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Kompetencie sociálnych pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb pre 

klientov s mentálnym postihnutím 

KURÁŇOVÁ Anna a BARABASOVÁ Bibiána 

 
Abstrakt 

Cieľom článku bolo predstavenie a poukázanie na význam kompetencií sociálneho pracovníka 

pôsobiaceho v domove sociálnych služieb s klientmi s mentálnym postihnutím a 

interpretovanie výsledkov z kvalitatívneho prieskumu ohľadom názorov sociálnych 

pracovníkov domova sociálnych služieb v Tvrdošíne na uvedené kompetencie ich profesie. 

Získané výsledky boli konfrontované s teóriou. 

Kľúčové slová: Klient s mentálnym postihnutím. Kompetencie sociálneho pracovníka. 

Domov sociálnych služieb.  

 

Abstract 

The aim of the article was to introduce and to point out the  importance of responsibilities of 

a social worker who works in a social home services with clients with mental disabilities and 

interpretation of the results from qualitative survey dealing with opinions of social workers in 

the social home services in Tvrdošín on responsibilities of their profession. The gained results 

were confronted with  theory. 

Key words: Client with mental disability. Competences of a social worker. Social home 

services.  

 

 

Úvod 

 Sociálni pracovníci, ktorí sa venujú starostlivosti o klientov s mentálnym postihnutím 

v zariadení sociálnych služieb, sa musia neustále učiť a skvalitňovať svoj prístup a svoje 

kompetencie. Treba však vedieť skĺbiť snahu pomôcť im, neublížiť a taktiež nezabúdať na 

seba. Teda, ak odborník pracuje v spomínanom zariadení, mala by ho táto činnosť zaujímať, 

respektíve mal by disponovať určitými kompetenciami potrebnými pre výkon tejto profesie. 

 

1. Kompetencie sociálnych pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb 

 Starostlivosť o človeka s mentálnym postihnutím nie je jednoduchá. O to viac, keď 

náplňou práce sociálneho pracovníka v domove sociálnych služieb je starostlivosť o väčší 

počet ľudí, respektíve klientov s mentálnym postihnutím. Pričom každý z nich má svoje 

špecifiká vzhľadom na rôznosť druhu, typu, či stupňa mentálneho postihnutia. Môže ísť 

napríklad o rôzny dopad na motoriku, reč, vnímavosť, vôľu, správanie a iné oblasti, pretože 

miera poškodenia mozgu, čo súvisí s  príčinou mentálneho postihnutia, závisí od mnohých 

faktorov. Rôznosť týchto faktorov zapríčiňuje, že každý človek s mentálnym postihnutím je 

jediný svojho druhu, je špecifický a výnimočný, a preto nejestvujú na svete dvaja rovnakí 

ľudia s mentálnym postihnutím. Práve preto je práca s klientmi s mentálnym postihnutím taká 

náročná. Každý klient je iný a vyžaduje si iný prístup, a na základe týchto skutočností by mal 

aj sociálny pracovník mať určité predpoklady, získané či vrodené, pre výkon tejto profesie 

(Vančová, 2005). 

 Sociálny pracovník, ktorý sa venuje klientom s mentálnym postihnutím v zariadení 

sociálnych služieb, disponuje v kontexte svojej funkcie širokou paletou kompetencií. Podľa 

Belza, Siegrista (2001, s. 174) sú kompetencie „také vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré 

sú vhodné k zvládaniu problémov celej rady väčšinou nepredvídateľne sa meniacich 

požiadaviek v priebehu života.“ Avšak autor Tremblay et al. (In Hátar, 2009, s. 116) uvádza, 

že: „pre sociálnu prácu ako pomáhajúcu profesiu je však príznačné, že významnými činiteľmi 
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jej efektivity nie sú len kvalifikačné, ale rovnako aj osobnostné predpoklady sociálneho 

pracovníka, ktoré spoločne vytvárajú profesijné kompetencie. V sociálnej práci sa do 

profesijných kompetencií komplexne premieta celá osobnosť pracovníka.“ V našom príspevku 

sa venujeme výlučne vedomostiam, respektíve kvalifikačným kompetenciám a osobnostným 

predpokladom sociálnych pracovníkov, ktoré podľa uvedenej definície taktiež patria do 

kompetencií sociálneho pracovníka.   

 

2.1 Kvalifikačné kompetencie 

 Medzi kvalifikačné kompetencie patrí predovšetkým vzdelanie a ďalšie vzdelávanie. 

Sociálnu prácu možno na Slovensku študovať na niekoľkých vysokoškolských stupňoch, a to 

v prvom (Bc.), druhom (Mgr.) a treťom stupni (PhD.). Almašiová (2009) dopĺňa, že 

v študijnom odbore Sociálna práca je možné pokračovať aj v rigoróznom štúdiu (PhDr.), 

avšak len na niektorých univerzitách. Takúto možnosť ponúka napríklad Katolícka univerzita 

v Ružomberku či Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. 

Vzdelanie sociálneho pracovníka, ako uvádzajú Žilová, Novotná, Žilová (2010, s. 20) zahŕňa 

osvojenie si určitých vedomostí z rôznych oblastí, ako napríklad „z oblasti psychológie, 

psychoterapie, patopsychológie, psychiatrie, sociológie, pedagogiky, andragogiky, biológie, 

zdravovedy, z oblasti práva – správneho, sociálneho zabezpečenia, rodinného, ale i zo 

sociálnej politiky, výpočtovej techniky a informačných technológií.“ Je dôležité však 

pripomenúť, že nie len na základe poznatkov a získaných vedomostí na vysokoškolskom 

štúdiu v odbore sociálna práca, ale  podľa nového zákona číslo 219/2014 NR SR o sociálnej 

práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí 

a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnej práci“), je pre 

výkon sociálnej práce dôležitý aj absolvovaný stupeň štúdia. Podľa tohto zákona je sociálnym 

pracovníkom absolvent vysokoškolského štúdia druhého stupňa v odbore sociálna práca, 

avšak absolvent prvého stupňa je len asistentom sociálnej práce. Vzdelanie je prvoradou 

zložkou kompetencií sociálneho pracovníka, no bolo by nesprávne domnievať sa, že iba ono 

samotné je postačujúce. Je ho nutné aj v praxi uplatňovať a neustále zdokonaľovať 

prostredníctvom ďalšieho vzdelávania.  

 Kvalifikačné kompetencie sociálneho pracovníka sa zvyšujú aj ďalším vzdelávaním. 

Zákon NR SR číslo 386/ 1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov v § 2 

odseku 1 hovorí, že ďalšie vzdelávanie „umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si 

získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy, alebo ktorým sa pripravuje 

na získanie stupňa vzdelania v školskom systéme.“ V praktickej podobe môže ísť 

o krátkodobé aj dlhodobé vzdelávanie a to formou napríklad semináru, kurzu, školenia 

a podobne (Žilová, 2005). Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov na Slovensku 

zabezpečuje niekoľko prevažne neštátnych inštitúcií. Medzi najvýznamnejšie organizácie 

patrí občianske združenie Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov (www.assp.sk) 

a Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku (www.avspsr.sk). Poslaním 

Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov je rozširovať odborné vedomosti a taktiež 

praktické zručnosti v sociálnej práci, a to prostredníctvom vzdelávania, stáží, rôznych 

výcvikov a ďalších činností. V rámci sociálno-psychologického výcviku môžu sociálni 

pracovníci, ktorí sa zameriavajú na prácu s klientmi s mentálnym postihnutím, absolvovať 

tréning a nácvik jednotlivých zručností, a to predovšetkým: „sebapoznanie, základy 

komunikácie, komunikácia a asertivita, riešenie konfliktov, metódy práce s jednotlivcom, 

metódy práce so skupinou a vedenie skupiny“ (www.assp.sk). Každú z týchto zručností je 

možné absolvovať osobitne v rozsahu 30 hodín počas troch dní. Cena za každý výcvik je 170 

€. Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku sa zameriava na skvalitnenie 

študijného odboru sociálna práca a na jej výkon v praxi. Zabezpečuje predovšetkým 

komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy, organizuje odborné semináre ohľadom 

http://www.assp.sk/
http://www.avspsr.sk/
http://www.assp.sk/


157 

 

vzdelávania v sociálnej práci, tvorí metodické materiály o ďalšom vzdelávaní, zabezpečuje 

samotnú realizáciu ďalšieho vzdelávania a iné činnosti (www.avspsr.sk). Sociálni pracovníci 

pracujú pod rastúcim množstvom tlaku (Hawkins, Shohet, 2000), a preto si táto profesia 

nielenže vyžaduje ďalšie vzdelávanie, či priebežné samovzdelávanie, je však potrebné 

udržanie si správneho odstupu od klientov a nepreťažovať samého seba. Často sa stáva, že 

práve sociálni pracovníci majú tendenciu k syndrómu vyhorenia, ako uvádza Jankovský 

(2003), pričom hovorí, že ide o súbor príznakov, ktoré predstavujú fyzické, mentálne 

a emocionálne vyčerpanie a to následkom opakovanej a dlhotrvajúcej záťaže spojenej 

s celkovým nasadením sa pre potreby iných ľudí. A takýto „vnútorne nespokojný a vyčerpaný 

sociálny pracovník len veľmi ťažko môže ponúknuť pomocnú ruku“ (Janíková, 2010, s. 8). 

Jednou z možností, ako tomu predísť je supervízia, ktorá sa tiež radí medzi ďalšie 

vzdelávanie. Slovák, Vereš (2009, s. 52) uvádzajú, že „prioritou supervízie je profesionálny 

rozvoj pracovníka. Vaska (2012) dopĺňa aj podporu motivácie pre ďalšie vykonávanie a dobrý 

pocit zo svojej práce a Schavel, Tomka (2010) v nej vidia možnosť sociálnych pracovníkov 

naučiť svojich klientov hľadať nové cesty riešenia. Taktiež prevencia poškodzovania klientov 

práve sociálnym pracovníkom je podľa Gaburu (2005) cieľom supervízie. Zákon číslo 

448/2008 o sociálnych službách stanovuje podmienky supervízie. V § 9, odseku 10 hovorí 

o povinnosti poskytovateľa sociálnej služby, za účelom zvyšovania kvality a odbornej úrovne 

sociálnych služieb, vypracovať a realizovať supervíziu. Supervízor môže pôsobiť priamo 

v zariadení a tým vykonávať internú supervíziu, alebo môže poskytovať supervíziu v rámci 

iných zariadení, ako externú formu supervízie.  

 

2.2 Osobnostné predpoklady 

Medzi kompetencie sociálnych pracovníkov patria aj osobnostné predpoklady, respektíve 

charakterové črty, ktoré sú veľmi dôležité pri vykonávaní sociálnej práce s klientmi 

s mentálnym postihnutím. Ak sociálny pracovník nemá určité predpoklady na vykonávanie 

tejto funkcie, hoci má vedomosti a skúsenosti, nebude ho daná profesia napĺňať. 

A v konečnom dôsledku na to doplatí samotný klient sociálnej práce. Čiže aj osobnostné 

predpoklady majú veľký význam a pozitívne obohacujú prácu sociálneho pracovníka. 

Konkrétne sme sa zamerali na osobnostné predpoklady sociálneho pracovníka, ktoré sú podľa 

nášho názoru, na základe vykonávania praxe v takomto zariadení nevyhnutné pri práci 

v domove sociálnych služieb s klientom s mentálnym postihnutím. Hovoríme o týchto 

charakterových vlastnostiach: 

 Ochota pomáhať by mala byť určitou „vstupnou bránou“  ku vykonávaniu sociálnej 

práce. Od tejto ochoty sa odvíja aj angažovanosť sociálneho pracovníka. Kopřiva (In 

Oláh, Schavel, Ondrušová, 2008) rozdeľuje pracovníkov na angažovaných 

a neangažovaných. Angažovaný pracovník je svojou prácou napĺňaný, zaujíma ho, 

pomáhanie je pre neho zmysluplným. Oproti tomu neangažovaný pracovník vykonáva 

svoju prácu bez záujmu, považuje ju za nutné zlo, pričom jediné pozitívum vidí 

v zabezpečení životných podmienok.  

 Trpezlivosť je zásadnou osobnostnou charakteristikou v danej oblasti. Klient 

s mentálnym postihnutím sa prejavuje určitým stereotypným správaním, pomalšími 

reakciami, nepochopeniami a podobne, čo môže niekedy u odborníkov pomáhajúcich 

profesií vyvolať netrpezlivosť. Ondrušová a kol. (2009) však dodávajú, že nie je 

jednoduché zachovať si trpezlivosť vzhľadom na vysoký počet klientov a ich 

rôznorodosť v danom zariadení. S trpezlivosťou sa môže veľmi úzko spájať aj ďalšia 

vlastnosť – vytrvalosť. V sociálnej oblasti väčšinou nemožno očakávať pozitívny efekt 

po krátkom časovom úseku a preto sa netreba znechutiť malými neúspechmi. 

Nepriateľom vytrvalosti je práve už spomenutá netrpezlivosť.   

http://www.avspsr.sk/
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 Empatia je podľa Hartla, Hratlovej (2010) schopnosť vcítenia sa do pocitov a jednania 

toho druhého. Je súčasťou emočnej inteligencie, pričom je možné túto vlastnosť 

rozvíjať, a to nácvikom. Žilová, Novotná, Žilová (2010, s. 47) tvrdia, že „v každom 

človeku existuje schopnosť vžiť sa, precítiť psychický stav toho druhého, jeho 

prežívanie a emócie.“ Empatia je podľa Záškodnej, Mlčáka (2009) úzko spojená 

s porozumením druhým a tým pádom aj s komunikáciou a ochotou komunikovať a je 

neodmysliteľnou súčasťou interpersonálnych vzťahov.       

 Komunikácia je chápaná ako určitá interakcia, ktorá je predpokladom vzájomnej 

výmeny informácií a dorozumievania sa (Žilová, Novotná, Žilová, 2010) a to formou 

verbálnej aj neverbálnej komunikácie. Schavel, Čišecký (2005) hovoria, že 

predpokladom dobrej komunikácie je primerané duševné naladenie sociálneho 

pracovníka a vyhradenie si času a priestoru. Komunikácia s klientmi s mentálnym 

postihnutím môže byť veľmi náročná. Odvíja sa od komunikačných schopností 

daného klienta, či je schopný komunikovať a ako. V tomto prípade môže ísť o jednu 

z bariér v komunikácii, o ktorých sa zmieňuje Scharlau (2008), a to o neporozumenie 

dôsledkom intelektuálnych či jazykových prekážok.   

 Kongruencia  je podľa Oláha a kol. (2008, s. 87) „ zhoda vonkajšieho prejavu 

s vnútorným prežívaním.“ Opakom kongruencie je inkongruentnosť, ktorá môže 

pôsobiť na klienta ako neotvorenosť a faloš, ktorá následne bráni klientovi byť 

otvoreným a úprimným. Vonkajší prejav pomáhajúceho odborníka prezradí klientovi 

ako ho vníma a či je voči nemu úprimný.  

 Zodpovednosť je z hľadiska Hartla, Hartlovej (2010) vlastnosťou osobnosti, ktorá sa 

prejavuje pohotovým konaním v rámci požiadaviek a noriem, respektíve v rámci 

povinností. Zodpovednosť je súčasťou každého zamestnania. V pomáhajúcich 

profesiách však ide o zodpovednosť za seba, svoje povinnosti, ale aj za klienta.  

 Asertivita je priame interpretovanie vlastných pocitov, názorov, potrieb, pričom 

napomáha k samotnej sebaúcte a taktiež k úcte k iným (Žilová, Novotná, Žilová, 

2010). Hartl, Hartlová (2009) dopĺňajú skutočnosť, že asertívna zručnosť pomáha 

odmietať bez pocitu viny a tak nebrať na seba zbytočnú zodpovednosť za veci, ktoré 

človek nemôže ovplyvniť. Asertivitou si sociálny pracovník udržuje určitý potrebný 

odstup, aby neprekročil isté hranice medzi ním a klientom. Kopřiva (In Žilová, 

Novotná, Žilová, 2010) v tejto súvislosti hovorí, že sa to najčastejšie vyskytuje u tých 

pomáhajúcich pracovníkov, ktorí majú nevyriešené problémy alebo prekonávajú 

osamelosť pomocou iným, a tým si dopĺňa nedostatok vlastnej sebaistoty a pocitu 

užitočnosti. Ďalšie osobnostné predpoklady, ktoré sa vzťahujú na sociálnych 

pracovníkov sú podľa Schavela, Čišeckého (2005) takými vlastnosťami, ktoré 

predstavujú dobrého človeka. Okrem niektorých už vyššie spomenutých sú to 

napríklad pracovitosť, poctivosť, spravodlivosť, slušnosť a čestnosť. Ondrušová a kol. 

(2009) hovoria zase o flexibilnosti, dynamike a iniciatíve. Vančová (2005) vyzdvihuje 

reflexiu, sebareflexiu a sebaovládanie. V neposlednej miere je podľa Levickej (2007) 

veľmi podstatné aj nepodmienené pozitívne prijatie, ktoré vychádza z prístupu 

orientovaného na klienta. Jeho súčasťou je aj už vyššie uvedená kongruencia 

a empatia. 
 

2. Vnímanie odborných a osobnostných kompetencií sociálnymi pracovníkmi domova 

sociálnych služieb v Tvrdošíne 

 Na základe pološtruktúrovaného interview sme realizovali kvalitatívny prieskum v domove 

sociálnych služieb v Tvrdošíne. Tento prieskum bol realizovaný v roku 2014, v rámci ktorého 

sme zisťovali názory sociálnych pracovníkov, na niektoré ich kompetencie pri práci s 

klientom s mentálnym postihnutím, čo bolo aj cieľom prieskumu. Objektom tohto prieskumu 
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boli už vyššie spomenutí sociálni pracovníci v rámci sociálno-terapeutického úseku domova 

sociálnych služieb v Tvrdošíne, respektíve výber vzorky bol zámerný a skupina uzavretá. 

 Keďže sme sa zamerali na prieskum v rámci jedného úseku, môžeme povedať, že išlo 

o homogénnu vzorku. Rozhovor prebiehal s každým participantom osobne. Odpovede 

participantov boli nahrávané a neskôr bol vykonaný prepis týchto nahrávok. Získané dáta boli 

vyhodnocované metódou opisu sociálneho javu, pričom bolo potrebné vychádzať 

z čiastkových cieľov a prieskumných otázok prieskumu. Podstatnými determinantmi tohto 

prieskumu boli kompetencie sociálnych pracovníkov, a to konkrétne vzdelanie, ďalšie 

vzdelávanie a osobnostné predpoklady sociálneho pracovníka potrebné pre výkon tejto 

profesie. V prvom rade sme sa zamerali na zisťovanie názorov participantov na to, akými 

kompetenciami by mali disponovať pri  práci s klientmi s mentálnym postihnutím v domove 

sociálnych služieb. Na základe výsledkov sa ukázalo, že jadrom kompetencií sociálnych 

pracovníkov pracujúcich s klientmi s mentálnym postihnutím je osobnosť človeka. Hovoríme 

o osobnostných predpokladoch, resp. o vlohách pre vykonávanie danej profesie, teda 

o osobnostných kompetenciách. Ďalej môžeme na základe analýzy interview uviesť, že medzi 

kompetencie sociálnych pracovníkov môžeme podľa ich názoru zaradiť aj profesionálny 

odstup. Hovoríme o tom, že by sa sociálny pracovník nemal emocionálne naviazať na svojho 

klienta a tým si udržať správny odstup. Neodmysliteľne tu patrí aj duševná hygiena a 

skúsenosti, skrze ktoré by sa mali kompetencie sociálneho pracovníka rozvíjať 

a zdokonaľovať. Jeho skvalitňovanie predstavuje aj ďalšie vzdelávanie. Taktiež odborné 

vzdelanie, teda odborné kompetencie sú dôležité, však podľa participantov nejde 

o rozhodujúcu zložku kompetencií v práci sociálneho pracovníka s klientom s mentálnym 

postihnutím. Vzhľadom k teórii sme sa dozvedeli, že medzi kompetencie by sociálni 

pracovníci zaradili okrem vzdelania, osobnostných predpokladov a ďalšieho vzdelávania aj 

profesionálny odstup a duševná hygiena. Môžeme však uviesť, že tieto dva aspekty možno 

nadobúdať prostredníctvom získavania skúseností v danom zariadení.  

 Následne sme zisťovali názory participantov na stupeň, študijný odbor či certifikované 

vzdelávanie, ktoré je potrebné pre prácu sociálneho pracovníka s klientmi s mentálnym 

postihnutím. V domove sociálnych služieb majú takmer všetci zamestnanci sociálno-

terapeutického úseku vysokoškolské vzdelanie sociálneho zamerania v o odbore Sociálna 

práca. Avšak z tvrdení participantov môžeme uviesť, že pre výkon tejto profesie je podľa ich 

názoru postačujúce aj stredoškolské vzdelanie s príp. certifikovaným vzdelaním. Sociálny 

pracovník a ergoterapeut nemusia mať absolvovanú vysokú školu, dokonca ani prax v danom 

odbore. No absolvovanie vysokoškolského vzdelania môže byť len výhodou a určitým 

prínosom, resp. môže zavážiť pri výbere nových zamestnancov. Vzdelanie teda závisí hlavne 

od funkcie v zariadení. Pokiaľ ide o postačujúci stupeň dosiahnutého vysokoškolského štúdia, 

je to prvý stupeň, resp. ukončené bakalárske štúdium. Avšak podľa nového zákona o sociálnej 

práci a o podmienkach výkonu sociálnej práce, je postačujúcim vzdelaním sociálneho 

pracovníka absolvované minimálne magisterské štúdium v odbore Sociálna práca, pretože 

absolvent bakalárskeho štúdia je podľa tohto zákona len asistentom sociálnej práce (Zákon 

o sociálnej práci), ako sme už spomínali vyššie. Pred nástupom do zariadenia nie je potrebné 

a ani povinné absolvovať nejaký kurz, resp. certifikované vzdelávanie. Povinné je však iba 

absolvovanie školenia o ochrane a bezpečnosti a odbornej spôsobilosti na sociálneho 

pracovníka.    

 Pre prácu v domove sociálnych služieb je ďalšie vzdelávanie prospešné, no na základe 

rozhovorov s participantmi sme zistili, že by malo byť realizované častejšie. Ďalšie 

vzdelávanie pôsobí tiež osožne pre psychohygienu. Jedným zo spôsobov, ako sa ďalej 

vzdelávať je samovzdelávanie, kurzy, tiež supervízia. Supervízia je v danom zariadení 

považovaná za prínosnú, a to prevažne pre psychickú stránku, získavanie nadhľadu a nových 

zručností. Supervíziu by bolo vhodné absolvovať aspoň dva krát za rok, prípadne podľa 
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potreby zamestnancov. Niektorí sociálni pracovníci môžu byť viac psychicky vyčerpaní, ako 

iní. Závisí to aj od stupňa klientovho mentálneho postihnutia. Klienti s vyšším stupňom 

mentálneho postihnutia si vyžadujú viac pozornosti a trpezlivosti. Preto by takýto 

zamestnanci potrebovali častejšiu supervíziu. Na základe rozhovoru s participantmi sme 

zistili, že jar a jeseň sú pre klientov so schizofréniou veľmi náročné, pretože sú viacej 

agresívnejší. A to je tiež vhodný čas pre absolvovanie supervízie. Takisto aj kurzy prispievajú 

k ďalšiemu vzdelávaniu, no nie sú povinné. Sú prínosné, no bolo by vhodné, keby boli viac 

realizované, resp. ich absolvovanie je veľmi zriedkavé, a to hlavne z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov. Za veľmi pozitívne vnímajú absolvovanie napr. týchto kurzov: 

kreatívny, športový, zvládanie sexuality a agresivity klientov, sociálna rehabilitácia, 

pedagogicko-psychologické minimum. Sociálni pracovníci zo sociálno-terapeutického úseku 

by radi uvítali aj kurzy o sexualite, psychike klientov, zvládanie náročných situácií, ovládanie 

sa, taktiež aj kurzy zamerané na sebaobranu. Ako sme už uviedli, keďže táto práca nie je 

jednoduchá, vyžaduje si ďalšie vzdelávanie, no z hľadiska dlhodobého vykonávania tejto 

profesie je tiež dôležité nepodceňovať psychohygienu. Podstatné je, aby takýto zamestnanec 

nebral všetko osobne zo strany klientov. Ide hlavne o situácie, keď sa klient hnevá napr. na 

sociálneho terapeuta, keď mu niečo nedovolí, alebo zakáže. Vtedy sa klient nemusí o ňom 

pekne vyjadrovať. Takéto situácie treba brať s nadhľadom, inak by pomáhajúci odborník 

psychicky upadal. Držať si od klientov odstup ale nestačí. Je nevyhnutné udržiavať si aj 

správnu psychohygienu, napr. prostredníctvom tzv. vypnutia v mimopracovnom čase, teda 

nájsť si čas pre seba, svojich blízkych. Vhodný je oddych, šport, čas trávený v prírode či 

akékoľvek iné aktivity podľa záľub jednotlivcov. Aj to je spôsob na predchádzanie syndrómu 

vyhorenia. Práca v domove sociálnych služieb je tiež veľmi náročná preto, lebo sa tu sociálni 

pracovníci každodenne stretávajú s psychickou záťažou. Na základe výpovedí participantov 

môžeme tvrdiť, že týchto zamestnancov vyčerpáva psychická záťaž viac než fyzická práca. 

Klienti domova sociálnych služieb si vyžadujú a potrebujú pokojný a trpezlivý prístup zo 

strany pomáhajúcich odborníkov, taktiež aj plné venovanie sa im. Pre takýto prístup daná 

profesia potrebuje odborníkov s istými osobnostnými predpokladmi. Dokonca sme zistili, že 

vlastnosti osobnosti sú na základe názorov participantov pri tomto zamestnaní vyzdvihované 

viac než vzdelanostné predpoklady, resp. sú hodnotnejšie. Pretože zamestnanec v domove 

sociálnych služieb bez určitých osobnostných predpokladov nebude schopný dlhodobo sa 

udržať na danej pracovnej pozícií, aj keď má absolvované vysokoškolské vzdelanie, a to 

práve z dôvodu vysokej psychickej záťaže, ktorú nie každý rovnako znáša. Keď hovoríme 

o osobnostných predpokladoch, výpovede skúsených participantov – zamestnancov domova 

sociálnych služieb, zdôraznili niektoré, podľa nich tie najpodstatnejšie. A preto by mal takýto 

pomáhajúci profesionál disponovať týmito základnými vlastnosťami ako: trpezlivosť, 

empatia, flexibilnosť, ľudskosť, kongruencia, tolerancia, tvorivosť, asertivita, zdravý odstup. 

Za tie najnevyhnutnejšie určili trpezlivosť, empatiu a ľudskosť. Naopak, v danej profesii by 

nedokázal pracovať človek precitlivený, neohľaduplný, netrpezlivý, výbušný, povýšenecký, 

citovo chladný a človek averzný voči ľuďom s mentálnym postihnutím.  

 

Záver 

 Na základe zistených informácií z rozhovorov so sociálnymi pracovníkmi domova 

sociálnych služieb v Tvrdošíne, sme vymedzili odporúčania, ktoré by podľa nás predstavovali 

určitý prínos v praxi, ohľadom nevyhnutných kompetencií sociálnych pracovníkov pri práci s 

klientmi s mentálnym postihnutím. Ide o nasledovné odporúčania. Pred nástupom sociálneho 

pracovníka do domova sociálnych služieb, by sme navrhovali absolvovanie testu zvládania 

psychickej záťaže, keďže ide o psychicky náročnú prácu. Taktiež by bolo prínosom v rámci 

tejto záťaže zúčastniť sa aj po prijatí do zamestnania psychologického kurzu, zameraného na 

zvládanie psychickej záťaže. Následne, keď už sociálny pracovník pracuje v domove 



161 

 

sociálnych služieb, mal by mať zavedené povinné absolvovanie aspoň jedného, prípadne 

dvoch kurzov za rok. Posledným návrhom by bolo, aby sa vzhľadom na legislatívnu 

povinnosť vykonávania supervízie a jej pozitívnych výsledkov overovali jej realizácie 

v domovoch sociálnych služieb. Klient s mentálnym postihnutím si vyžaduje istý 

profesionálny prístup, a preto je vhodné zo strany sociálnych pracovníkov usilovať sa získať, 

resp. neustále rozvíjať potrebné kompetencie pre výkon tejto profesie.  
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