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ROZVOJ SOCIÁLNYCH SPÔSOBILOSTÍ SENIOROV 

V PODMIENKACH U3V 

 

MARIANNA HUPKOVÁ 
 

 

Anotácia: Jeden z  kľúčových posolstiev Memoranda o celoživotnom vzdelávaní (2000) - „Nové základné 

zručnosti pre všetkých“ akcentuje rozvoj sociálnych spôsobilostí, ktoré umožňujú jednotlivcovi nielen účinnú 

adaptáciu v sociálnom prostredí, ale  aj dosahovanie jeho osobných cieľov a celkové psychosociálne fungovanie.  

Domnievame sa, že tréning (výcvik) sociálnych spôsobilostí by mal byť v systéme celoživotného vzdelávania 

akcentovanou a neoddeliteľnou súčasťou (seba)rozvíjania osobnosti. Mali by ho absolvovať nielen žiaci na 

základných a stredných školách, vysokoškolskí študenti, dospelí, ako aj starší ľudia, seniori.   

 

Kľúčové slová: sociálne spôsobilosti, edukácia, sociálno-psychologický výcvik, Univerzity tretieho veku.  

 

Abstract: One of the key messages of the Memorandum on Lifelong Learning (2000) - "New elementary skills 

for all" emphasizes the development of social skills that enable the individual not only to adapt effectively in the 

social environment, but also to achieve its personal goals and overall psycho-social functioning. We believe that 

training of social skills should be an integral part of (self) development of personality within the lifelong learning 

system. Not only pupils in primary and secondary schools should pass it, but also university students, adults, and 

the elderly, seniors. 
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Úvod 

 

Sociálne spôsobilosti možno charakterizovať ako správanie, ktoré jednotlivcovi umožňuje primeraným 

spôsobom vyjadriť svoje názory, postoje, presvedčenia, emócie či potreby a dosiahnuť ciele vo vzájomnom 

kontakte s inými ľuďmi. Viažu sa na medziľudské vzťahy a na základe dispozícií jednotlivca a jeho sociability 

sa v predmetných vzťahoch aj rozvíjajú a stabilizujú. Pojmom sociabilita sa potom vyjadruje družnosť, 

schopnosť vytvárať a udržovať medziosobné vzťahy. V širšom chápaní sociabilita zahŕňa aj povahu človeka 

k iným ľuďom (Řezáč, 1998). Je nesporné, že v  úspešnom sociálnom kontakte jednotlivec využíva rôznorodé 

sociálne spôsobilosti, ktoré mu umožňujú účinnú adaptáciu a komunikáciu v jeho rodinnom, pracovnom i širšom 

sociálnom prostredí. Z tohto pohľadu je užitočné rozdelenie sociálnych spôsobilostí na všeobecné (komunikačné 

spôsobilosti), ktoré tvoria všetkým ostatným potrebný základ a na špeciálne, ktoré odrážajú špeciálne 

požiadavky danej činnosti alebo profesionálnej roly (Poláček, 2008). R. Komárková, I. Slaměník a J. Výrost 

(2001) radia medzi univerzálne zložky sociálnych spôsobilostí, ktoré sú potrebné vo všetkých ľudských 

profesiách a uplatňujú sa v akomkoľvek sociálnom kontakte, sociálnu percepciu, sociálnu komunikáciu, 

sociálnu interakciu, zvládanie interpersonálnych konfliktov, asertívne konanie, zvládanie záťažových situácií, 

tvorivosť. Rozvíjanie  týchto sociálnych spôsobilostí je predpokladom odborného i osobnostného rastu 

jednotlivca. Prispieva k zvýšeniu jeho sociálnej kompetencie,  pričom smeruje nielen k efektívnosti 

komunikačného procesu, ale i osobnej spokojnosti jeho aktérov.  

 

Jednotlivé sociálne spôsobilosti vytvárajú obsahovú zložku sociálnej kompetencie subjektu. Sociálnu 

kompetenciu vo všeobecnosti chápeme ako kapacitu jednotlivca k regulácii vlastného správania (na úrovni 

kognícií, emócií i zjavného správania), ktorá umožňuje jednotlivcovi primeraným spôsobom vyjadriť svoje 

emócie a  potreby, efektívne zvládať rozličné sociálne situácie a požiadavky v rámci sociálnej interakcie, ako aj 

 dosahovať osobné či interpersonálne ciele.   

 

Kvalita sociálnej kompetencie človeka, ktorá je tvorená súborom osvojených sociálnych spôsobilostí 

v priebehu života jednotlivca, je v behaviorálnom situačnom kontexte prediktorom tak sociálne kompetentného 

správania, ako aj sociálne nekompetentného správania (Verešová, 2006). Tak, ako aj motorické schopnosti 

a zručnosti, aj sociálne schopnosti a spôsobilosti je potrebné osvojiť si, naučiť sa ich.  Účinnými nástrojmi 

v tomto smere môže byť odborná príprava a sociálny výcvik riadený skúsenými pedagógmi či psychologicky 

kvalifikovanými inštruktormi (trénermi). 
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1.1 Posudzovanie a deficity sociálnych spôsobilostí 

 

Proces osvojovania žiaducich spôsobov správania však nie je vždy optimálny, ale môže byť narušený 

z rôznych dôvodov, čo má za následok deficity sociálnych spôsobilostí rôzneho rozsahu. Dôležité je preto, ešte 

pred začiatkom práce vo výcvikovej skupine prostredníctvom výcvikového programu, úvodné posúdenie 

sociálnych spôsobilostí a sociálnych deficitov účastníkov výcviku. Cieľom predmetnej analýzy a posúdenia je 

zistenie aktuálneho stavu, východiskovej úrovne správania. Zameriavame sa pri tom tak na odhalenie tých 

nedostatkov, ktoré je potrebné zmeniť, ako aj nájdenie kladných stránok, ktoré sa prejavujú v spôsobilostiach 

komunikačného prijímania, spracovania a vyjadrovania informácií. Vychádzajúc z behaviorálneho prístupu, 

zameriavame sa na poznanie problému v termínoch správania a na určenie premenných prostredia, ktoré ho 

ovplyvňujú. Posudzovanie správania potom slúži ako podklad výberu vhodných intervenčných stratégií na 

odstránenie problémov (v našom prípade problémov v sociálnych spôsobilostiach). Aby tréner (vedúci výcviku) 

správne posúdil sociálne spôsobilosti účastníkov výcviku, musí získať potrebné informácie z viacerých oblastí. 

Prvým zdrojom môže byť rozhovor zameriavajúci sa na súčasný stav deficitov, ťažkostí a problémov 

jednotlivých účastníkov výcviku (v našom prípade problémov v sociálnych spôsobilostiach), vznik a priebeh 

týchto problémov, ako aj na zistenie faktorov, ktoré účastníka výcviku predisponujú k vzniku súčasného 

problému a na poznanie jeho súčasnej životnej situácie. Ďalším zdrojom je pozorovanie prirodzene sa 

vyskytujúceho správania účastníka výcviku v priebehu rozhovoru a pozorovanie jeho správania v priebehu 

prehrávaných situácií (hranie rolí). Hranie rolí tak môže byť nielen významnou metódou v rámci nácviku 

sociálnych spôsobilostí, ale aj účinným nástrojom, ktorým môžeme identifikovať behaviorálne  klady 

a nedostatky v sociálnych spôsobilostiach v priebehu prehrávaných situácií (Prusáková, 2000a). Ďalším zdrojom 

môže byť použitie sebaposudzovacích dotazníkov, hodnotiacich škál, psychodiagnostických testov, osobnostných  

dotazníkov, projektívnych techník, prípadne i prístrojových metodík, ktoré sa administrujú účastníkom výcviku. 

Informácie získané z týchto zdrojov potom môžu slúžiť ako podklad k behaviorálnej a funkčnej analýze (za 

predpokladu, že výcvik vychádza z teórie učenia) bližšie (Praško, Možný, Šlepecký, a kol., 2007). Pre 

kognitívny a behaviorálny prístup je typické, že k problémovému správaniu (v našom prípade problémy, deficity 

v sociálnych spôsobilostiach) pristupuje ako k utvorenému a udržiavanému interakciou medzi človekom a jeho 

prostredím. Problémové správanie vzniká podobne ako každé naučené správanie – posilňovaním a interpretáciou 

už zažitého. Faktory, ktoré sú spojené s objavením sa ťažkostí a problémov, nemusia byť totožné 

s udržiavajúcimi.  

Pokiaľ v behaviorálnej analýze sa snažíme rozpoznať históriu správania a jeho udržiavania v termínoch 

teórie učenia, vo funkčnej analýze sa sústreďujeme nielen na samotného jednotlivca, ale potrebujeme zistiť, čo 

sa deje v celom systéme jeho medziľudských vzťahov. Základná otázka smeruje k možným sekundárnym 

ziskom (zisky z maladaptívneho správania si subjekt nemusí vôbec uvedomovať). Dôležité je tiež zistiť, čo už 

subjekt kvôli svojim ťažkostiam nerobí, ale rád by robil, alebo nerobí, napriek tomu, že by mu to mohlo pomôcť. 

Výsledkom funkčnej analýzy by malo potom byť definovanie problému (v našom prípade problému v sociálnych 

spôsobilostiach) a formulovanie (konkretizácia) cieľov, ktoré chceme dosiahnuť.  

M. Gresham (1985, 1990, in: Gajdošová – Herényiová, 2002) klasifikuje problémy v sociálnych 

spôsobilostiach do štyroch skupín podľa toho, či subjekt vie alebo nevie, ako danú zručnosť použiť a či sú 

prítomné alebo neprítomné negatívne emocionálne prejavy ako strach, úzkosť či hnev. Na základe tejto 

klasifikácie možno rozpoznať: 1. Nedostatky v osvojení si sociálnych spôsobilostí – do tejto skupiny možno 

zaradiť jednotlivcov, ktorí vôbec nemajú rozvinuté požadované sociálne spôsobilosti, aby sa v danej sociálnej 

situácii adekvátne správali a mali adekvátne vzťahy s inými ľuďmi. Napr. nevedia, ako začať rozhovor, čo majú 

povedať, ako to majú povedať, čo majú urobiť v danej situácii. 2. Nedostatky v používaní sociálnych 

spôsobilostí – niektorí jednotlivci síce majú osvojené sociálne spôsobilosti, ale nevedia ich použiť na 

požadovanej úrovni v dôsledku nedostatočnej motivácie alebo nedostatku príležitostí sa takto správať a používať 

isté prejavy správania. 3. Nedostatky v sebakontrole sociálnych spôsobilostí – tieto problémy v oblasti 

sociálnych spôsobilostí má subjekt, ktorý si neosvojil určité sociálne spôsobilosti, najmä z dôvodu prítomnosti 

negatívnych emócií, ako sú strach, úzkosť či fóbie. 4. Nedostatky v sebakontrole používania sociálnych 

spôsobilostí – jednotlivci s týmito problémami majú síce osvojené požadované spôsobilosti, ale ich nevyužívajú, 

a to najmä z dôvodu negatívnych emócií, úzkosti a strachu. Napriek tomu, že vedia, ako určitú sociálnu 

spôsobilosť použiť, robia tak zriedkavo a nepravidelne.  

Druh i rozsah deficitu sociálnych spôsobilostí sa u každého jednotlivca môže meniť. Ťažkosti sa môžu 

vyskytnúť v rôznom prostredí alebo môžu byť obmedzené iba na určité prostredie či určitú situáciu (napr. pri 

komunikácii s autoritami). Či už vnímame nedostatok v oblasti sociálnych spôsobilostí ako príčinu alebo 

následok iných problémov, najdôležitejšie je problémy v sociálnom fungovaní jednotlivca detekovať, 

diferencovať, definovať a  poskytnúť adekvátnu formu intervencie. 
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1.2  Vybrané možnosti rozvíjania sociálnych spôsobilostí seniorov 

 

 Sociálne spôsobilosti a sociálne správanie jednotlivec nadobúda v priebehu ontogenézy postupne. Kvalita 

sociálnych spôsobilostí a sociálnej kompetencie jednotlivca je do značnej miery determinovaná kultúrou, 

v ktorej človek žije, sociálnou skupinou, do ktorej patrí.  Keďže dieťa sa učí napodobňovaním ostatných, pri 

výchove najmä rodičia, učitelia v škole, ale i spolužiaci a príbuzní, ktorých správanie dieťa pozoruje, poskytujú 

dôležité modely a vzory, na základe ktorých si dieťa vytvára vlastné spôsoby správania. Ďalšou významnou 

zložkou učenia je okrem napodobňovania i súhrn pokynov, inštrukcií, ako sa správať v určitých sociálnych 

situáciách. Za správne spôsoby správania je dieťa povzbudzované a odmeňované a  nesprávne správanie sa 

karhá, prípadne trestá. Postupne s vývinom dieťaťa, nadobúda rozpoznávaciu schopnosť pre lepšie odhadovanie 

situácie, naučí sa byť citlivé k iným ľuďom, skúma možné riešenia situácií a dokáže sa rozhodnúť pre to 

riešenie, ktoré sa zdá byť pre neho tým najvhodnejším. Na druhej strane reakcia, ktorú dostane od okolia, mu 

poskytuje spätnú informáciu o správnosti a presnosti, s akou si danú situáciu vysvetlilo, či bola jeho reakcia 

adekvátna. Ide o nepretržitý proces, ktorý môže pokračovať až do dospelosti i v období dospelosti. Tento proces, 

v ktorom si jednotlivec osvojuje rôzne formy spoločenského správania, môže byť zámerný, alebo môže 

prebiehať živelne. Ak ide o zámernú aktivitu, hovoríme o (aktívnom) sociálnom učení (Hotár – Paška – Perhács 

a kol., 2000). Podľa M. Zelinu (2007) sociálne učenie predstavuje súbor metód, techník a prostriedkov, pomocou 

ktorých sa jednotlivec stáva súčasťou society.  

 V ostatnom období možno pozorovať značný rozmach výcvikových programov zameraných na rozvíjanie 

sociálnych spôsobilostí, ktoré nachádzajú uplatnenie v rôznych oblastiach spoločenskej praxe. S tým súvisí 

i potreba výskumov zaoberajúcich sa problematikou overovania ich účinnosti. Pozitívny účinok rozvíjajúcich 

programov na osobnostné i interpersonálne charakteristiky účastníkov v rôznych cieľových skupinách zistili 

u nás viacerí autori. Uplatnenie výcviku sociálnych spôsobilostí v rezidenciálnej sociálno-výchovnej 

starostlivosti o dospelých a seniorov zdôrazňujú napr. B. Balogová (2005), Čornaničová (1998), C. Határ (2008), 

J. Hroncová, Z. Hudecová, T. Matulayová (2000), J. Perhács (2010), A. Tokárová a kol. (2003), A. Tokárová, T. 

Matulayová (2008) a i. 

 Možno pozorovať, že viaceré vysoké školy a univerzity vzali na seba úlohu sociálno-politickej povahy 

voči osobám tretieho veku a organizovaním univerzity tretieho veku pri svojich fakultách umožňujú týmto 

jednotlivcom kvalitné využívanie ich času, ako aj možnosť naďalej hrať aktívnu úlohu v prospech spoločnosti i 

seba samého. Univerzita poskytuje seniorom možnosť sebarealizácie a nového životného naplnenia, vedie ich k 

aktivizovaniu tvorivých schopností a súbežne posilňuje sociálne väzby, podporuje integráciu starších ľudí do 

spoločnosti (Hrapková, 2011). Aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v rámci celoživotného záujmového 

vzdelávania občanov organizuje pre absolventov vysokých a stredných škôl záujmové vzdelávanie dospelých a 

seniorov v rámci Univerzity tretieho veku. Predmetné vzdelávanie je určené občanom, ktorí dosiahli minimálnu 

vekovú hranicu 45 rokov a  majú záujem si rozšíriť, prehĺbiť či doplniť oblasť poznania či praktických zručností. 

Vzdelávanie trvá 3 roky, výučba sa realizuje dvakrát do mesiaca. Prijímacie skúšky sa na jednotlivé vzdelávacie 

programy UTV nekonajú, podmienkou pre prijatie na vzdelávanie je maturitná skúška. Vzdelávanie končí 

obhajobou záverečnej práce alebo záverečnou skúškou. Absolventom univerzita vydá osvedčenie, ktoré im na 

slávnostných promóciách odovzdá rektor univerzity. Ponuka vzdelávacích programov na našej univerzite 

každoročne reflektuje požiadavky tejto časti populácie, ako i spokojnosť z realizácie vzdelávacích programov v 

minulých rokoch (http://www.ukf.sk/dalsie-vzdelavanie/univerzita-tretieho-veku).  

 

 V akademickom roku 2010/2011 sme v rámci UTV  pri UKF v Nitre (Študijný odbor: - Psychológia 

tretieho veku – 2. ročník) aplikovali s určitými modifikáciami (vzhľadom na individuálne špecifiká a potreby 

účastníkov) model výcvikového programu vychádzajúci z kognitívno-behaviorálneho prístupu. Výcvikový 

program sa realizoval v letnom semestri formou „Sociálno-psychologického výcviku“ (SPV) a prebiehal 

jedenkrát do týždňa s  časovou dotáciou 120 minút na jedno stretnutie. Celková časová dotácia výcvikového 

programu bola 14 hodín. Jednotlivé skupinové stretnutia boli zamerané tematicky s nasledovným okruhom tém: 

1. Ciele, pravidlá a podmienky SPV. 2. Interpersonálna percepcia, sebareflexia, sebaakceptácia. 3. Emočné 

sebavyjadrenie. 4. Interpersonálna komunikácia, spätná väzba a jej pravidlá. 5. Zvládnutie záťažových situácií. 

6. Výcvik tvorivosti. 7. Záverečná sebareflexia, zápočet. Predmetný model sociálneho výcviku vychádzajúci z 

kognitívno-behaviorálneho prístupu spočíva na dvoch centrálnych princípoch: naše kognície majú kontrolovaný 

vplyv na naše emócie a správanie;  ako konáme alebo ako sa správame, môže silno ovplyvniť naše myšlienkové 

vzorce a emócie. Žiaducu zmenu v správaní a konaní možno dosiahnuť zmenou v myslení.  Kognitívno-

behaviorálny prístup vychádza z teórie, že príčinou psychických ťažkostí sú chybné spôsoby myslenia a 

správania, ktoré sú naučené a udržiavané vonkajšími i vnútornými faktormi. Jednotlivec sa môže tieto chybné 

spôsoby správania odnaučiť či preučiť, alebo sa môže naučiť novým, vhodnejším spôsobom správania, ktoré mu 

umožnia účinnejšie sa adaptovať a riešiť svoje problémy. V priebehu niekoľkých desaťročí vznikol celý rad 

behaviorálnych (napr. metódy na vytvorenie nového správania, metódy k zmene existujúceho správania – 

operačné podmieňovanie a i.), ako aj kognitívnych (napr. kognitívna reštrukturalizácia, sebainštruktáž a i.) 

http://www.ukf.sk/dalsie-vzdelavanie/univerzita-tretieho-veku
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metód, ktoré majú široké uplatnenie nielen v rámci terapeutického prístupu v liečbe psychických porúch, ale 

niektoré z nich aj v rámci tréningu sociálnych spôsobilostí a rozvíjania sociálnej kompetencie u bežnej 

populácie. Sociálny výcvik ako modelová sociálna situácia tu vychádza z predpokladu, že v každej skupinovej 

interakcii prebieha proces kognitívneho a sociálneho učenia. Nadobudnuté sociálne spôsobilosti a osvojené 

prvky sociálneho správania si potom po dôkladnom nácviku a upevnení prenášajú prostredníctvom transferu 

z modelovej situácie do reálneho života.  Výcvik sme realizovali formou malej sociálnej skupiny a klasické 

skupinové sedenie štruktúrovali do šiestich etáp: 1. Rozohrievanie skupiny. Inštrukcie. 3. Modelovanie. 4. 

Hanie rolí. 5. Posilnenie 6. Zadanie domácich úloh. Jednotlivé úlohy a aktivity včítane prestávok sú do 

výcvikovej práce zaradené na základe predchádzajúcej analýzy skupinovej situácie a v závislosti od potrieb 

účastníkov i vedúceho výcviku. Celková úloha sa najskôr rozdelí na menšie časti, ktoré potom vyučujeme 

systematicky krok za krokom od jednoduchších úloh k zložitejším až k celkovej úlohe. Pred každým krokom sa 

najskôr poskytnú inštrukcie a vysvetlenie. Ďalej nasleduje demonštrácia (modelovanie), po ktorej účastník 

tréningu sám vyskúša demonštrované spôsoby správania (nácvikom správania alebo hraním rolí) a po nich 

spätnú väzbu a povzbudenie (ktoré môže slúžiť ako posilnenie). Ak je to potrebné, môžu nasledovať korekcie. 

Na záver dostane  účastník úlohu novozískanú spôsobilosť precvičovať v domácom prostredí (zadanie domácich 

úloh). Predmetná zostava skupinového sedenia sa podľa situačných potrieb i špecifických potrieb jednotlivých 

účastníkov môže i meniť.  

 

 Neoddeliteľnou súčasťou výcvikového programu realizovaného v edukácii seniorov je hodnotenie jeho 

účinku. Hodnotenie účinku výcvikového programu je podľa Jarošovej (2001) vysoko žiaduce tak pre praktické 

účely, ako aj pre účely výskumné. Zároveň je však zložitou a náročnou metodologickou oblasťou (Popelková, 

Zaťková, 2009), nakoľko je v oboch prípadoch  nutné stanoviť vhodné kritériá, ktoré by postihli účinky 

výcvikového programu. Formulovanie indikátorov, pomocou ktorých možno vyjadriť mieru, prípadne stupeň 

dosiahnutia cieľov zároveň  je základom kvantitatívneho aj kvalitatívneho hodnotenia účinku výcvikového 

programu. Jedným z ukazovateľov prínosu výcvikového programu pre samotných účastníkov je nesporne 

i subjektívne hodnotenie účastníkov sociálneho výcviku, ktoré je ako uvádza M. Zaťková (2003) vhodným 

doplnkom k utvoreniu si komplexného obrazu o vplyve výcviku na osobnosť účastníka a tiež iným spôsobom 

získania spätnej väzby o prežívaní zážitku v skupine. Za týmto účelom zistenia vplyvu a prínosu výcvikového 

programu na jeho účastníkov boli účastníkom výcvikového programu administrované nasledovné nástroje: 

modifikovaný Yalomov dotazník (in: Kratochvíl, 1978), modifikovaný Rogersov dotazník (1997), nami 

zostrojený evaluačný hárok, opis a kresba najsilnejšieho zážitku. Predmetné nástroje subjektívneho hodnotia 

účinku výcvikového programu sme účastníkom administrovali bezprostredne po ukončení sociálneho výcviku. 

Nasledovne vyberáme iba niektoré interpretácie vybraných zistení o vplyve a prínose výcvikového programu na 

účastníkov (N=18): výcvikový program naplnil pozitívne očakávania účastníkov v 17 prípadoch (94,44%); 

výcvikový program nenaplnil pozitívne očakávania účastníkov v 1prípade (5, 55%); výcvikový program 

poskytol účastníkom priestor pre prejavenie aktivity a kreativity v 18 prípadoch (100%); výcvikový program 

zmenil správanie účastníkov neželaným smerom v 0 prípadoch (0%); výcvikový program nespôsobil žiadnu 

pozorovateľnú zmenu v správaní v 1 prípade (5, 55%); zmena sa po istom čase celkom vytratila, resp. účastník 

výcvikového programu sa správal inak iba krátky čas v 8 prípadoch (44,44%); výcvikový program spôsobil 

značnú zmenu v správaní účastníkov, ktorú považujú za pozitívnu v 9 prípadoch (50%). Žiadna zmena nebola 

účastníkmi označená ako negatívna a účastníci sa správajú inak k: svojmu partnerovi v 10 prípadoch (55,55%); 

deťom v 9 prípadoch (50%); rodičom v 5 prípadoch (7,77%); priateľom v 4 prípadoch (22,22%); 

spolupracovníkom v 6 prípadoch (33,33%); nadriadeným v 3 prípadoch (16,66%); podriadeným v 2 prípadoch 

(11,11%).  

 

  Ako najsilnejšie zážitky výcviku účastníci uvádzali napr.: „Uvedomenie si, že môže byť veľký rozdiel 

medzi tým, ako sa vnímam ja a ako ma vníma okolie.“/„Test Johari okno“/„Že sme sa veľa o sebe dozvedeli a 

 vážime si seba samého“/„Za najvýznamnejšie považujem lepšie spoznanie spolužiakov a seba 

samej.“/„Testovanie a vyjadrenie seba a iných – ako sa vidím ja? ako ma vidia iní? – „skryté“ a „otvorené“ 

stránky človeka! Najviac ma zaujala stránka nepoznaná okolím ani samým sebou.“/„Sebapoznanie, citlivejšie 

vnímanie okolia a osôb v mojom okolí.“/„Hranie rolí.“/„Boli to zážitky, alebo situácie, v ktorých som sám 

„účinkoval“ a ktoré neboli také ľahké a jednoduché, ako keď sa pozerám na niekoho akoby z vonku a bytostne 

sa ma netýkajú.“/„vždy ma potešila spoločnosť mojich spolužiakov. Obohatila a uistila som sa v mojich 

vedomostiach. Sociálno-psychologický výcvik sa pričinil o ďalší rozvoj mojej osobnosti.“/„Indiánska prezývka 

„Dobré srdce“ na moju osobu od mojej kolegyne. Považujem to za veľké ocenenie.“/„Keď sa kolegyňa zverila, 

že jej manžel nevychádza dobre s vnukom...keď sme hľadali možnosti, ako by sa im dalo pomôcť.“/„Najviac sa 

mi páčilo, keď sme kreslili ruku: odkiaľ prichádza, krédo, čo očakávam, čo ponúkam.“/„Hovoriť sám 

o sebe.“/„Poznanie, že psychológia je veda zaujímavá a vôbec nie ľahká.“/„Proxemický tanec.“/„Atmosféra 

spolupatričnosti, hlboká duchovná náplň.“/„Naučila som sa dávať konštruktívnu kritiku.“/„To, ako sme dávali 

a učili sme sa prijímať komplimenty od druhých.“/„Že sme dostali priestor na vyjadrenie sa a  že sme si veľa 
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vecí vyskúšali aj prakticky.“ 

 

Záver 

 

Výcvik sociálnych spôsobilostí sa zameriava na utváranie sociálnych spôsobilostí, ktoré majú charakter 

pomáhania – podpora procesov prebiehajúcich v skupine: pomoc pri vytváraní programu skupiny, pomoc pri 

riešení konfliktov, pomoc pri zisťovaní súhlasu alebo nesúhlasu, podporu nových členov skupiny, prehĺbenie 

sebapoznania, zdokonalenie sa v efektívnej komunikácii, podporu pri vyjadrení skutočných pocitov a zážitkov, 

nácvik spôsobov efektívneho zvládania záťažových situácií, prehlbovanie asertivity a i. Jeho teoretický základ 

a počiatky zavádzania do štúdia i praxe škôl sú u nás spojené s prácami Hermochovej (1982, 1988). Sme však 

presvedčení, že má svoje opodstatnenie  vo všetkých formách celoživotného vzdelávania. Mali by ho absolvovať 

nielen žiaci na základných a stredných školách, vysokoškolskí študenti, dospelí, ale aj starší ľudia a seniori. Ako 

uvádza B. Balogová (2005) človek je schopný stať sa vo svojej špecifickej podobe objektom i subjektom 

pôsobenia výchovy, vzdelávania a socializácie v každom veku. Z voľných výpovedí účastníkov nami 

aplikovaného výcvikového programu (v rámci UTV  pri UKF v Nitre) vyplynulo, že sa  naučili: lepšie rozumieť 

svojim pocitom, potrebám a svojmu správaniu; adekvátnejšie sa hodnotiť;  viac oceniť a akceptovať seba 

samého, lepšie sa vcítiť do iných ľudí a aktívne ich počúvať; lepšie porozumieť iným a presnejšie analyzovať ich 

správanie, neverbálne prejavy; byť tolerantnejší voči iným; adekvátnejšie reagovať na iných, vnímať potreby 

iných a poskytnúť im pomoc, oporu; požiadať o pomoc; otvorenejšie vyjadriť svoje názory a potreby; 

primeraným spôsobom komunikovať svoje pozitívne i negatívne emócie, dať partnerovi v komunikácii pozitívnu 

spätnú väzbu, kompliment i konštruktívnu kritiku; odmietnuť neprijateľnú požiadavku, povedať nie; pristúpiť na 

kompromis; pozrieť sa na problém či záťažovú situáciu z iného uhľa pohľadu, konštruktívnejšie riešiť konflikty; 

používať relaxačné techniky; vypracovať si plán osobného rozvoja a i. To potvrdzuje, že človek v produktívnom 

či postproduktívnom veku je schopný sebavzdelávania i sebavýchovy. Je tiež žiaduce oceniť dospelých či 

starších ľudí i za to, že majú záujem sa ďalej vzdelávať. Je na samotnej spoločnosti ako bude motivovať ľudí 

k edukácii teda k celoživotnému vzdelávaniu prostredníctvom rôznych edukačných programov. Domnievame sa, 

že edukačné programy (výchova, vzdelávanie, výcvik) by mali komplexne spĺňať požiadavky, záujmy, potreby, 

ciele, ašpirácie a aj. očakávania dospelého. Zároveň by ich obsahová náplň mala byť v súlade z hlavnými 

zásadami vzdelávania dospelých, spolu s rešpektovaním špecifickosti osobnosti dospelého či seniora, vrátane 

spĺňania ich špecifických edukačných potrieb (Hupková - Zimermanová, 2O12). 
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