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Abstrakt: Tento článok pojednáva 

o význame supervízie pre sociálnych 

pracovníkov. Približuje, aká by mala byť  

osobnosť sociálneho pracovníka, čo všetko 

v sebe zahŕňa táto profesia a aké sú kladené 

nároky na jeho prácu. Supervíziu popisuje 

ako účinný nástroj pomoci a podpory 

sociálnych pracovníkov a vhodnú metódu 

pri hľadaní nových riešení, ktoré 

v konečnom dôsledku pomáha prijímateľovi 

sociálnej služby.     

Kľúčové slová: Ciele supervízneho procesu, 

Sociálna práca, Sociálny pracovník, 

Supervízia. 

Abstract: This article discusses the 

importance of supervision for social 

workers. It describes what the personality of 

a social worker should be, what is included 

in this profession and what are the necessary 

claims on his work. The supervision is 

described as an effective tool for helping 

and supporting social workers and a suitable 

method for finding new solutions that 

ultimately helps the recipient of social 

services. 
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Úvod 

     V deväťdesiatych rokoch v súvislosti 

so spoločenskými zmenami nastal na 

Slovensku obrat v sociálnej práci, čo si 

následne vyžiadalo nutnosť celoživotného 

vzdelávania sociálnych pracovníkov. 

Supervízia sa tak stáva jedným z nástrojov 

vzdelávania a súčasťou výkonu sociálnej 

práce. Jej história je u nás pomerne krátka, 

no postupne sa dostáva do praxe  a je 

dôležitým kritériom  štandardov kvality 

sociálnych služieb. Zákon 448/2008 Z. z.  v 

§9 ukladá dokonca povinnosť 

poskytovateľovi sociálnej služby 

uskutočňovať supervíziu za účelom zvýšenia 

odbornej úrovne a kvality poskytovanej 

sociálnej služby. O   jej  význame by mohli 

hovoriť najmä supervidované osoby 
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a zástupcovia organizácií, v ktorých je 

supervízia samozrejmosťou. V sociálnej 

sfére je práve osoba sociálneho pracovníka 

hlavným a najdôležitejším pracovným 

nástrojom. Supervízia predstavuje zásadnú 

formu starostlivosti o tento „pracovný 

nástroj“, a preto jej patrí dôležité miesto 

v procese odborného rastu. 

 

Sociálny pracovník 

     Aby sme mohli definovať profesiu 

sociálneho pracovníka a jeho kompetencie, 

je potrebné objasniť pojem sociálna práca. 

Sociálna práca je široký pojem a zahŕňa 

množstvo služieb a činnosti smerom 

k jednotlivcom, rodine, skupine alebo 

komunite, ktorá nemá, alebo nevie využiť 

vlastné zdroje na to, aby zdarne riešila svoju 

nepriaznivú situáciu. Zákon 219/2014 Z. z. 

v paragrafe 2  vymedzuje pojem sociálna 

práca následne: 

(1) Sociálna práca na účely tohto zákona je 

odborná činnosť vykonávaná sociálnym 

pracovníkom alebo asistentom sociálnej 

práce na účel ustanovený osobitným 

predpisom. Odborná činnosť je súbor 

pracovných činností, na vykonávanie 

ktorých sú potrebné vedomosti a zručnosti 

získané absolvovaním vysokoškolského 

vzdelania ustanoveného stupňa v študijnom 

odbore sociálna práca. 

(2) Sociálna práca je aj špecializovaná 

odborná činnosť vykonávaná sociálnym 

pracovníkom na účel ustanovený osobitným 

predpisom. Špecializovaná odborná činnosť 

je súbor pracovných činností užšieho 

zamerania sociálnej práce v ustanovenom 

špecializovanom odbore sociálnej práce, na 

vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti 

a zručnosti získané absolvovaním 

akreditovaného špecializačného 

vzdelávacieho programu. 

(3) Sociálny pracovník a asistent sociálnej 

práce uplatňujú prístupy zodpovedajúce 

cieľu vykonávanej sociálnej práce a 

poznatkom odboru sociálna práca s využitím 

odborných metód práce v závislosti od 

zamerania sociálnej práce. Sociálna práca je 

sociálnym pracovníkom a asistentom 

sociálnej práce vykonávaná vo vzájomnej 

súvislosti s inými odbornými činnosťami z 

oblasti psychológie, práva, medicíny, 

pedagogiky, sociológie a z ďalších oblastí. 

     Podľa Strieženca (2001) sociálny 

pracovník je profesionálom, ktorý disponuje 

osobitými predpokladmi, vlastnosťami a 

schopnosťami a pritom prispieva k zlepšeniu 

situácie a nabáda jednotlivca, skupinu alebo 

komunitu, prípadne aj celú spoločnosť k 

správnym postojom. Snaží sa riešiť a 

eliminovať poruchy a demotivačné faktory v 

interakcii so sociálnym prostredím, vedie 

klienta k vlastnej zodpovednosti, k rozvoju 
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kritického myslenia z hľadiska budúcich 

potrieb a k účelnému využitiu vlastných 

zdrojov. 

     Kompetencie sociálneho pracovníka sú 

vymedzené jeho pracovnou náplňou, ktorá 

obsahuje podrobný opis činnosti. Tieto 

činnosti zasahujú do mnohých oblasti a to si 

vyžaduje, aby disponoval množstvom 

vedomostí, zručností, osobnostných 

predpokladov a charakterových vlastností.  

Sociálny pracovník často musí byť súčasne 

poradca, terapeut, psychológ, manažér, 

pedagóg, administrátor, finančný poradca 

i vedec. Je potrebné, aby disponoval 

schopnosťou komunikovať, plánovať, 

kooperovať, vecne posudzovať (ale nie 

odsudzovať), kriticky vyhodnocovať 

situáciu. Mal by byť zodpovedný, 

samostatný, kreatívny a zároveň by mal mať 

vlastnosti zrelej osobnosti ako 

spravodlivosť, vyrovnanosť, empatia, 

flexibilita, čestnosť, stálosť, 

disciplinovanosť, bezúhonnosť, mlčanlivosť.  

     Z uvedeného môžeme konštatovať, že 

nároky na pozíciu sociálneho pracovníka sú 

veľmi vysoké, širokospektrálne a očakáva 

sa, že disponuje súborom všeobecných, 

odborných a špeciálnych vedomostí 

a sociálnych zručností.  V praxi často rieši 

komplikované situácie a ťažké ľudské 

osudy, stretáva sa s množstvom negatívnych 

udalostí v živote prijímateľov sociálnych 

služieb. Stáva sa, že v  dôsledku týchto 

faktorov môže viesť k postupnému 

vyčerpaniu, postupnému vyhasínaniu až 

k vyhoreniu sociálneho pracovníka. Ak sa 

pracovné úlohy a kritické situácie opakujú, 

pomáhajúca osoba môže skĺznuť 

k stereotypu v postojoch  

a pri vykonávaní svojej práce. Ošetrenie 

týchto negatívnych aspektov povolania 

sociálneho pracovníka ponúka supervízny 

proces. 

 

Supervízia 

     Všeobecnejšie je možné supervíziu 

chápať ako medziľudskú interakciu, ktorej 

všeobecným cieľom je, aby sa supervízor 

stretával so supervidovaným v snahe zlepšiť 

schopnosť supervidovaného pomáhať 

ľuďom. (Hess 1980 In Hawkins a Shohet, 

2004, s. 59) 

     Supervízor aj supervidovaný majú 

rovnaký cieľ,  rovnocenné postavenie, no 

rozdielne úlohy.   Hlavnou úlohou 

supervízora je podpora, sprevádzanie 

a vytváranie optimálnych podmienok, 

v ktorých je sociálny pracovník schopný 

hľadať nové, kreatívne riešenia, ako 

pristupovať k prijímateľom a ich 

vzájomnému vzťahu.    

 „Supervízia je metódou kontinuálneho 

rozvoja profesionálnych spôsobilostí 

sociálneho pracovníka, ktoré dosahuje za 
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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 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)  

Supervízia je metóda, vďaka ktorej 

pracovník pochopí, čo mu bráni v 

porozumení klienta a čo ho môže účinne 

ochrániť pred syndrómom vyhorenia. 

Cieľom supervízie je tiež predchádzať riziku 

pred zásahmi, ktoré nie sú v súlade s cieľmi 

inštitúcie. Supervízia zahŕňa zložky podpory 

a kontroly a môže sa zamerať na problémy, 

vzťahy alebo procesy. Jednoducho sa 

zaoberá faktormi, ktoré bránia dobrému 

výkonu v danej profesii. (Bártlová, 2007, 

s.7) 

 

Ciele supervízie 

     Uvažovanie nad významom supervízie 

nás núti pozrieť sa na ciele supervízneho 

procesu a ich  vplyvov na sociálneho 

pracovníka.  Gabura (2002, In Mydlíková et 

al., 2002) za hlavné ciele supervízie 

považuje:  

• verifikáciu správnosti svojich 

postupov pri práci s klientom, 

rodinou alebo skupinou,  

• rozširovanie možností a alternatív 

práce s určitým prípadom,  

• korigovanie neefektívnych 

postupov,    

• učenie sa a zbieranie skúseností.  

Podľa Oláha (2021) cieľmi supervízie sú 

najmä: 

• posúvanie kvality práce,  

• predchádzanie stresom, 

predchádzanie a lepšie zvládanie 

agresivity,  

• podporovanie sebapoznania 

a riešenia konfliktov  s prijímateľmi 

pomoci v tíme (supervízia  ako 

prostriedok riešenie problémov 

v tíme), 

• smerovanie k primeraným riešeniam 

problémov pri poskytovaní 

sociálnych služieb,  

• hľadanie alternatívnych riešení, 

dohody, zhody,  

• podpora odborného rastu účastníkov 

supervíznych stretnutí 

(supervidovaných), 

• smerovanie k dobrej klíme, pohode 

v tímoch a k prinášaniu pozitívnej 

atmosféry do celej organizácie,  

• podpora empatie,  
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• zlepšovanie porozumenia pre potreby 

prijímateľov sociálnych služieb, 

synergické pôsobenie vo vzťahu 

k ním, 

• optimalizácia vzťahov a dosahovanie 

rovnovážnosti v nárokoch na prácu 

v tímoch,  

• podpora budovania trvalo 

udržateľnej potreby zamestnancov 

angažovať sa v supervíznych 

aktivitách. 

Scherpner (in Schavel et Tomka, 2010) na 

základe svojich dlhodobých skúseností z 

praxe supervízora uvádza, že cieľom 

supervízie je najmä : 

• hľadanie riešení – reštrukturalizácia, 

• spracovávanie konfliktných situácií 

na pracovisku, najmä v oblasti 

komunikácie a kooperácie medzi 

spolupracovníkmi, klientmi a 

nadriadenými, 

• plnenie zadaných úloh podľa 

stanovených cieľov. 

Z uvedených odborných názorov je zrejme, 

že supervízia  môže mať  významné miesto 

pri   pomáhajúcich profesiách a akú dôležitú 

úlohu zohráva v skvalitňovaní práce, ale aj v 

prevencii syndrómu vyhorenia u 

pracovníkov. Cieľom supervízie v sociálnej 

práci je dať sociálnym pracovníkom podnety 

k tomu, aby mohli svojich klientov v ich 

ťažkej ekonomickej a psycho-sociálnej 

situácii naučiť hľadať nové cesty, nové 

perspektívy, nové riešenia. Problém pri 

hľadaní riešení je v tom, že ľudia inklinujú k 

používaniu naučených spôsobov  a techník 

pri  zvládaní životných situácií a určitým 

spôsobom stále opakujú zabehané spôsoby 

riešenia. 

Častými supervíznymi témami je: 

• prijímateľ, jeho správanie, spôsob 

komunikácie, obsah práce s ním  

• proces práce s prijímateľom v 

priebehu  jednotlivých fáz 

• vzťah medzi sociálnym pracovníkom 

a prijímateľom 

• inštitucionálny rámec, legislatívne a 

materiálne podmienky pre prácu s 

prijímateľom 

• inštitucionálne podmienky klienta 

• vzťahy na pracovisku, ktoré 

ovplyvňujú prácu. 

Ak sú tieto témy správne uchopené 

supervízorom, ak dokáže vidieť “cez“, vie 

klásť vhodné otázky a primäť 

supervidovaného k zamysleniu sa nad 

predkladanou situáciou, môže to byť 

začiatok úspešného supervízneho procesu.  

Roman a Ondrejková (2018) zdôrazňujú 

potrebu schopnosti supervidovaného naučiť 

sa pracovať sám na sebe skôr ako začať 

riešiť konkrétne témy v supervízii. To 

znamená, že pokiaľ takýmto procesom 

supervidovaný neprešiel v rámci svojho 
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vzdelávania a počas získavania svojich 

kompetencií, nie je možné očakávať, že 

aktívne zapájanie sa do otváraných tém v 

skupinovej supervízií bude dostatočne 

efektívne a že supervidovaný preukáže 

dostatočnú schopnosť otvorene riešiť témy, 

ktoré sú potrebné pre supervidovaných v 

čase, keď si to ešte vôbec neuvedomujú. 

Vaska (2012) vo svojej výskumnej práci 

uvádza, že vnímanie supervízie na 

sledovanej vzorke začínajúcich sociálnych 

pracovníkov úzko korešponduje s cieľmi 

a definíciou supervízie konkrétne v týchto 

bodoch: 

• osobnostný rast, rozvoj, odbúravanie 

vnútornej neistoty 

• profesionálny, odborný rast, získanie 

istoty v práci 

• spätná väzba, konfrontácia, pluralita 

názorov, pohľadov, skúseností 

• pozitívna motivácia, prevencia 

syndrómu vyhorenia 

• zážitkové učenie, efektívne učenie, 

osvojovanie si dôležitých informácií, 

zorientovanie sa v probléme 

• bezpečný priestor  

• profesionálna podpora, odborná 

podpora pre sociálneho pracovníka. 

 Z uvedeného môžeme tvrdiť, že dôležitou 

úlohou supervízie je to, že supervidovaní 

majú spätnú väzbu, ktorá môže priniesť viac 

sebaistoty pri výkone ich povolania,  nový 

pohľad na opakujúce sa situácie. 

Supervidovaný pracovník je posilňovaný, 

povzbudzovaný, oceňovaný, môže otvorene 

reflektovať a analyzovať svoje postupy, 

konanie a spôsob komunikácie. 

V bezpečnom prostredí dostáva priestor na 

vyjadrenie svojho názoru a svojich pocitov  

pri výkone svojho povolania. Produktom 

supervízie tak nie je hotové riešenie alebo 

výsledok. Supervízia odborného pracovníka 

iniciuje, inšpiruje, vzdeláva, dáva veci do 

pohybu.  

 

Záver 

V tomto článku sme sa venovali téme 

supervízie a jej významu v práci sociálneho 

pracovníka. Uviedli sme základné 

informácie o tom, čo spadá do pojmu 

sociálna práca  

a o predpokladoch a kompetenciách 

sociálneho pracovníka. Aby sme mohli 

vidieť význam supervízie pre sociálneho 

pracovníka, definovali sme si ciele 

supervízie vychádzajúc z poznatkov 

mnohých uznávaných autorov. Supervízia 

môže prinášať pozitívne výsledky vo 

viacerých smeroch. Môže zefektívňovať 

fungovanie organizácie, zlepšovať 

individuálne výkony sociálnych 

pracovníkov, skvalitňovať vzťahy na 

pracovisku a v neposlednom rade 
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ovplyvňuje aj život prijímateľa sociálnych 

služieb cez prácu sociálneho pracovníka.  

Napriek tomu, že supervízia je ceneným 

nástrojom podpory pre sociálnych 

pracovníkov v odbornej verejnosti, stále si 

hľadá v sociálnych službách a v iných 

formách sociálnej práce svoje miesto. 

Napriek uzákoneniu supervízia žiaľ nie je 

samozrejmosťou v každej organizácii, ktorej 

činnosť spadá do  sociálnej  práce. V praxi 

sa často stretávame aj s tým, že sociálny 

pracovník nemá záujem o supervíziu, 

nepristupuje k supervíznemu procesu 

aktívne, alebo nenašiel v supervízii zmysel 

ani nástroj vlastného zlepšovania. Môžeme 

sa domnievať, že nechápe správne význam 

supervízie, obáva sa, že je to forma kontroly, 

alebo má negatívnu skúsenosť s niečím, čo 

bolo nazvané supervízia, no obsahom 

a cieľom to supervízia nebola.  

„Supervízia môže byť veľmi 

odporúčaným nástrojom profesijného rastu 

odborníkov v pomáhajúcich profesiách, 

štandardom kvality sociálnych služieb, ba 

dokonca aj nariadením legislatívy, ale nikdy 

nebude uvedená do reálnej praxe bez osôb, 

organizácií, či skupín, ktoré si budú vedomé 

jej významu pre seba  a profesijnú činnosť, 

ktorú vykonávajú“.(Ručková, 2021, s. 9) 
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špecializované poradenstvo pre rôznorodú 

cieľovú skupinu.  Bola pri zrode  zariadenia, 

ktoré poskytuje včasnú intervenciu v okrese 

Humenné a priľahlých okresoch. 

Absolvovala akreditované vzdelávanie pre 

vykonávanie včasnej intervencie v rodinách 

s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením 

a základný kurz arteterapie.  


