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MOŽNOSTI ROZVOJA PROFESIJNEJ KOMPETENCIE  

V EDUKÁCIÍ DOSPELÝCH 

 

HENRIETA ROĽKOVÁ 
 

 

Anotácia: V súčasnosti je veľmi dôležité vytvárať priestor pre rozvoj profesijnej kompetencie, ktorá je u každej 

pomáhajúcej profesie špecifická. Zahŕňa v sebe vzorce profesionálneho správania sa, zmýšľanie a sociálne 

cítenie, špecifické formy kultúry profesionálnej práce. Za efektívne pritom považujeme využívať tréningy, 

experienciálne učenie, facilitatívne a akčné učenie, ale aj učenie zamerané na rozvoj a hľadanie zmyslu, ktoré 

účinne rozvíjajú sociálne a psychologické kompetencie účastníkov, ktoré potom vedú k posilneniu ich 

profesijnej kompetencie. 

 

Kľúčové slová: profesijná kompetencia, sociálna kompetencia, psychologická kompetencia, pomáhajúce 

profesie, sociálno-psychologický výcvik, rozvíjajúce programy, tréningy. 

 

Abstract: Presently, it is very important to create space and opportunities to enable the growth and development 

of professional competence, which is obviously very specific for every assisting profession. It includes 

professional behaviour patterns, beliefs and social conscience as well as some specific forms of culture in 

professional workplace. The following methods and approaches are considered effective: use of trainings, 

experimental education, facilitation and action based learning, but also the meaning-oriented learning methods, 

focused on the search for meaning and further development of students’ social and psychological competence. All 

of the aforementioned then, in turn, leads to additional professional competence enhancement. 
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psychology training, development programmes, trainings. 

 

Pre súčasný priestor pracovného uplatnenia je všeobecne typické, že si človek nevystačí len 

s inštitucionalizovanou vzdelávacou prípravou pre svoju pracovnú kariéru v celoživotnom cykle, ale 

rozhodujúcou pre jeho pracovné a profesiové uplatnenia sa stáva flexibilita a schopnosť dopĺňať a modifikovať 

svoje profesné schopnosti a zručnosti, aby obstál v dynamicky sa meniacom priestore práce. To kladie nové 

nároky aj na vzdelávacie inštitúcie. Z hľadiska potreby budovať širšie portfólio kompetencií svojich študentov 

a absolventov, by sa mali orientovať najmä na posilnenie schopnosti adaptability, poskytnutie základu, ktorý by 

bol štruktúrovanou bázou pre modifikácie profesného uplatnenia. 

V edukácii dospelých je oblasť podpory a kultivácie osobnosti  nevyhnutnou súčasťou odborného rastu, 

profesionálneho a osobného dozrievania. Andragóg, psychológ, sociálny pracovník, pedagóg, vychovávateľ, 

ošetrovateľ či iné pomáhajúce profesie majú špecifický charakter práce, ktorý spočíva v pomoci ľuďom pri 

riešení rôznych problémov a ťažkostí, ochrane zdravia a života, ako aj pri výchove, vzdelávaní a zdokonaľovaní 

človeka. Aj keď jednotlivé pomáhajúce profesie majú svoje špecifiká a charakteristické osobitosti podmienené 

odlišným profesijným zameraním a historickými tradíciami, spoločným menovateľom všetkých je pomoc 

zameraná na optimálny rozvoj osobnosti človeka.  

Mnohí pracovníci uvedených pomáhajúcich  profesií sú síce odborne kvalifikovaní, majú ukončený 

požadovaný stupeň vzdelania ale samotná prax ukazuje, že aj napriek tomu majú rezervy v oblasti komunikácie, 

primeraného sebapresadzovania sa, zvládania záťažových situácií a stresu, riešení konfliktov. Deficity 

v sociálnych spôsobilostiach môžu v určitej miere narušiť účinnú adaptáciu a komunikáciu jednotlivca 

v sociálnom prostredí (rodinnom aj pracovnom), môžu mať negatívny vplyv na formovanie sociálnych 

a emočných vzťahov, dosahovanie osobných cieľov a v konečnom dôsledku aj celkové psychosociálne 

fungovanie jedinca v spoločnosti. Rozvíjanie sociálnej  a psychologickej kompetencie v edukácii dospelých 

považujeme za nevyhnutné, nakoľko významne determinuje schopnosť jedinca zvládať stres, vytvárať kvalitné 

a nekonfliktné medziľudské vzťahy a pomáha mu hľadať účinné stratégie a riešenia vzniknutých 

interpersonálnych konfliktov. Jedinci s rozvinutými sociálnymi a psychologickými kompetenciami zastávajú vo 

svojom osobnom živote a profesijnej oblasti aktívnu rolu a prirodzene presadzujú svoje požiadavky. Dosahujú 

svoje ciele bez toho, aby obmedzovali druhých ľudí.  

 

Profesijná kompetencia 

 

Profesijná kompetencia je v podstate profesijnou socializáciou. Š.Švec (1995, in Machalová, 2004, s.120) 

„profesijnú kompetenciu chápe ako proces prenosu a prijatia špecifických vzorcov profesionálneho správania sa, 
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zmýšľania a sociálneho cítenia, špecifických foriem kultúry profesionálnej práce tej ktorej profesii.“ Pričom je 

dôležité osvojiť si jazyk, poznatky, hodnoty a výkony v danej profesii. Profesijná kompetencia je často 

redukovaná na odbornú kompetenciu. M. Machalová (2004, s.121) vymedzuje systém profesijnej kompetencie. 

Predpokladá, že profesijná kompetencia v sebe zahŕňa odbornú, sociálnu a psychologickú kompetenciu. 

a) Odborná kompetencia, zahŕňa odborné výkony v danej profesii, spôsoby profesionálneho správania sa, 

zmýšľanie, formy práce v profesii, osvojenie si jazyka, poznatkov a hodnôt profesie 

b) Sociálnu kompetenciu, chápe ako rozvinutý systém správania a činnosti jednotlivca v sociálnom prostredí. 

„Je to spôsob individuálneho psychického zvládania permanentne sa rozvíjajúceho systému 

medziľudských a medziosobných vzťahov v sociálnom prostredí, so zmyslom pre požiadavky života 

v spoločnosti.“ M. Machalová (2004, s.121) V bežnom živote ľudí sa sociálna kompetencia prejavuje ako 

schopnosť adaptovať sa a socializovať sa v spoločenstve, v ktorom človek žije, v súlade so stanovenými 

pravidlami správania sa a činnosti. Sociálnu kompetenciu teda možno identifikovať zo spôsobu a úrovne 

sociálno-psychickej adaptácie. Pričom adaptácia je adekvátna vtedy, ak sú požiadavky jednotlivca 

v súlade s potrebami druhých, ak vytvára a udržiava fungujúce medziľudské vzťahy, ak je schopný 

komunikovať tak, že prispieva k tvorbe pozitívnej sociálnej atmosféry a k psychickej integrite seba 

a druhých. Sociálna kompetencia v sebe zrkadlí aj individuálne pochopenie a poznanie svojej psychickej 

identity v konkrétnom sociálnom prostredí.  

c) Psychologická kompetencia je podmienená individuálnym a jedinečným spôsobom prežívania človeka, 

ktoré sa prejavuje v jeho činnosti. Prejavuje sa v spôsobe psychického zvládania úloh života, v správaní, 

v prežívaní, v činnosti, vo vzťahu k sebe, k druhým a k okolitému svetu. Psychologickú kompetenciu 

možno charakterizovať aj ako schopnosť sebapoznávať, sebauvedomovať a sebarealizovať sa. 

V psychologickej kompetencii je obsiahnutá sociálno-psychologická a osobnostná kompetencia. M. 

Machalová (2004, s.122) hovorí, že „sociálno-psychologická kompetencia je vyjadrením schopnosti 

človeka tvoriť psychicky vyvážené a sociálne žiadúce vzťahy s druhými ľuďmi a realizovať ich 

spôsobom psychicky a sociálne efektívnej komunikácie. Pričom  osobnostná kompetencia je vyjadrením 

psychického vývinu a rozvoja ľudskej bytosti ako osobnosti a individuality. Prejavuje sa vo viditeľných 

znakoch psychiky dospelej osoby v správaní, v činnosti a v spolužití s inými ľuďmi.“ 

Ital a Knöferl (2001, in Veteška, Tureckiová, 2008) tiež delia kompetencie na odborné, osobnostné a sociálne, 

pričom ich koncepcia vychádza z toho, že každá kompetencia zahŕňa v sebe isté schopnosti. 

A) Odborné kompetencie zahŕňajú v sebe schopnosť : 

- rozpoznať a hodnotiť špecifické situácie ako celok, ale aj v jeho častiach, 

- vnímať zachovávať a rozvíjať vlastné zdroje a zdroje druhých, 

- rozpoznať zmeny situácie a predvídať vývoj, 

- stanoviť si priority, prijímať rozhodnutia a byť iniciatívny, 

- používať široký repertoár metód a techník, 

- pracovné úkony realizovať zručne a s istotou, 

- vyjadrovať sa primerane situácií, zrozumiteľne a podľa potreby diferencovane, 

- vyhodnotiť následky jednania a poučiť sa z nich, 

- byť prístupný zmenám a novinkám, 

- motivovať sa k učeniu, poukázať na dosiahnuté zmeny správania i postojov a podporovať ich. 

B) Osobnostné kompetencie - znamenajú dosiahnuť schopnosť:  

- vnímať zachovávať a rozvíjať vlastné zdroje a zdroje druhých, 

- akceptovať hranice a prijať, resp. ponúknuť vhodnú pomoc, 

- stanoviť priority, prijať rozhodnutia a chopiť sa iniciatívy, 

- vyhodnotiť účinky vlastného jednania a poučiť sa z nich, 

- rozvíjať základné etické postoje a obhajovať ich v konkrétnych situáciách, 

- byť prístupný zmenám a novinkám. 

C) Sociálne kompetencie - znamenajú dosiahnuť schopnosť: 

- vnímať zachovávať a rozvíjať vlastné zdroje a zdroje druhých, 

- vyjadrovať sa primerane situácií, zrozumiteľne a diferencovane, 

- motivovať sa k učeniu, poukázať na zmeny správania a postojov a správne ich podporovať, 

- pozitívnych postojov, váženie si hodnôt a ochoty spolupracovať s ostatnými ľuďmi, 

- striedaním účasti, angažovanosti a zákazu vstupovať do medziľudských vzťahov, zachovávať ich 

a ukončovať,  

- zaoberať sa konfliktami a riešiť ich. 

 

Podľa J.Výrosta (2001) v uplynulých dvoch desaťročiach, pojem sociálna kompetencia presiahol pôvodné 

rámce a uplatnil sa v mnohých oblastiach psychológie. Umožnila to jednak tendencia aplikovať kritérium 

efektivity sociálneho správania (v zmysle sociálnej akceptovateľnosti, ale i asertivity) prakticky vo všetkých 

obdobiach ontogenetického vývinu jednotlivca, od útleho veku až po obdobie staroby, aj tendencia vnútorne 
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štruktúrovať sociálnu kompetenciu na parciálne kompetencie /spôsobilosti/, prípadne okrem sociálnej 

kompetencie rozlišovať i kompetenciu osobnú, profesionálnu, emocionálnu, a iné. 

Vo všeobecnosti možno sociálnu spôsobilosť, kompetenciu definovať ako efektívnosť sociálnej 

interakcie, sociálneho styku so sociálnym prostredím. (Křivohlavý, 1980). 

T. Kollárik (2004) definuje sociálnu kompetenciu osobnosti ako všeobecnú schopnosť jednotlivca 

úspešne a efektívne interagovať so sociálnym prostredím. Prejavuje sa najmä v efektívnom riešení sociálnych 

situácií, správaní sa v konkrétnych podmienkach. Nie je to samostatná dimenzia (vlastnosť, črta) osobnosti, ale 

aj jej všeobecná schopnosť adaptovať sa na vzniknutú situáciu a zvoliť účinné postupy a formy. To v sebe zahŕňa 

schopnosť pochopiť nielen situáciu, ale aj účastníkov situácie, ich potreby, záujmy a s ohľadom na to situáciu 

riešiť komplexne.  Sociálna kompetencia veľmi úzko súvisí so zrelosťou osobnosti, presnejšie povedané s jej 

sociálnou zrelosťou. Podľa Kollárika, (2004) je to taká dimenzia osobnosti, ktorá v sebe zahŕňa také osobnostné 

vlastnosti, ktoré umožňujú jej celkové pôsobenie v interakcii. Je globálnym ukazovateľom toho, ako je 

jednotlivec spôsobilý vstupovať do sociálnej interakcie a riešiť sociálne situácie.  

Systematickejšiu pozornosť budovaniu koncepčnejších východísk venoval R. E. Riggio (1989, in Ruisel, 1999), 

ktorý navrhol model sociálnej kompetencie zohľadňujúci základné sociálno-komunikačné schopnosti ako 

„stavebné kamene“, ktoré vytvárajú globálnu sociálnu kompetenciu. Tieto základné schopnosti môžu mať tri 

formy: odovzdávajú podnety („expresivita“), prijímajú podnety („senzitivita“) a regulujú alebo riadia 

komunikačné procesy. Uvedené schopnosti pôsobia vo verbálnej a v neverbálnej forme. Verbálna komunikácia, 

na rozdiel od neverbálnej, je podstatne bohatšia a zahŕňa procesy, ktoré konštituujú tzv. „sociálny život 

jednotlivca“. Sociálna expresivita nie je len bežná sociálna schopnosť, ale prispieva aj k upútaniu a udržaniu 

pozornosti ostatných ľudí v sociálnom vzťahu. Sociálna senzitivita sa opiera o schopnosť verbálneho 

dekódovania, ako aj o citlivosť k platným sociálnym pravidlám a normám. Vysoká úroveň základných sociálno-

komunikačných schopností naznačuje, že jednotlivec je sociálne kompetentný.  

Celková sociálna spôsobilosť človeka je funkciou jeho všeobecných sociálnych schopností a príslušných 

vedomostí. Podobne ako napr. motorické schopnosti aj zručnosti sa dajú naučiť. Sociálne schopnosti sa však vo 

väčšine prípadov nedajú naučiť bežnými resp. tradičnými vzdelávacími metódami (Sollárová, Szabó, 

Štepanovič, 1992 in Roľková 2004).       

Nadobudnutie a zlepšenie sociálnych schopností a príslušných vedomostí, t.j. zvyšovanie sociálnej 

spôsobilosti jedinca, efektívnosti jeho sociálneho správania a činnosti v špecifických, na tento účel navrhnutých 

a utvorených cvičných sociálnych situácií, označujeme ako aktívne sociálne učenie (Perlaki, 1988 in Roľková 

2004). 

Matulčík (in Veteška a kol. 2009) uvádza, že v teórií a praxi kompetencií sa najčastejšie uvádzajú ich 

nasledovné okruhy: osobnostné, odborné, metodické a sociálno-komunikačné kompetencie. Pričom sociálno-

komunikačné kompetencie možno chápať ako schopnosť spolupracovať, komunikovať a spolunažívať 

s ostatnými ľuďmi, vedieť s nimi tvorivo plniť a riešiť rôzne úlohy a problémy. Patria medzi ne predovšetkým 

empatia, senzibilita, schopnosť vyjadriť sa, schopnosť zvládať konfliktné situácie, schopnosť tímovej práce 

a iné. „Mnohé z uvedených kompetencií sa získavajú a rozvíjajú v rámci formálneho systému vzdelávania, 

v školách rozličných typov a stupňov, od základných až po vysoké. Veľa kompetencií možno získať a ďalej 

rozvíjať aj v rámci systému vzdelávania dospelých, resp. ďalšieho vzdelávania – vo formálnom, neformálnom 

a informálnom vzdelávaní a učení sa ako súčasti celoživotného vzdelávania a učenia sa.“ 

Veteška a Tureckiová (2008, ) zdôrazňujú, že úlohou a snahou andragogiky je pomáhať po metodickej, 

technickej a organizačnej stránke rozvíjať kompetencie dospelých ľudí. Žiaden študijný program nemôže 

zabezpečiť a zaručiť rozvoj všetkých potrebných kompetencií. Rozpracovanie andragogicko-didaktických 

foriem, postupov a metód umožní človeku, aby jeho život bol učením, aby zvládol celý rad problémov a aby 

v danom čase mohol zastávať určitú pozíciu, ktorá bude viesť k jeho osobnej spokojnosti. Rozvíjanie kľúčových 

kompetencií súvisí s ďalším vzdelávaním, celoživotným učením a rekvalifikáciami, lebo kľúčové kompetencie 

sú získavané predovšetkým prostredníctvom vzdelávacieho procesu. Úlohou adragogiky je teda reagovať na tieto 

nedostatky v tomto procese a po metodickej, technickej a organizačnej stránke ponúknuť celoživotné 

vzdelávanie dospelým. Rozvoj osobnosti prostredníctvom nadobúdania a prehlbovania kľúčových kompetencií 

môže viesť aj k prevencií nezamestnanosti alebo k ľahšiemu získaniu pracovného miesta. Nadobúdanie a rozvoj 

kľúčových kompetencií je teda celoživotný proces.  

 

Možnosti rozvoja sociálnej a psychologickej kompetencie 

 

Podľa nášho názoru sociálnu a psychologickú kompetenciu v edukácií dospelých možno najintenzívnejšie 

rozvíjať práve kvalitnou odbornou teoretickou ale i praktickou psychologickou prípravou, ktorej 

neodmysliteľnou súčasťou sú rozvíjajúce intervenčné programy, sociálno-psychologické výcviky a tréningy. 

Práve v nich sa odráža silná potreba rozvoja sociálnych kompetencií ako predpokladu zdravia človeka. Rozvíjať 

správanie, ktoré je sociálne kompetentné, znamená zefektívniť nielen sebareflexiu a reflexiu sociálnych 

procesov, ale i trénovanie sociálnych spôsobilostí. 
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Popelková a Zaťková (2009, s.14)  uvádzajú, že „rozvíjajúce intervenčné programy vychádzajú z teórie 

sociálneho učenia a zo skupinových stratégií a foriem práce. V oblasti vzdelávania predstavujú v širšom 

význame moderný prístup vo vzdelávaní, podporujú humanistické perspektívy edukácie a podporu zdravého 

životného štýlu. V užšom význame sú zamerané na rozvoj sociálno-osobnostnej kompetencie a u pomáhajúcich 

pracovníkov aj na rozvoj ich odbornej, profesionálnej kompetencie s cieľom poskytnúť pomáhajúcim 

pracovníkom metodologické základy pre efektívnu prácu s klientmi i pre úspešnú vzdelávaciu intervenciu na 

laickú verejnosť.“ 

Podľa Šveca (2002), ktorý vymedzuje pojem edukácia, chápeme výcvik sociálnych spôsobilostí 

v pomáhajúcich profesiách ako imanentnú súčasť širšieho komplexu edukatívnych aktivít. Sociálno- 

psychologický výcvik v edukácii dospelých /ako jedna z foriem rozvíjajúcich programov/ vnímame ako 

praktickú činnosť, ktorá cielene podporuje proces sociálneho učenia založeného na osobnej interpersonálnej 

skúsenosti a na sprievodnom emocionálnom zážitku. Jeho úlohou je rozvíjať sociálne spôsobilosti, zvyšovať 

sociálnu kompetenciu a tým posilniť aj profesijné spôsobilosti.  

Podstatou  rozvíjajúcich programov a výcvikov je  pôsobenie aktivít na účastníka v skupine. V rámci 

výcvikovej skupiny má účastník možnosť získať vhľad do situácie, nacvičiť si nové správanie, ktoré ovplyvní 

jeho ďalšie prežívanie, hodnotenie a cítenie. Teda nie sú to len prednášky a nie je to len výcvik.  

Kožnar (1990) tréningovú formu učenia, sociálno-psychologický výcvik, pokladá za vhodné využiť na 

zintenzívnenie vzdelávacieho a výchovného pôsobenia, na rozvoj schopností a osvojenie si novej spôsobilosti 

v jednaní s ľuďmi. Daná definícia je vzácnejšou pre pedagógov, vychovávateľov, lebo výcvik nestavia do 

protikladu výchovno-vzdelávacieho procesu, ale ho chápe ako zintenzívnenie výuky. 

Sociálno-psychologický výcvik sa uskutočňuje v skupine prostredníctvom zmien a vzájomného 

ovplyvňovania skupinových procesov, čiže aktuálneho, konkrétneho správania sa skupiny. Súčasne treba mať na 

zreteli, že skupinové procesy prebiehajú nepretržite, teda aj vtedy, keď členovia skupiny nie sú pohromade. 

Sociálno-psychologických výcvik sa zameriava na utváranie spôsobilostí, ktorých jadrom je pomoc, 

podpora procesov prebiehajúcich v skupine. Podľa Bratskej (1997) ide o: pomoc pri vytváraní programu 

skupiny, pomoc pri riešení konfliktov, pomoc pri zisťovaní súhlasu či nesúhlasu na určitú vec, podporu nových 

členov skupiny, prehĺbenie sebapoznania, zdokonalenie sa v efektívnej komunikácií, nachádzanie spôsobu 

riešenia v určitej úlohe alebo situácii, podporu vo vyjadrení skutočných pocitov a zážitkov, nácvik spôsobov 

konštruktívneho riešenia a stratégií efektívneho zvládania záťažových situácii, prehlbovanie empatickej 

asertivity a pod. 

Základné východiská a princípy, ktoré sa uplatňujú v sociálno-psychologických výcvikoch, spočívajú na 

niekoľkých ústredných prístupoch práce s ľuďmi a skupinami. Jedným z nich sú koncepcie, zamerané na výcvik 

sociálnych zručností a zvyšovaní sociálnej kompetencie, ktoré sú aplikovateľné v práci s dospelými i v práci 

s deťmi a prenikli prakticky do všetkých oblastí, ktorých obsahom je práca s ľuďmi.  

Podľa Hermochovej (1988) je výcviková situácia stimulovaný, zhustený sociálny proces, pri ktorom je 

proces učenia, dotýkajúci sa sociálneho správania, vyvolávaný zosilnenými a opakovanými kognitívnymi 

a emocionálnymi interakciami. Významné podľa autorky pritom je, že si účastníci výcviku uvedomujú 

a vnútorne prežívajú skutočnosť, že je reálne možné zmeniť správanie jedinca určitým smerom, napriek 

náročnosti, vyplývajúcej z preučovania dlhodobo fixovaných stereotypov. Dôležitým výcvikovým momentom sa 

stáva to, že v procese majú účastníci možnosť získať informácie o sebe a o svojom správaní, čo v reálnom živote 

nie je možné vzhľadom na konvenčné spoločenské normy.  

Tréning ako špecifická forma vzdelávania a rozvoja osobnosti sa u nás začína aplikovať v šesťdesiatych 

rokoch, a to v oblasti skupinovej a komunitnej psychoterapie. D. Ondrušek a V. Labáth (2007, s. 12) hovoria, že 

„v tréningu ide o pomoc pri získavaní špecifických spôsobilostí, dôraz na osvojenie a posilnenie  konkrétnych 

kompetencií jednotlivca.“ Ďalej autori uvádzajú, „že napriek dôrazu na spôsobilosti a kompetencie by sa 

v definícií tréningu ako aj  mala objaviť aj snaha o zmenu postojov, ako aj osvojenie si určitých kognitívnych 

poznatkov.“ Za výstižnú považujú aj definíciu Z. Palána (2002, in Ondrušek, Labáth, 2007, s. 12), ktorý 

vychádza z definícii v Oxfordskom slovníku. Tréning opisuje ako „Plánovitý proces vedúci k zmene postoja, 

vedomostí alebo správania prostredníctvom skúsenosti učenia s cieľom dosiahnuť efektívny výkon v nejakej 

aktivite alebo v rade aktivít.“ D. Ondrušek a V. Labáth (2007, s. 12) „tréningom označujú taký typ 

spoločenského objavovania poznatkov a zážitkového osvojovania praktických spôsobilostí, ktorý sa spravidla 

deje v priamom kontakte a predpokladá aktivitu učiaceho sa v objavovaní a osvojovaní nových skúseností 

a spôsobilostí.“  

V súvislosti s rozvojom a stimuláciou sociálnej a psychologickej kompetencie považujeme za 

najvhodnejšie využitie „tréningu sociálnych zručností“, „tréningu sociálnej kompetencie“ , „tréningu rozvoja 

osobnostného potenciálu“ a „sebaskúsenostný tréning“.  

Tréning sociálnych zručností je najjednoduchší spôsob ako si osvojiť sociálne spôsobilosti. Zameriava 

sa na osvojenie jednej alebo viacerých sociálnych zručností, ktoré sa týkajú konkrétnej sociálnej situácie. Ide 

o uzatvorený model vzdelávania. 
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Tréning sociálnej kompetencie stimuluje rozvoj celkovej spôsobilosti konať v styku s inými ľuďmi, 

primerane reagovať, byť schopný flexibilne používať nadobudnuté zručnosti vo viacerých situáciách, 

porozumieť potenciálu sociálnych schopností. Tento tréningový program je otvorený novým podnetom, 

aplikačným sféram, nie je striktne viazaný na postupnosť krokov, téma sa tu spracováva s rôznych uhlov 

pohľadu. Predmetom tréningu je sociálne správanie. Keďže ide o rozvoj sociálnej kompetencie, účastník využíva 

nadobudnuté zručnosti nielen v pracovnej sfére ale aj v súkromnom živote.  

Tréning rozvoja osobnostného potenciálu predpokladá u účastníkov istú mieru schopností v danej 

oblasti. Dôraz kladie na rozvoj  dimenzie tvorivosti, emocionálnej inteligencie, čo podporuje sebavedomie 

a istotu človeka a zvyšuje mieru jeho ašpirácií v pracovnom ale aj súkromnom živote.  

Sebaskúsenostný tréning  je zameraný na osobnosť účastníkov a jeho cieľom je sebapoznanie a v hlbinne 

a dynamicky orientovanom tréningu aj náhľad. Ide o tréningy dlhodobé (min. 500hod.), ktorých účastníkmi sú 

prevažne pracovníci pomáhajúcich profesií. 

 

Výskumy dokazujú, že realizáciou sociálno-psychologických výcvikov, rozvíjajúcich intervenčných 

programov a tréningov dochádza k rozvoju osobnostnej aj sociálno-psychologickej kompetencie, ktoré sú 

integrálnou súčasťou profesijnej kompetencie. Súhlasíme so Šírovou (in Veteška a kol. 2009), ktorá uvádza, že 

profesijná kompetencia je základným nástrojom práce andragóga a práve od nej závisí efektivita jeho práce.  

 

Záver 

 

Rozvoj profesijnej kompetencie, ktorá je u každej z pomáhajúcich profesií špecifická si nemožno 

predstaviť bez psychologickej prípravy, pretože ju považujeme za neoddeliteľnú súčasť procesu profesijnej 

socializácie. A práve kvalitná psychologická (teoretická aj praktická) príprava v edukácií dospelých môže 

významne prispieť k rozvoju predovšetkým sociálnej a psychologickej kompetencie a v konečnom dôsledku teda 

aj profesijnej kompetencie. Je dôležité zabezpečiť kvalitu rozvoja portfólia tejto kompetencie, ktorá je 

nevyhnutnou súčasťou profilu absolventa nie len andragogiky, ale všetkých pomáhajúcich profesií. Zvyšuje 

u absolventov schopnosť adaptability, poskytuje základ, ktorý by mal byť štruktúrovanou bázou pre modifikácie 

ich profesného uplatnenia. 

Jednou z kľúčových oblastí v edukácii dospelých je kultivácia osobnosti z aspektu rozvoja základných 

druhov sociálnych spôsobilostí. Práve prostredníctvom rozvíjajúcich programov a sociálno-psychologických 

výcvikov a tréningov v malej sociálnej skupine možno účinne rozvíjať sociálne a psychologické kompetencie 

účastníkov, ktoré potom vedú k posilneniu ich profesijnej kompetencie. Ich cieľom je programovo rozvíjať 

tvorivý potenciál jednotlivcov, sociálne kompetencie, najmä v oblasti sociálnej percepcie, komunikácie, 

asertivity, zvládania konfliktov, kooperácie, autoregulácie správania a zodpovednosti. 

A práve preto v systéme celoživotného vzdelávania vidíme veľké opodstatnenie tréningov, 

experienciálneho učenia, facilitatívneho a akčného učenia, ale aj učenia zameraného na rozvoj a hľadanie 

zmyslu. Tieto formy učenia vnímame ako odklon od klasického kognitivistického poňatia učenia, pretože 

rozvíjajú nielen poznatkovú sféru účastníka vzdelávania, ale stimulujú aj rozvoj jeho sociálnej, psychologickej 

a aj profesijnej kompetencie. Opodstatnene sa stávajú akcentovanou oblasťou komplexného rozvoja osobnosti. 

Aj na Katedre Andragogiky na FIF UK je sociálno-psychologický výcvik súčasťou pregraduálnej prípravy 

andragógov.  Možno ho implementovať do všetkých foriem celoživotného vzdelávania pomáhajúcich profesií. 

Kvalitne realizované výcviky, tréningy a rozvíjajúce programy môžu významne podporiť rozvoj a kultiváciu 

osobnosti a tým pomôcť v sebapoznávaní, v sociálnej interakcií a komunikácií, primeranom sebapresadzovaní, 

pri riešení konfliktov, sebarealizácií a pod. 

Programy, ktoré optimalizujú a rozvíjajú osobnosť a sociálne spôsobilosti v oblasti pregraduálnej 

a postgraduálnej prípravy pracovníkov pomáhajúcich profesií, plnia aj dôležitú preventívnu úlohu, pretože podľa 

Sandera (1997) prevencia obsahuje nielen predchádzanie problémom mentálneho zdravia, ale aj posilňovanie 

kompetencií.     
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