívnymi copingovými 

stratégiami, ako aj protektívnymi faktormi. 

Dôležitými pre sociálnych pracovníkov sú 

aj pomoc a podpora okolia. Podobne aj 

psychohygiena predstavuje významný 

faktor v prevencii syndrómu vyhorenia. 

Doplňujúcimi protektívnymi faktormi sú 

podľa Gaburu (2018) aj firemná kultúra, 

pracovné podmienky, organizácia práce, 

pozitívne vzťahy na pracovisku, efektívne 

riadenie času, optimistický prístup k životu 

a osobná pohoda. 

 Podľa Gaburu (2018) je 

nevyhnutné zaoberať sa kvalitou 

profesionálnej prípravy v tejto oblasti a 

hľadať primeraný spôsob podpory 

pracovníkov i organizácii. Za jednu z 

účinných metód odbornej prípravy, 

podpory a rozvoja pracovníkov 

pomáhajúcich profesií a ich organizácii 

označil Gabura (2018) práve efektívnu a 

systematickú supervíziu.  

 Kebza a Šolcová (2003) uvádzajú, 

že sociálna opora je jeden znajdôležitejších 

externých faktorov pomáhajúcich ľuďom 

neupadnúťdo stavu vyhorenia. Kuzyšin 

(2018) považuje za významný protektívny 

a preventívny faktor syndrómu vyhorenia 

sociálnych pracovníkov podobne podpornú 

sieť, avšak v kontexte podpornej siete na 

pracovisku. Napätie pracovníkov sa podľa 

neho znižuje, pokiaľ sa im dostáva pomoci 

a podpory od kolegov, nadriadených, ale aj 

supervízorov. Za dôležité funkcie sociálnej 

opory považuje Křivohlavý (1998) aktívne 

počúvanie, poskytnutie uznania, 

povzbudzovanie, empatiu, emocionálnu 

podporu, zvýšenú informovanosť, 

spoluprácu, prosociálny postoj a aplikáciu 

nezištnej pomoci iným, ale aj kolegom.  

 Významnú úlohu v prevencii 

syndrómu vyhorenia má pravidelná a 

kvalifikovaná supervízia, v ktorej možno 

zachytiť aj skoršie fázy vyhorenia 

pracovníkov. Supervízia nezamedzí 

vyhoreniu supervidovaného, ale dokáže mu 

poskytnúť priestor pre produktívne riešenia 

jeho situácie. Možno tak považovať 

supervíziu za súčasť komplexného systému 

podpory sociálnych pracovníkov (Gabura 

2018). 

 Podľa Schavela (2018) je podstatné 

aby si bol supervízor vedomý negatívneho 

vplyvu syndrómu vyhorenia nielen na 

konkrétneho pracovníka, u ktorého je 

syndróm prítomný, ale aj na ďalších 
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pracovníkov v tíme. Vo svojom výskume 

sa Schavel (2018) zaoberal aj 

odhadovaným výskytom syndrómu 

vyhorenia u odborných zamestnancov z 

pohľadu supervízorov. Vo výskume využil 

exploračnú metódu kvantitatívneho zberu 

dát dotazníkom vlastnej proveniencie. Z 

jeho zistení vyplynulo, že syndróm 

vyhorenia je častou témou supervízií 

supervízorov zapojených do výskumu a 

zároveň, že títo supervízori vo svojej praxi 

identifikujú jeho prítomnosť aj bez 

štandardnej diagnostiky syndrómu 

vyhorenia. Vo výskume ďalej supervízori 

uviedli, že syndróm vyhorenia sa vyskytuje 

takmer rovnako často v ich individuálnych 

aj v skupinových supervíziách. 

 V supervízii sa možno venovať 

syndrómu vyhorenia sociálnych 

pracovníkov priamo, alebo 

sprostredkovane. Syndróm vyhorenia teda 

môže v procese vystupovať ako samostatná 

téma supervidovaného, alebo sa v 

supervízii zaoberá syndrómom 

vzniknutých príznakov, či dôsledkov.  

Metódy, ktoré možno využiť v 

supervíznom procese pri riešení témy 

syndrómu vyhorenia sú napríklad 

ventilácia, diskusia, relaxačné techniky, 

Bálintovské skupiny, zážitkové a 

aktivizačné hry, vizualizačné techniky a 

rôzne iné (Schavel 2018).  

 Aj výsledky výskum Schavela, 

Gaburu a Kuzyšina z roku 2017 (in 

Schavel 2018) potvrdili, že supervíziu 

možno považovať za účinný spôsob pri 

predchádzaní syndrómu vyhorenia u 

odborných zamestnancov. Vo výskume 

Kuzyšina (2018) sa potvrdila súvislosť 

medzi účasťou na supervíziách a nižšou 

mierou ohrozenia syndrómom vyhorenia. Z 

odpovedí respondentov vyplýva, že 

supervízia má preventívny charakter a má 

významný vplyv na zamedzenie výskytu 

syndrómu vyhorenia.   

Záver 

 V závere si dovolíme súhlasiť 

s Hunyadiovou (2018, s. 40), ktorá uvádza, 

že „Supervízia využíva širokú škálu 

didaktických prostriedkov (materiálne 

techniky, vizuálne pomôcky, technické 

pomôcky). Techniky, ktoré v organizácii 

ponúkajú iný uhol pohľadu a vytvárajú 

proces starostlivosti o zamestnancov ako 

najdôležitejšie zdroje organizácie. Zároveň 

ponúkajú priestor pre rozvoj organizácie a 

zamestnancov v systéme komunitnej 

starostlivosti prostredníctvom auditu, 

programu supervízie a plánu jednotlivých 

stretnutí s obsahom, v terminológii majstra 

„ušitý na mieru“ organizácie s jej 

priestorovými, vzťahovými atribútmi.“ 

Možno teda konštatovať, že supervízia 

môže byť vhodným prostriedkom ako 

zamedziť problémom spojeným so stále 

častejším výskytom syndrómu vyhorenia 

u sociálnych pracovníkov.  
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vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada, 

2010. 103 s. ISBN 978-80-247-3553-5. 

 VASKA, L. 2012 Teoretické 

aspekty supervízie. Bratislava : IRIS, 2012. 

175 s. ISBN 978-80-89238-70-5. 

 VAVREČKOVÁ, V. 2005. 

Supervízia v odbornej praxi. Ružomberok: 



Mgr. Silvia Fabšíková       Sociálno-zdravotnícke spektrum           

            Social Health Spectrum 

 

Edičné stredisko Pedagogickej fakulty, 

2005. 46 s. ISBN 80-8084-024-5. 
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