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Abstrakt: 

Práca sa zaoberá supervíziou a je významom 

v práci sociálnych pracovníkov. Poukazuje na 

potrebu a dôležitosť supervízie v sociálnej 

práci ako metódu a nástroj skvalitňovania 

práce sociálnych pracovníkov. 

Zosumarizované teoretické informácie sú 

členené do piatich kapitol. Prvá kapitola sa 

zaoberá sociálnou prácou v slovenských 

podmienkach, stručným zhrnutím jej vývoja až 

po dnešnú podobu a vymedzením sociálnej 

práce. Obsahom druhej kapitoly je na základe 

odbornej literatúry charakterizovať 

a vymedziť kompetencie sociálnych 

pracovníkov. Tretia kapitola pojednáva 

o etických hodnotách a normách v sociálnej 

práci, ktoré sú dôležitou súčasťou sociálnej 

práce ako profesie. Štvrtá kapitola pojednáva 

o supervízii v sociálnej práci, jej procesmi 

vývoja a najdôležitejšími faktami 

a udalosťami pre jej uplatnenie na Slovensku. 

Piata kapitola sa zaoberá supervíziou a jej 

významom v práci sociálnych pracovníkov. 

Charakterizuje a poukazuje na vymedzenie 

supervízie na Slovensku, pojednáva 

o potrebnosti a dôležitosti supervízie a jej 

uplatnenia v kontexte práce sociálnych 

pracovníkov najmä z hľadiska  zvládania 

náročnosti a požiadaviek praxe.  

Kľúčové slova:  Sociálna práca. Sociálny 

pracovník. Supervízia. Supervízia v sociálnej 

práce.  

Abstract: 

Thesis deals with supervision and it is 

significance in work of social workers. It refers 

to need and importance of supervision in social 

work as method and tool of quality 

improvement of work of social workers. 

Summarized theoretical information are 

segmented to five chapters. First chapter deals 

with social work in slovak conditions, brief 

summary of its development to these days and 

definition of social work. The content of 

second chapter, based on professional 
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literature, defines competences of social 

workers. Third chapter discusses ethical values 

and social work standards, which are important 

part of social work as profession. Fourth 

chapter discusses supervision in social work, 

its development process and the most 

important facts and events for its application in 

Slovakia. Fifth chapter deals with supervision 

and its meaning in work of social workers. It 

characterizes and points to definition of 

supervision in Slovakia, discusses need and 

importance of supervision and its application 

in context of work of social workers, 

particularly in terms of mastering the demands 

and requirements of practice.  

Key words: Social work. Social worker. 

Supervision. Supervision in social work. 

_____________________________________ 

Úvod 

Príspevok sa zaoberá supervíziou a jej 

významom v práci sociálnych pracovníkov, 

o ktorej  

sa na Slovensku hovorí veľa a zároveň málo. 

Supervízií sa podarilo úspešne etablovať 

v slovenských podmienkach, najmä vďaka 

aktivite a snahe odborníkov a legislatívy 

pomôcť pomáhajúcim profesiám, kde 

bezpochyby patri  sociálna práca. 

Prvá kapitola sa zaoberá sociálnou prácou 

na Slovensku, stručným zhrnutím  

najdôležitejších    

fáz jej vývoja od vzniku Československej 

republiky. Procesom vzniku novodobej 

sociálnej práce na začiatku 90 – tých rokov, 

kedy najmä odborníci s iných odborov, 

pracovné tímy univerzít a tiež legislatívne 

opatrenia významne prispeli etablovať sa 

sociálnej práci na Slovensku ako samostatného 

vedného odboru. Pre lepšie, hlbšie 

porozumenie a uchopenie sociálnej práce, 

súčasťou kapitoly sú vnímania a definície 

sociálnej práce významnými odborníkmi a 

stručný prehľad legislatívneho rámca sociálnej 

práce v slovenských podmienkach, ktorý 

významne vplýva na rozvoj novej podoby 

sociálnej práce.  

Druhá kapitola pojednáva a kompetenciách 

sociálneho pracovníka, jeho odbornou  

spôsobilosťou a tiež definíciami sociálneho 

pracovníka. Zaoberá sa kvalifikáciou 

a osobnostnou stránkou sociálneho 

pracovníka, ktoré tvoria jeho profesijne 

kompetencie.  Významným činiteľom sú 

hodnoty sociálneho pracovníka, ktoré viac-

menej vplývajú na jeho pracovný výkon vo 

vzťahu ku klientov.  

V tretej kapitole je kladený dôraz na 

hodnoty, na ktorých je postavená sociálna 

práca   

a odvíjajú od historických a filozofických 

základov. V sociálnej práci sú hodnoty 

považované za východisko, sociálni 

pracovníci zdieľajú spoločné hodnoty a sú 
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kľúčové pre riešenia etických dilem. Etický 

kódex v sociálnej práci je bezpochyby 

kľúčovým nástrojom pre sociálnych 

pracovníkov.  

 Štvrtá a piata kapitola pojednáva 

o supervízii v sociálnej práci a významu 

supervízie v práci  

sociálnych pracovníkov. Sú zamerané na vývoj 

supervízie na Slovensku, kontext procesov 

a významných aktérov, ktorí sa zaslúžili 

o uplatnenie supervízie v sociálnej práci. 

Takisto sa zaoberajú otázkou jej uplatnenia 

v praxi sociálnej práce, kde zatiaľ nie všetci 

sociálni pracovníci a organizácie zdieľajú 

a prijali supervíziu ako nástroj na skvalitnenie 

sociálnej práce. Význam supervízie pre 

sociálnych pracovníkov najmä ako prevencie 

syndrómu vyhorenia na jednej strane, na 

druhej strane sú možnosti  supervízie, ktoré 

prináša ako nástroj, metóda  pri  posúvaní 

kvality práce, predchádzanie stresom, 

podporovanie sebapoznávania a riešenia 

konfliktov, hľadanie alternatív riešení, 

podpora odborného rastu, smerovanie k dobrej 

klíme, pohode v tímoch a podpora empatie.  

 

Sociálna práca v slovenských podmienkach 

Sociálna práca sa vyvinula z humanitárnych 

a demokratických ideálov a sú založené na    

rešpektovaní rovnosti, hodnoty a dôstojnosti 

všetkých ľudí. Od svojich začiatkov sa   

zameriava na uspokojenie potrieb a rozvoj 

ľudského potenciálu (Tokárová, 2003).     

Historický kontext rozvoja sociálnej práce 

na našom území sa datuje začiatkom 

dvadsiateho  

storočia, kedy vznikla Československá 

republika. K najvýznamnejším osobnostiam, 

ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju 

sociálnej práce patria Krakešová, Tuma, 

Machotka, Bláha, Masaryková a ďalší (Sotolář 

In: Olah, Schavel, 2006).   

Levická uvádza, že  počas viac ako 

storočnej existencie sociálnej práce na 

Slovensku išlo o rozporný a prerušovaný 

proces ovplyvňovaný obdobiami prvej 

republiky(ČSR), Slovenského štátu, neskôr 

obdobie po roku 1948, kedy bola absencia 

rozvoja sociálnej práce a tiež súčasnou 

obnovou sociálnej práce ako praktickej 

a vednej disciplíny (1999).  

Rozvoj sociálnej práce na našom území 

z historického hľadiská možno rozdeliť na päť 

fáz:  

- do r. 1918: charitatívna starostlivosť 

o chudobných, vojnové siroty a vdovy  

- 1918-1938: vznik inštitucionalizovanej 

sociálnej práce, vznik Min. sociálnej 

starostlivosti v Prahe  

- 1938-1948: vojnové obdobie, vznik 

Slovenského štátu, sociálna politika 

zameraná na pôrodnosť, starostlivosť 

o vojnových invalidov, siroty a vdovy 
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- 1948-1989: obdobie socializmu, 

centralistické riadenie sociálnej 

politiky, riadené hospodárstvo, 

segregácia niektorých skupín 

- od r. 1989: obdobie demokracie, 

transformácia spoločnosti a vznik 

nových javov, problémov, vznik MVO, 

integrácia SR do európskych sociálnych 

štruktúr.    

K samotnému vzniku novodobej sociálnej 

práce na Slovensku na začiatku 90-tych 

rokov  

dvadsiateho storočia významne dopomohli 

odborníci z iných odborov, predovšetkým 

sociológie, psychológie, andragogiky, 

pedagogiky, zdravotníctva a iní. Za 

zakladateľov súčasnej podoby sociálnej práce 

na Slovensku možno považovať pracovné tímy 

univerzít a vysokých škôl, ktoré umožnili 

vznik prvých študijných odborov sociálnej 

práce a tiež sa zaslúžili o rozvoj  školstva 

v odbore sociálnej práce. V súčasnosti je 

sociálna práca samostatnou oblasťou poznania 

i praktickej činnosti. Etablovala sa ako vedný 

odbor, je vedou  v ktorej sú integrované 

poznatky iných vied a vyznačuje sa 

interdisciplinárnymi prienikmi z viacerých 

oblasti (Machalová, 2011).  

Sociálna práca je vednou disciplínou  

a disponuje metodológiou, metodickým 

systémom a výskumnými metódami. Pričom 

metodológia sa zaoberá budovaním metód. 

Podľa Žilovej metodológia sociálnej práce sa 

zaoberá teoretickými, gnozeologickými, 

teoretickými a psychologickými otázkami 

metód, metodických postupov a metodík ako 

aj princípov a zákonov vedeckého bádania ako 

tvorivého procesu (In: Lovašová, 2016). 

Strieženec považuje metodológiu za teóriu 

vedeckých a výskumných metód práce, ktorá 

má charakter náuky, a ktorou sa vytvára 

vedecký systém (In: Lovašová, 2016).  

Metodika na rozdiel od metodológie 

metódy delí, usporadúva, tvorí z nich ucelený 

systém metód a postupov. Z dostupnej 

odbornej literatúry autor predkladanej práce 

konštatuje, že pri definície metódy práce je 

u viacerých autorov zhoda najmä v tom, že sa 

jedná o zámerné činnosti, respektíve kroky 

alebo fázy na dosiahnutie cieľa. Na druhej 

strane sú zástancovia odborníkov, ktorí 

odmietajú klasické chápanie pojmu metóda. 

Používajú pojmy ako formy práce či 

metodické konanie. V tomto prípade sa jedná 

o vedecký prístup k problematike metód.  

Za kompromis je možné považovať prístup 

nemeckého pedagóga Schillinga, ktorý ponúka 

kombináciu oboch prístupov (Lovašová, 

2016).  

V našich podmienkach od vzniku 

Slovenskej republiky sociálna práca bola a je 

upravená príslušnou legislatívou. V súčasnosti  

Zákon o sociálnej práci §1 upravuje: 
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a) sociálnu prácu, podmienky na výkon 

sociálnej práce a zriadenie, postavenie 

a pôsobnosť Slovenskej komory sociálnych 

pracovníkov a asistentov sociálnej práce  

b) podmienky na výkon niektorých odborných 

činnosti v oblasti sociálnych veci a rodiny  

§ 2 definuje sociálnu prácu: 

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 činnosti, 

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 činnosť užšieho zamerania 

sociálnej práce v ustanovenom 

špecializovanom odbore sociálnej práce, na 

vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti 

a zručnosti získané absolvovaním 

akreditovaného špecializačného vzdelávacieho 

programu. 

      

 

 

 

Medzinárodná federácia sociálnych 

pracovníkov a Rada Medzinárodnej 

asociácie škôl  

sociálnej práce sa v r. 2014  zhodli na novej 

globálnej definície sociálnej práce:  

„Sociálna práca je praktická profesia a 

vedecký odbor, podporuje sociálnu zmenu, 

sociálnu súdržnosť, práva a slobodu ľudí. 

Zásady sociálnej spravodlivosti, ľudských 

práv, kolektívnej zodpovednosti a 

rešpektovanie rozdielností sú základom 

sociálnej práce. S pomocou teórií sociálnej 

práce, sociálnych vied, humanitných odborov 

a tradičných (pôvodných) poznatkov, sociálna 

práca zapája ľudí a štruktúry do riešenia 

problémov života a do posilňovania sociálneho 

blaha“ (https://www.prohuman.sk/socialna-

praca/nova-definicia-socialnej-prace). 

      Podľa Strieženca  sociálna práca je 

odborná disciplína, ktorá špeciálnymi 

pracovnými metódami zaisťuje sociálnu 

starostlivosť o človeka na profesionálnom 

základe. Vychádza zo systému poznatkov 

mnohých spoločenských vied a aplikuje 

vedecké poznatky do praktickej činnosti (In: 

Olah, Schavel, 2006). 

     Z uvedených definícii vyplýva, že sociálna 

práca je odborná činnosť a aj  špecializovaná 

odborná činnosť, ktorá v praxi je realizovaná 

sociálnym pracovníkom.  

     Odborné činnosti ako aj špecializované 

činnosti sú upravené a definované v Zákone 

https://www.prohuman.sk/socialna-praca/nova-definicia-socialnej-prace
https://www.prohuman.sk/socialna-praca/nova-definicia-socialnej-prace
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o sociálnych službách z r. 2008, kde v § 2 ods. 

6 definuje:  „ sociálna služba sa vykonáva 

najmä prostredníctvom sociálnej práce, 

postupmi zodpovedajúcimi poznatkom 

spoločenských vied a poznatkom o stave 

a vývoji poskytovania sociálnych služieb“.  

    V Zákone o sociálnoprávnej ochrane deti 

a sociálnej kuratele § 12 odsek 4 sa uvádza:  

„Dieťaťu, jeho rodičom alebo osobe, ktorá sa 

osobne stará o dieťa, musí byť poskytnutá 

pomoc na odstránenie príčin, pre ktoré bolo 

uložené výchovne opatrenie. Pri poskytovaní 

pomoci na odstránenie príčin, pre ktoré bolo 

uložené výchovne opatrenie, musia byť 

využité všetky metódy, techniky a postupy 

sociálnej práce v závislosti od povahy týchto 

príčin“.  

    Slovenská spoločnosť po r. 1989 sa začala 

konfrontovať s doposiaľ nepoznanými novými 

javmi, sociálnymi udalosťami a problémami, 

ktoré priniesla transformácia spoločnosti. Štát 

zo svojej pozície prevzal rolu, úlohu a  aj 

zodpovednosť utvárať podmienky, opatrenia 

a nastavenia pre ich riešenie. Legislatíva, 

zákony a smernice v sociálnej oblasti sú 

výsledkom procesov sociálnej politiky 

subjektov, kde významnú úlohu zohráva štát 

prostredníctvom štátnych inštitúcii. Je však 

žiadúce rovnako dodať, že od začiatku vývoja 

sociálnej práce na Slovensku významnú úlohu 

plnili sociálni pracovníci, ktorí v ostatných 

rokoch samostatného Slovenska prešli 

procesom profesionalizácie. V súčasnosti sú to 

odborníci, profesionáli, ktorí sú v zmysle 

platnej legislatívy odborne spôsobilé osoby pre 

výkon odborných činnosti v sociálnej oblasti.     

 

Kompetencie sociálnych pracovníkov 

Vývoj sociálnej práce v novodobej histórii 

samostatného Slovenska vrátane 

legislatívnej  

opory delegoval, legitimizoval a ukotvil 

významné postavenie sociálnych pracovníkov 

v danom odbore. Na tom, že sociálna práca 

v praxi sa vykonáva prostredníctvom 

sociálnych pracovníkov sa zhodujú aj 

odborníci naprieč odbornými kruhmi.  

Podľa Strieženca (1999) sociálny pracovník 

je profesionál, ktorý disponuje osobitými 

predpokladmi, vlastnosťami a schopnosťami. 

Prispieva k zlepšeniu situácie a nabáda 

jednotlivca, skupinu, komunitu či 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 

kritického myslenia z hľadiska budúcich 

potrieb a k účelnosti využitia vlastných 

zdrojov. Očakávané efekty práce sociálneho 

pracovníka sa prejavia v momente nezávislosti 

klienta.  

Cieľom sociálneho pracovníka je 

spolupôsobiť sociokultúrnom života 

človeka, zvyšovať 
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jeho spokojnosť vtedy, keď nie je schopný si 

svoje potreby zabezpečiť vlastnými silami 

alebo s pomocou svojho blízkeho okolia. Prácu 

sociálneho pracovníka vystihuje slovné 

spojenie pomoc k svojpomoci (Schavel – 

Čišecký –Olah, 2008).  

Odborná spôsobilosť sociálnych 

pracovníkov v našich podmienkach je 

upravená v Zákone 

o sociálnej práci (2014) v § 5,  kvalifikačný 

predpoklad na výkon odbornej činnosti 

a)  sociálnym pracovníkom je  získané 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

v študijnom odbore sociálna práca 

V súčasnosti sociálna práca rieši širokú 

oblasť sociálnych problémov a dotýka sa 

mnohých  

oblastí z čoho vyplýva aj zložitosť stanovenia 

jednotlivých kompetencií a šírka ich 

vymedzenia. Vymedzenie kompetencií 

sociálnych pracovníkov je determinované 

skutočnosťou, že sociálna práca je 

profesionálna aktivita zameraná na zlepšenie 

alebo obnovenie sociálneho fungovania klienta 

a na tvorbu spoločenských podmienok 

potrebných na dosiahnutie cieľa (Navrátil, 

2001) 

Viacerí autori poukazujú na veľký rozsah a 

rozmanitosť úloh sociálnej práce. Vysoká   

variabilita sociálnej práce je teda jedným z 

problémov jednoznačného vymedzenia okruhu 

profesijných kompetencií sociálnych 

pracovníkov, pretože zahŕňa nielen riešenie 

rizík, implementáciu zákonov, podporu a 

obhajobu klientov, ale aj  intervenciu, 

budovanie komunít, komunitnú výchovu a 

mnohé ďalšie činnosti. 

 

V súvislosti s vymedzením profesijných 

kompetencií sociálnych pracovníkov sa  

považuje 

za účinné venovať pozornosť sociálnej práci 

ako profesii a dotknúť sa problému 

profesionalizácie sociálnej práce. Profesiu 

možno vnímať ako „inštitucionalizovanú 

činnosť, v ktorej ide o presne vymedzené 

vykonávanie pracovných úloh, podložené 

profesionálnym 

štatútom, v ktorom sú definované požiadavky 

na kvalifikačnú úroveň pracovníka, ako i dĺžku 

jeho praxe (Tokárová a kol., 2003, s. 30).  

Profesionalizáciu sociálnych pracovníkov 

je možné chápať aj ako proces nadobúdania 

konkrétnych profesionálnych znakov 

(osobných vlastností, zručností, vedomostí), 

ktoré sú 

potrebné a nevyhnutné na odborný a 

profesionálny výkon práce sociálneho 

pracovníka s 

konkrétnym klientom. Zároveň ju vnímame aj 

ako konečný stav, t.j. nadobudnutie 

profesionálnych znakov, ktoré sociálneho 

pracovníka zaraďujú k profesionálom. Za 

základnú 
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podmienku profesionalizácie je možné 

nepopierateľne považovať zdokonaľovanie 

systému 

vzdelávania sociálnych pracovníkov 

(Hudecová, 1999).  

Miera profesionality sociálnej práce závisí  

aj na vlastnej iniciatíve sociálnych 

pracovníkov  

a na ich ochote rozširovať si svoje odborné 

vedomosti a zručnosti počas ich celého 

obdobia vykonávania tejto náročnej a dôležitej 

profesie. 

Pre sociálnu prácu ako pomáhajúcu 

profesiu je  príznačné, že významnými 

činiteľmi jej    

efektivity nie sú len kvalifikačné, ale rovnako  

osobnostné predpoklady sociálneho 

pracovníka, ktoré spoločne vytvárajú 

profesijné kompetencie. V sociálnej práci sa do 

profesijných kompetencií komplexne premieta 

celá osobnosť pracovníka so všetkými 

významnými subsystémami  poznávania, 

temperamentu, charakteru, motivácie. Pričom 

vedomosti, schopnosti, zručnosti a hodnoty sa 

javia ako primárne (Hudecová, 2010).  

Sociálny pracovník je profesionál, ktorý je 

neustále v interakcií s človekom a jeho 

osobnosť  

by sa mala odvíjať od osobnostných 

predpokladov, charakterových a povahových 

vlastnosti. Pričom mu nesmie chýbať 

primeraná dávka inteligencie, schopnosť 

komunikovať a aktívne počúvať, všeobecný 

prehľad a pozitívne vlastnosti dobrého 

človeka. Efektívne komunikovať sa nedá 

naučiť len pochopením teórie, ale hlavne 

komunikačným tréningovým procesom. Jeho 

morálny postoj ma byť príkladom pre druhých, 

mal by mať vlastnosti zrelej osobnosti, ktoré 

by mu mali napomôcť zvládať náročnosť a 

vysoké zaťaženie v súvislosti s výkonom 

práce. Významnou črtou sociálneho 

pracovníka, ktorá by nemala chýbať v jeho 

výbave je prosociálnosť a empatia, ktorá mu 

umožňuje vcítiť sa do prežívania klientov, 

porozumieť procesom a konaniu klientov. Nie 

menej dôležitú úlohu zohrávajú aj preferované 

osobné a spoločenské hodnoty sociálneho 

pracovníka, ktoré ovplyvňujú jeho prácu 

s klientmi. Prax poukazuje na dôležitosť 

hodnotového ukotvenia sociálnych 

pracovníkov, ktoré im dodáva vo svoje práci 

vidieť zmysel a mať k nej osobný vzťah 

(Schavel, Čišecký, Oláh, 2008).  

 

Etické hodnoty a normy v sociálnej práci 

Hodnoty, na ktorých je postavená sociálna 

práca sa odvíjajú od historických 

a filozofických  

základov. V sociálnej práci sú hodnoty 

považované za východisko, sociálni 

pracovníci zdieľajú spoločné hodnoty a sú 

kľúčové pre riešenia etických dilem.  
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V roku 2004 Medzinárodná federácia 

sociálnych pracovníkov a Medzinárodná 

asociácia  

škôl sociálnej práce prijali na Valnom 

zhromaždení návrh Medzinárodného etického 

kódexu sociálnej práce s názvom Etika v 

sociálnej práci – vyhlásené princípy.  Kódex 

definuje dva základné princípy (hodnoty), z 

ktorých vychádzajú konkrétnejšie zásady a 

požiadavky na etické správanie sociálnych 

pracovníkov, a to konkrétne: ľudské práva a 

ľudská dôstojnosť, sociálna spravodlivosť. 

Etický kódex sociálnych pracovníkov 

Slovenskej republiky prijatý v roku 1997 

Asociáciou sociálnych pracovníkov 

Slovenskej republiky v preambule uvádza, že 

sociálna práca je profesia založená na 

hodnotách demokracie a ľudských práv. Kým 

hodnoty možno považovať za východisko 

sociálnej práce, etické normy a zásady je 

možné považovať za ich konkretizáciu 

(Brozmanová Gregorová, 2010). 

Hodnoty v sociálnej práci významnou 

mierou vplývajú na profesionálne konanie 

sociálnych  

pracovníkov pri výkone svojej práce. 

Hodnotami v sociálnej práci sa zaoberajú aj 

Pružinská a Ondrušková (2015) v Štandardoch 

terénnej sociálnej práce a terénnej práce 

v sociálne vylúčených komunitách, kde 

uvádzajú že výkon sociálnej práce a samotná 

jej misia je založená na hodnotách:  

- ľudské práva a ľudská dôstojnosť 

- služba 

- sociálna spravodlivosť 

- kompetentnosť  

Zároveň však dodávajú, že nemusí byť vždy 

jednoduché zosúladiť tieto hodnoty a s nimi 

súvisiace etické princípy s právnymi normami, 

ktoré musí sociálny pracovník dodržiavať.  

 

Supervízia v sociálnej práci 

Jedným zo zakladateľov supervízie, tak ako 

ju poznáme dnes je  maďarský 

psychoanalytik  

Michael Bálint. Viedol pomáhajúcich 

profesionálov k tomu, aby si uvedomili, čo z 

vlastných postojov, zážitkov a konania im 

bráni v účinnejšej pomoci klientovi.  Podľa 

tohto prístupu je základom práce s klientom 

vnímanie nie len klientovho problému, 

pomáhajúci musí brať do úvahy i konkrétny 

kontext jeho životnej situácie. Pomáhajúci sú 

vedení k tomu, aby spoznávali, ktoré z ich 

postojov, minulých alebo prítomných 

skúseností im bránia v účinnej pomoci 

klientom. Pre sociálnu prácu a využitie 

supervízie v sociálnej práci bol kľúčový rok 

1999, kedy sa na podnet nemecko-slovenskej 

pracovnej skupiny pre vzdelávanie sociálnych 

pracovníkov pri Ministerstve práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR vytvoril projekt  odbornej 

prípravy prvých supervízorov v sociálnej 

práci. Vďaka vyškoleniu supervízorov a super 
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– supervízorov sa vytvorila na Slovensku 

profesionalizovaná supervízna sieť ako účinná 

pomoc vo všetkých oblastiach sociálnych 

intervencií (Schavel, In Schavel 2010).  

Supervízia v sociálnej práci vychádzala zo 

spontánnej potreby zvýšiť kvalitu 

profesionálnej  

činnosti. V súčasnosti sa prostredníctvom 

ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov 

usiluje o prípravu kvalifikovaných 

supervízorov občianske združenie Asociácia 

supervízorov a sociálnych poradcov (ďalej len 

ASSP), ktoré vzniklo v roku 2001 a poskytuje 

okrem certifikovaného vzdelávania sociálnych 

pracovníkov aj poradenstvo a konzultácie, 

sociálno-psychologické výcviky a supervíziu 

sociálnym pracovníkom v praxi. Ďalšie 

akreditované vzdelávanie v oblasti prípravy 

kvalifikovaných supervízorov poskytuje aj 

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych 

pracovníkov zriadený v roku 2008 pri Vysokej 

škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave. Pre samotné využitie 

supervízie v sociálnej praxi podporujúco 

pôsobil aj faktor legislatívneho ukotvenia 

supervízie.  Zapracovanie supervízie do 

právnych predpisov zákona o sociálno-právnej 

ochrane a sociálnej kuratele a zákona o 

sociálnych službách  upravujú podmienky na 

výkon supervízie v slovenských podmienkach. 

Okrem legislatívneho ukotvenia supervízie a 

vzdelávania supervízorov v sociálnej práci v 

prospech jej uplatnenia v praxi sociálnej práce 

významne pôsobia faktory: informovanosť 

a odborné vedomosti sociálnych pracovníkov 

z oblasti supervízie v sociálnej práci, 

profilovanie teórie supervízie v sociálnej práci, 

publikačné aktivity zo supervízie a motivácia 

sociálnych pracovníkov predchádzať 

syndrómu vyhorenia, zlyhania 

a skvalitňovania odbornej činnosti v prospech 

klienta. Supervízia v praxi sociálnej práce je 

vnímaná a považovaná  odbornou verejnosťou 

za nový nástroj skvalitňovania sociálnej práce, 

ktorý postupne aj vďaka aktivite odborníkov 

a legislatívneho prostredia na Slovensku  

preniká do myslenia sociálnych pracovníkov 

a subjektov v sociálnej oblasti (Schavel, 

2010).  

Prax v sociálnej práci poukazuje však aj na 

niektoré organizácie, subjekty pôsobiace  

v sociálnej oblasti, ale i sociálnych 

pracovníkov, ktorí nezdieľajú a nie sú 

stotožnení so supervíziou v sociálnej práci, ako 

nástrojom na skvalitnenie výkonu sociálnych 

pracovníkov z rôznych dôvodov. Aspekty 

finančného charakteru, obavy z kontroly 

a nevedomosť o supervízii  sú najčastejšími 

príčinami , ktorými sa bránia výkonu 

supervízie a výsledkom je častokrát 

obchádzanie, prípadne supervíziu rôznymi 

spôsobmi kamuflujú. V prípade sociálnych 

pracovníkov častým dôvodom odmietania 

supervízie je aj zo skúsenosti autora príspevku 
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nevedomosť a chýbajúce poznatky 

o supervízii, čo úzko súvisí so vzdelávaním 

sociálnych pracovníkov počas štúdia  na VŠ 

a ďalším vzdelávaním sociálnych pracovníkov 

v praxi. Napriek všetkým existujúcim 

bariéram, na Slovensku je supervízia postupne 

vnímaná ako metóda skvalitňovania práce 

sociálnych pracovníkov v prospech klientov 

a stáva sa prirodzenou súčasťou sociálnej 

práce.  

 

Supervízia a jej význam v práci sociálnych 

pracovníkov 

Rozmanitosť riešených sociálnych 

problémov v sociálnej práci a jej široký 

záber si vyžaduje  

okrem priaznivých  legislatívnych podmienok 

aj odborne pripravených a osobnostne dobre 

vybavených sociálnych pracovníkov. 

Profesionálne kompetencie a skúsenosti 

sociálnych pracovníkov častokrát  v praxi 

narážajú na limity alebo hranice, s ktorými sa 

nedokážu alebo nevedia vysporiadať a   ktoré 

viac - menej alebo skôr či neskôr ovplyvňujú 

samotný výkon práce v prospech klientov. 

Neriešenie, zľahčovanie alebo aj v mnohých 

prípadoch ospravedlňovanie správania vedie 

k profesionálnemu zlyhaniu sociálneho 

pracovníka s negatívnymi dopadmi na klienta.  

Prax v sociálnej práci ukazuje ako je 

supervízia v súčasnosti veľmi potrebná 

a žiadaná. Vo všeobecnosti supervízia je 

pohľad z hora, respektíve nadhľad z hora, či 

z inej perspektívy než je pohľad toho, kto sa 

pozerá na tu istú skutočnosť z perspektívy toho 

dolu.  

Vaska (2012 In Ručková, 2021) supervíziu 

charakterizuje ako metódu kontinuálneho  

rozvoja profesionálnych spôsobilosti 

sociálneho pracovníka, ktorú dosahuje za 

pomoci kvalifikovaného  supervízora 

prostredníctvom reflexie, podpory, metód 

a techník. Zároveň chráni sociálneho 

pracovníka pred syndrómom vyhorenia. 

Supervízia je nástrojom pre optimalizovanie 

a overovanie správnosti postupov, hľadania 

alternatív v práci sociálneho pracovníka,  je 

priestorom pre poskytnutie spätnej väzby 

a intervenciami chráni klientov pred 

poškodením a zneužitím. Supervízia je 

poradenskou metódou, ktorá sa využíva pre 

zabezpečenie a zvýšenie kvality profesijnej 

činnosti sociálnych pracovníkov. Vytvára 

predpoklady a podmienky pre profesionálny 

rozvoj, vzdelávanie  a odborný rast, pričom 

zároveň slúži ako prostriedok sebapoznania 

v prospech skvalitnenia práce.  

Z viacerých definícii a vnímaní možno 

supervíziu vnímať ako metódu, ktorej 

zámerom je  

napomôcť sociálnemu pracovníkovi rozvíjať 

jeho profesionálne kompetencie     

a prostredníctvom jeho odborných činnosti 

skvalitňovať jeho prácu v prospech klienta na 
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jednej strane. Na druhej strane je možne 

vnímať supervíziu aj ako prevenciu pred 

syndrómom vyhorenia sociálneho pracovníka 

a tiež ako prevenciu alebo „ochranu“ klientov 

pred poškodením alebo zneužitím.  

Podľa Oláha (2021) supervízia je metódou 

nepretržitého zvyšovania profesionálnej  

kompetencie sociálnych pracovníkov a iných 

profesii. Uvádza, že špecifické postavenie má 

v pomáhajúcich profesiách, ktorou je 

bezpochyby aj sociálna práca. Vykonávať 

sociálnu prácu bez supervízie je prinajmenšom 

na hranie etiky vzťahu ku klientom. Tiež 

uvádza, že supervízia je významnou 

nedirektívnou metódou pre dosahovanie 

kvality, nakoľko jej obsahom je sprevádzanie 

a poskytovanie poradenstva pre pomáhajúcich. 

Cieľmi supervízie sú najmä: 

- posúvanie kvality práce 

- predchádzanie stresom, predchádzanie 

a zvládanie agresivity 

- podporovanie sebapoznávania 

a riešenia konfliktov 

- hľadanie alternatív riešení 

- podpora odborného rastu 

- smerovanie k dobrej klíme, pohode 

v tímoch 

- podpora empatie 

- zlepšovanie porozumenia pre potreby 

prijímateľov sociálnych služieb 

- optimalizácia vzťahov a dosahovanie 

rovnovážnosti v nárokoch na prácu 

v tíme 

- podpora budovania trvalo udržateľnej 

potreby angažovať sa v supervíznych 

aktivitách 

Väčšina rozhodnutí sociálnych pracovníkov 

pri práci s klientom / klientmi je výsledkom  

kombinácie alebo zhrnutím etických, 

právnych, technických, ale aj ideologických 

faktorov, ktoré sú vzájomne prepojené 

a ktorými sa sociálny pracovník riadi. Hodnoty 

vždy budú ovplyvňovať jeho spôsob práce 

s klientom. V praxi to znamená jeho videnie 

sveta, svetonázor, poňatie  a miera 

subjektivity, ktorá sa musí objaviť v procese 

práce s klientom.  

Sociálny pracovník pri práci s klientom sa 

môže oprieť o zákon, použiť takú metódu,  

ktorá je v danom prípade vhodná a účinná, 

avšak hodnotové ukotvenie môže vyvolať  

pochybnosti  o vhodnosti rozhodnutia. Jadro 

týchto pochybnosti tvoria konflikty, v ktorých 

sa stretávajú protichodné záujmy v podobe 

etických dilem. Pri tvorbe štandardov Terénnej 

sociálnej práce v rámci Národného projektu 

terénnej sociálnej práce regionálni 

koordinátori poskytli autorkám najčastejšie 

podoby etických dilem, ktoré sa vyskytli 

v doterajšej praxe terénnych sociálnych 

pracovníkov: záujmy klienta a záujmy verejnej 

inštitúcie,  záujmy verejnosti a záujmy klienta, 
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protichodné záujmy členov rodiny alebo 

viacerých klientov, záujmy sociálneho 

pracovníka a záujmy klienta (Ondrušková, 

Pružinská, 2015). 

Supervízia s ohľadom na jej obsahové 

zameranie a ciele je v národných projektoch  

implementovaných na Slovensku považovaná 

a vnímaná za účinný nástroj a metódu 

skvalitňovania práce sociálnych pracovníkov 

v prospech klientov. Skúsenosti terénnych 

sociálnych pracovníkov deklarujú potrebu 

kvalitnej supervízie, ktorá im významným 

spôsobom napomáha prekonávať nie len  

vzniknuté problémy v prípadoch klientov, 

vzťahovo – komunikačných  problémov, ale aj 

predchádzať zlyhávaniu, syndrómu vyhorenia, 

ale aj chrániť klientov pred poškodením.  

 

Záver   

V predkladanom príspevku bolo zámerom 

zosumarizovaním teoretických a z časti aj  

praktických informácii autora príspevku 

poukázať na supervíziu a jej význam v práci 

sociálnych pracovníkov v sociálnej práci. 

Najmä z hľadiská jej potrebnosti a dôležitosti 

v súvislosti s rozsahom a širokým záberom 

v súčasnej podobe sociálnej práce na 

Slovensku.  

Pre lepšie uchopenie a porozumenie 

problematiky bolo žiaduce stručne priblížiť 

historický  

kontext vývoja sociálnej práce v slovenských 

podmienkach, jej chápanie, definície 

a legislatívne ukotvenie až po súčasnú podobu 

sociálnej práce tak, ako ju poznáme. Sociálna 

práca sa v praxi vykonáva prostredníctvom 

sociálnych pracovníkov, na ktorých boli a sú 

kladené vysoké nároky a požiadavky 

v kontexte profesijných kompetencií vrátane 

osobnostných predpokladov a hodnôt. 

Kompetencie sociálnych pracovníkov a etické 

hodnoty a normy sú dôležité súčasti sociálnej 

práce ako profesie. 

Supervízia tak, ako ju dnes poznáme 

v sociálnej práci prešla svojim procesom 

vývoja aj na  

Slovensku. V kapitole supervízia v sociálnej 

práci bolo zámerom stručne zachytiť procesy 

vývoja a priniesť najdôležitejšie fakty 

a udalosti, ktoré významnou mierou prispeli 

jej uplatneniu v slovenských podmienkach. 

Významu supervízie v práci sociálnych 

pracovníkov bola venovaná samostatná 

kapitola, v ktorej bolo cieľom ujasniť 

supervíziu ako nástroj, metódu na 

skvalitňovanie sociálnej práce. Boli zachytené 

pohľady odborníkov, ich vnímania 

a definovania supervízie v kontexte  

sociálnych pracovníkov, ich práce 

a pôsobnosti v sociálnej práci. Vykonávať 

sociálnu prácu bez supervízie je prinajmenšom 

na hranie etiky vzťahu ku klientom. Zámerom 

predkladaného príspevku bolo priniesť 



Mgr. Miroslav Balog                              Sociálno-zdravotnícke spektrum 

                                                                             Social Health Spectrum 

 

 

 

základné informácie o supervízii a jej 

významu v práci sociálnych pracovníkov.      

_____________________________________ 

Kontakt na autora: 

Miroslav Balog, Mgr. 

IAMPSVR SR 

Nevädzová 5 

814 55 Bratislava 

Soľ 474, 094 35 Soľ  

e-mail: miro.balog474@gmail.com 

 

Odborný profil autora 

VŠ 2. stupňa v odbore sociálna práca. Od. r. 

2002 pôsobím v terénnej sociálnej práci, 12 

rokov na pozícii terénneho sociálneho 

pracovníka (TSP) a ostatných 10 rokov na 

pozícii regionálneho koordinátora pre časť 

prešovského a vranovského okresu. Počas 

pôsobenia na pozícii TSP založil a dobrovoľne 

pôsobil v mimovládnej organizácii v obci Soľ, 

kde aj vyše 10 rokov viedol komunitné 

centrum, ktoré bolo zamerané na podporu 

integrácie Rómov. V súčasnosti 

spoluzakladateľ Platformy terénnej sociálnej 

práce, ktorá sa zaoberá terénnou sociálnou 

prácou v MRK, jej ukotvením a postavením 

terénnych sociálnych pracovníkov 

v slovenskej spoločnosti.      
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