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AKTUÁLNE OTÁZKY UPLATNENIA SUPERVÍZIE V SOCIÁLNEJ P RAXI 

 
Milan Schavel 

 

1 Historický náčrt uplatnenia supervízie 

Uplatnenie supervízie v praxi pomáhajúcich profesií prešlo určitým prirodzeným 

vývinom. Využitie supervízie bolo najmä doménou psychológov, svoje opodstatnenie 

nachádzala supervízia najmä v psychoterapii. Táto skúsenosť sa postupne 

transformovala aj do ostatných profesií, v ktorých centre pozornosti bol človek 

odkázaný na pomoc kompetentného odborníka. 

 

1.1 Supervízia vo svete 

Začiatky supervízie možno charakterizovať ako neformálne pohovory, v rámci 

ktorých skúsenejší kolega sprostredkovával skúsenosti kolegovi začiatočníkovi. 

Svoje uplatnenie našla supervízia spočiatku v psychológii, neskôr sa dostáva i do 

ďalších oblastí práce, kde je hlavným klientom človek s jeho problémami. 

Do roku 1920 nachádzame len zopár roztrúsených odkazov na supervíziu 

v sociálnej práci. Prvou prácou zo sociálnej oblasti, v ktorej sa termín supervízia 

objavuje, je publikácia od Jeffrey R. Bracketta Supervision and Education in Charity 

(Supervízia a vzdelávanie v charite) vydaná v roku 1904. Venuje sa supervízii 

agentúr a inštitúcií poskytujúcich sociálnu starostlivosť vykonávanej verejnými 

výbormi a komisiami. 

Supervízia, ako ju poznáme dnes, má svoj začiatok v Hnutí charitných organizácií 

v 19. storočí. Obavy z možných dôsledkov bezhlavého dávania almužny viedli 

k organizácii charity na racionálnych základoch. Od roku 1878, kedy vznikla prvá 

Charitná organizácia v Buffalo, štáte New York, nastal rozmach charitných 

spoločností po celom východnom pobreží USA. 
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Supervízia zahŕňala nábor, organizáciu a dohľad nad množstvom dobrovoľníkov 

a neskôr i platených pracovníkov. Dobrovoľníci boli všeobecne známi ako „visitors“ 

(navštevujúci), ktorých úlohou bolo navštevovať určený počet rodín a ponúkať rady 

a podporu. Ich hlavným cieľom bolo rozvíjať svojpomoc a dosiahnuť akceptáciu 

spoločensky vhodných vzorov správania. Mali tiež prístup k limitovaným finančným 

zdrojom, tieto však boli poskytované len po dôkladnom zhodnotení celkovej situácie 

danej rodiny. Osoba zodpovedná za prideľovanie prípadov, organizáciu práce 

a robiaca rozhodnutia v prospech agentúry bola v podstate „dozerajúci" - ten, čo má 

nadhľad, z toho používanie termínu supervízor : z latinského super – nad, videre – 

pozorovať, vidieť . 

Tradičnou súčasťou práce „toho, čo dozeral“ – supervízora, bolo zabezpečiť, že 

práca, ktorú agentúra poskytla prostredníctvom dobrovoľníkov, bola vykonaná 

správne a podľa určených štandardov, čo možno vnímať ako administratívnu – 

riadiacu funkciu. Avšak úlohou supervízorov bolo tiež byť učiteľmi a inovátormi, 

pretože v tomto období bolo potrebné presadzovať štandardy a vyvíjať nové metódy 

práce. 

Keďže dobrovoľníkov je vždy ťažké získať ale jednoduché stratiť, potrebovali 

podpornú supervíziu od agentúrneho supervízora ako doplnok k administratívnemu 

vedeniu a učeniu. Úlohou supervízora bolo poradiť si s pocitmi zodpovednosti 

dobrovoľníkov voči ich práci. 

Od založenia Hnutia charitných organizácií bol dôraz kladený na podporu vzniku 

diskusných krúžkov medzi dobrovoľníkmi a ich sprevádzajúcimi. Ich členovia sa 

stretávali pravidelne, aby spolu diskutovali o aktuálnej literatúre zo sociálnej oblasti 

a delili sa o pracovné skúsenosti. 

Na prelome storočí sa však začína meniť štrukturálna stavba zamestnancov 

organizácií. Vzhľadom k narastajúcim požiadavkám, ktorým museli organizácie 

poskytujúce sociálne služby na začiatku dvadsiateho storočia čeliť, ťažkosti 

s potrebami neustáleho kontrolovania, výcviku a náboru dobrovoľníkov sa stali 

obmedzujúcimi. S rastom industrializácie a urbanizácie nastáva koncom devätnásteho 
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storočia zvýšený pohyb osôb hľadajúcich zamestnanie, čo sa v sociálnej práci 

prejavilo zvýšením počtu platených zamestnancov organizácií. Hoci i novo prijatí 

zamestnanci potrebovali zaučenie skúsenejšími supervízormi, v tomto čase už bola 

základňa skúsených pracovníkov postavená a potreba supervízneho vzdelávania 

a podpory sa stala akosi menej ťaživou (Kadushin, 2002).  

 Supervízia, ako individuálne referovanie o konkrétnom prípade z praxe, bola 

organizovaná od roku 1911 americkou Charity Organization Department of the 

Russel Sage Foundation.  

 Začiatkom minulého storočia spočívala supervízia skôr v neformálnych 

pohovoroch menej skúseného začiatočníka so skúseným kolegom. Prvá vedná 

disciplína, ktorá si osvojila jej princípy, bola psychoterapia. Ružička (1995) uvádza, 

že vo vtedajšej podobe bola supervízia i samotným Sigmundom Freudom 

považovaná za čosi nadbytočné. Chyby v práci považoval za neodmysliteľnú súčasť 

profesionalizácie pomáhajúceho. Výraznejšie sa o postupné kreovanie supervízie 

zaslúžila Mary Richmondová, ktorá prostredníctvom svojej knihy Social Diagnosis 

v roku 1917 ako prvá poskytla ďalším odborníkom metódu pre systematické 

poskytovanie pomoci a prispela k profesionálnemu rozvoju sociálnej prípadovej 

práce. Jej myšlienky boli odkazom pre postupné formovanie supervízie. Svojich 

spolupracovníkov orientovala prostredníctvom supervízie k formovaniu 

kvalifikovanej sociálnej diagnózy a zostaveniu správneho plánu riešenia sociálneho 

problému. Ďalší vývin spoločenských vied smeroval k poznaniu, že len remeselnícky 

(technokratický) spôsob riešenia problému nie je vhodný najmä tam, kde zohráva 

významnú úlohu vzťah. 

V tridsiatych a štyridsiatych rokoch dvadsiateho storočia nastáva presun 

židovských psychológov a vedcov do Ameriky a ich následný návrat späť do Európy. 

Týmto dochádza k prepojeniu sociálnej práce, psychológie a psychoanalýzy. 

Reynolds už v roku 1942 v tejto súvislosti hovorí, že supervízor musí v rámci 

supervízneho vzťahu poskytnúť supervizantovi maximum stimulujúcich podnetov pre 

načerpanie nových myšlienok, ako podnetov pre ďalšiu prax. Ako prvý tiež 
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prostredníctvom pojmu „back seat driving“ (riadenie zo zadného sedadla) upozorňuje 

na nebezpečie, pri ktorom supervízor vidí miesto supervizanta svojho klienta. 

Charlotte Towleová vidí v supervízii jedinečnú možnosť individuálneho vedenia 

ľudí, ktorí síce disponujú dostatočnými vedomosťami, ale nemajú v praxi ešte 

dostatok skúseností (Gabura, 2004).  

Pri teoretickom rozpracovaní a postupnom zavádzaní supervízie do praxe zohrali 

významnú úlohu najmä americkí odborníci. Vplyv Ameriky sa prejavil najmä 

v Holandsku, menej už v Nemecku alebo vo Francúzku. V Holandsku sa postupne 

presadzuje okrem individuálnej supervízie aj skupinová supervízia. V európskom 

prostredí sa supervízia vníma v tomto období ako pedagogická metóda, ktorá je na 

rozdiel od vnímania supervízie v americkom prostredí výrazne diferencovaná od 

vedenia alebo riadenia v organizácii.  

Jedným zo zakladateľov supervízie, tak ako ju poznáme dnes, je aj maďarský, 

neskôr britský psychoanalytik Michael Bálint. Jeho kľúčová kniha „Lekár, jeho 

pacient a choroba“ vyšla v roku 1957. Podľa nej je najdôležitejším liekom pre 

pacienta samotný terapeut, jeho vzťah k pacientovi. S prístupom supervízie, ktorý bol 

v tej dobe dosť nezvyčajný, začali Michael Bálint a jeho manželka experimentovať na 

známej londýnskej Tavisttockej klinike. Od roku 1948 tam viedli pomáhajúce 

skupiny pre lekárov a pracovníkov kliniky zamerané na ich manželské problémy. Od 

roku 1950 preformulovali svoj prístup a spustili prvú ročnú skupinu profesionálov, 

ktorá sa primárne zameriavala na vzťah lekára a pacienta. Prístup Bálintových 

surpevíznych sedení sa od začiatku odlišoval od bežných didaktických seminárov 

postavených na prednáškach a akademických diskusiách), od kazuistických 

seminárov uspokojujúcich sa s racionálnym posudzovaním pacienta a liečby), líšil sa 

od výcvikových psychoterapeutických skupín, ktoré sa naopak spravidla zameriavajú 

na osobné problémy terapeutov a ich osobný a profesionálny rast prostredníctvom 

intenzívnej sebareflexie. Kondáš (1985) upozorňuje, že bálintovské skupiny sa stali 

zvláštnym druhom výcvikových a supervíznych skupín. Bálint viedol pomáhajúcich 

profesionálov k tomu, aby si uvedomili, čo z vlastných postojov, zážitkov a konania 
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im bráni v účinnejšej pomoci klientovi. V tomto období sa rozšíril bálintovský prístup 

k supervízii. 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. 

Päťdesiate roky dvadsiateho storočia sú charakteristické sociálnou prácou 

s jednotlivcom. Vzťahu jedinca ku spoločnosti sa nepripisuje význam, ak len 

minimálny. Emócie nie sú podstatné, ak nastane ich vyjadrenie, musia sa striktne 

oddeliť od vzťahu ku klientovi. 

Počas šesťdesiatych rokov začínajú nemecké školy organizovať vyššie 

vzdelávanie o metódach sociálnej práce a tým i supervízie. Koniec tohto obdobia je v 

USA charakteristický vnímaním pojmu supervízia ako pedagogickej metódy a formy 

vedenia práce a poradenstva. 

V 70. a 80. rokoch sa bálintovský prístup rozšíril po celom svete. Tisíce 

profesionálov sa začali stretávať, aby si týmto spôsobom poskytovali kvalifikovanú 

supervíziu, kvalifikačné tréningy, super - supervíziu, vymieňali si odborné časopisy 

a pod. 

V sedemdesiatych rokoch je v nemeckom Kassli založený odbor vysokoškolského 

štúdia supervízie. V 1976 vydáva Alfred Kadushin svoju prvú edíciu publikácie 

Supervízia v sociálnej práci. 

Osemdesiate roky v Nemecku znamenajú začiatok vydávania odborného časopisu 

„Supervision“, zároveň v 1989 je založená Nemecká spoločnosť pre supervíziu.  

Koncom deväťdesiatych rokov sa supervízia stáva uznávanou a nadprofesnou 

formou poradenstva (Scherpner, 2002). 

 

1.2 Supevízia na Slovensku 

Prvé náznaky formovania systematickej, profesionálne špecializovanej supervízie 

sa objavili v bývalom Československu až začiatkom 70. rokov, kedy sa začal kreovať 

systém výcvikov v psychoterapii. Tie nadväzovali na odborné vzdelávanie 
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psychoterapeutov. V pomáhajúcich profesiách bol človek finálne kvalifikovaný 

ukončeným vzdelaním, prípadne teoretickou skúškou atestačného charakteru. 

Pracovníci týchto profesií sa spolu nestretávali, systematicky sa nevenovali analýze 

odbornej práce s klientom či pacientom. 

V 80. rokoch, tak ako popisuje tento vývin Gabura (2006) nastal posun vo 

využívaní supervízie na Slovensku s pomocou českých kolegov sa začalo rozvíjať 

hnutie bálintovskej supervízie. Do Československa sa bálintovský prístup dostal v 80. 

rokoch. Neskôr sa ukázal ako metóda, ktorá sa dá použiť pre oveľa širší záber 

pomáhajúcich profesií než len pre psychoterapeutov. Tento prístup sa využíval na 

Slovensku s veľkým úspechom a doposiaľ sa uplatňuje v práci lekárov, sudcov, 

sociálnych pracovníkov, učiteľov a pod. 

Jeho účastníkmi boli vtedy lekári, psychológovia, liečební pedagógovia a iní 

odborníci pracujúci v pomáhajúcich profesiách. Ďalšou širokou oblasťou uplatnenia, 

kde našla supervízia úrodnú pôdu, bola oblasť predmanželského a manželského 

poradenstva. Predmanželské a manželské poradne začali vznikať od roku 1971 

a postupne sa vytvorila ich sieť pokrývajúca celé územie Slovenska na úrovni 

okresných miest. Pretože neexistovala žiadna odborná príprava poradcov a ukončené 

akademické vzdelanie pre túto prax bolo nedostačujúce, začal sa budovať na vtedajšie 

pomery dobre fungujúci systém supervízie. Časť vzdelávacích stretnutí bola 

orientovaná na konkrétnu prípadovú prácu účastníkov, ale postupne sa stále 

naliehavejšie ukazovala potreba systematickej supervízie, ktorá by skvalitňovala 

poradenský proces, minimalizovala poškodenie klientov, bola prevenciou voči burn – 

out syndrómu a zvyšovala odborné kompetencie poradcov a profesionálny status 

poradenstva. Preto sa začiatkom 90. rokov pripravil a realizoval projekt výcviku prvej 

skupiny supervízorov. Odborne pripravení supervízori začali po ukončení odbornej 

prípravy budovať systém vnútornej supervízie pre svojich kolegov.  

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 
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odbornej prípravy prvých supervízorov v sociálnej práci. Vďaka vyškoleniu 

supervízorov a super – supervízorov sa vytvorila na Slovensku profesionalizovaná 

supervízna sieť ako účinná pomoc vo všetkých oblastiach sociálnych intervencií 

(Schavel, 1999). 

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 charakteru, čo znamenalo zapracovanie supervízie do právnych 

predpisov a to zákona o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele a zákona 

o sociálnych službách.  

 

2 Právna úprava supervízie v sociálnej oblasti 

Zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ zákon o SPO a SK“) sa objavuje vyjadrenie uskutočňovať supervíziu 

v subjektoch sociálno-právnej ochrany v nasledujúcich častiach: 

- § 47, ods. 7 (vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately v zariadení - detský domov, detský domov pre maloletých bez 

sprievodu, krízové stredisko, resocializačné stredisko, iné zariadenie)  
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„ (7) Za účelom zvyšovania profesionality práce v zariadení zariadenie 

vypracúva a uskutočňuje program supervízie. Súčasťou programu supervízie je 

aj spôsob zabezpečenia tohto programu.“  

§ 73 ods. 1), písm. s (pôsobnosť orgánov sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately)  

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

„organizuje a zabezpečuje odbornú prípravu zamestnancov orgánov 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v oblasti sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately a supervízie“  

- v § 93 ods. 8(spoločné ustanovenia) :  

„(8) Program supervízie na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré skončili odbornú 

akreditovanú prípravu supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej 

práce.“ 

 

Podľa čl. III  (prechodné ustanovenia) §93, ods. 8 nadobúda účinnosť 1. januára 

2010“ 

 Právna úprava supervízie v sociálnych službách - zákon č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

- v § 9, ods. 10 (povinnosti poskytovateľa sociálnej služby)  

„(10) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný na účel zvýšenia odbornej 

úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať 

program supervízie. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na sociálne služby 

uvedené v § 42 až 47, § 56 a § 58 až 60.“  
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Poskytovateľ je povinný vypracovať a uskutočňovať program supervízie ak 

poskytuje: 

a) sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 

základných životných potrieb v zariadeniach, ktorými sú:  

� nocľaháreň 

� útulok 

� domov na pol ceste 

� nízkoprahové denné centrum 

� zariadenia núdzového bývania 

b)  sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:  

� poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú 

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili 

dôchodkový vek:  

• zariadenie podporovaného bývania  

• zariadenie pre seniorov  

• zariadenie opatrovateľskej služby  

• rehabilitačné stredisko  

• domov sociálnych služieb  

• špecializované zariadenie  

• denný stacionár  

� opatrovateľská služba  

c) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú:  

� monitorovanie a signalizácia potreby pomoci  

� krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných 

technológií  
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d) podporné služby, ktorými sú:  

� odľahčovacia služba  

� pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností  

� poskytovanie sociálnej služby v integračnom centre  

 

Poskytovateľ nie je povinný vypracovať a uskutočňovať program supervízie ak 

poskytuje: 

- prepravnú služba (§ 42)  

- sprievodcovskú službu a predčitateľskú služba (§ 43)  

- tlmočnícku službu (§ 44)  

- sprostredkovanie tlmočníckej služby (§ 45)  

- sprostredkovanie osobnej asistencie (§ 46)  

- požičiavanie pomôcok (§ 47)  

- sociálnu službu v dennom centre (§ 56)  

- sociálnu službu v jedálni (§ 58)  

- sociálnu službu v práčovni (§ 59)  

- sociálnu službu v stredisku osobnej hygieny (§ 60)  

- v § 84 ods. 8 (kvalifikačné predpoklady a ďalšie vzdelávanie),:  

 

„Supervíziu vykonáva fyzická osoba, ktorá splnila podmienku podľa odseku 4 

písm. b) /vysokoškolské vzdelanie získané štúdiom v bakalárskom študijnom 

programe alebo magisterskom študijnom programe zameranom na sociálnu prácu, 

sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, psychológiu, alebo 

uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou 

školou/ a absolvovala odbornú akreditovanú prípravu supervízora v oblasti sociálnej 

práce alebo poradenskej práce.“ 

 Pre lepšie pochopenie využitia supervízie v sociálnej praxi uvedieme 

v nasledujúcej časti príklad – schému poskytovania supervízie v sociálnych 

subjektoch.  
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3 Príklad vykonávania supervízie v organizáciách sociálnych subjektov 

Samotné využitie supervízie v sociálnej praxi, pokiaľ má byť dostatočne 

efektívna, si vyžaduje realizáciu v niekoľkých na seba nadväzujúcich etapách : 

 

I. etapa - niekedy hovoríme aj o etape mapovania charakteru organizácie, 

ktorej cieľom je predovšetkým :  

a) zistiť rozsah informácií a vedomostí o supervízii, čo znamená či objednávateľ :  

� vie/ vedia čo je to supervízia  

� bola už realizovaná supervízia v zariadení, má/mala organizácia spracovaný 

program supervízie (základné informácie - aká, komu, ...) 

Ak nemala organizácia doposiaľ skúsenosti so supervíziou, odporúča sa v tejto 

etape objednávateľom poskytnúť základné informácie o supervízii.  

b) zistiť základné údaje o zariadení  

� ciele, postavenie, predmet činnosti zariadenia 

� možnosti objednávateľa (priestorové možnosti, finančné možnosti, časové 

možnosti)  

c) zistiť očakávania objednávateľa 

� či má identifikované problémy, osoby, oblasti, ktoré chce supervidovať 

� na čo by chcel zamerať supervíziu 

� predpokladaný počet supervidovaných 

 

II.  etapa - zisťujeme profil organizácie, v tejto časti nám ide predovšetkým 

o identifikáciu subjektu v súvislosti s rozpoznaním niektorých charakteristík 

organizácie, pričom ide predovšetkým o to, aby sme poznali :  

a) ciele, postavenie, predmet činnosti zariadenia  

b) naštudovať základné dokumenty zariadenia (zákony, zriaďovacia listina, domový, 

vnútorný poriadok, ...)  

c) štruktúru zariadenia  

d) klientskú skupinou zariadenia (vrátane špecifík klientskej skupiny) 
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e) personál zariadenia (štruktúra, vzdelanostná skladba vrátane absolvovaných 

vzdelávaní, odborná prax,) 

f) materiálno-technické zabezpečenie a priestorové podmienky zariadenia  

g) „kultúru“ zariadenia  

 

Dôležitou súčasťou je transparentné definovanie programu supervízie, ktorý by 

mal obsahovať minimálne tieto body: 

 

1. Vízia a ciele organizácie, potreby pre ich naplnenie 

Čo je vízia? – to čo chcem(e) dosiahnuť ako organizácia v oblasti svojho 

pôsobenia. Slúži ako podklad pre vypracovania stratégií a operatívnych plánov. 

Zavedenie supervízie je pre organizáciu súčasťou stratégie smerujúcej 

ku skvalitneniu práce a efektívnejšiemu využívaniu zdrojov, čo prispieva k naplneniu 

cieľov a priblíženiu vízie. 

Tvorba vízie je:  

a) na základe potrieb, zmapovania potrieb (potreby klientov, manažmentu a jeho 

spolupracovníkov). 

b) na základe SWOT analýzy. Určiť slabý silný článok reťazca môžeme pomocou 

tzv. SWOT analýzy – slabé a silné stránky, ohrozenia a príležitosti – „Reťaz je 

taká silná, aký je silný najslabší článok reťazca“. 

Ciele - stanovenie konkrétnych krátkodobých alebo dlhodobých cieľov pre 

naplnenie vízie organizácie, služby, zariadenia. 

 

2. Spôsob realizácie supervízneho programu 

Kto  – supervízny program realizuje akreditovaný supervízor, ktorý spĺňa 

podmienky zákona. Supervízor môže byť externý alebo interný. Supervízna zmluva 

medzi organizáciu a supervízorom je súčasťou supervízneho programu. 
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Komu – dôležitou súčasťou supervízneho programu je určenie komu, respektíve 

kto najviac potrebuje supervíziu. Vychádzame zo SWOT analýzy. Bude určená buď 

pre celú organizáciu, alebo pre manažment, riaditeľa, určitú prevádzku. 

Od kedy, ako dlho – stanoviť dátum začatia plnenia supervízneho plánu 

v organizácii ako aj dĺžku jeho trvania.  

Ako často – pravidelnosť a periodicita, frekvencia a dĺžka stretnutí. 

Forma supervízie – individuálna alebo skupinová. Pri individuálnej je potrebné 

vedieť kto sa je bude zúčastňovať, kedy a za akých podmienok a pri skupinovej aj 

veľkosť skupiny a jej zloženie. 

Kde – stanoviť miesto realizácie supervíznych stretnutí. 

 

3. Spôsob vyhodnocovania supervízneho programu a jeho aktualizácia 

Kto – supervízny program vyhodnocuje jeho tvorca spolu so supervízorom 

a supervidovanými. Aktualizuje ho tvorca programu. 

Akým spôsobom – napr. spôsobom hodnotenia supervíznych stretnutí (anonymná 

anketa, dotazník, iná forma.....)  

 

4. Finančné a iné podmienky programu 

- cena za hodinu supervízie individuálnej, skupinovej: cena je upravená dohodou 

supervízorov organizovaných v ASSP a je stanovená na minimálne 33,- Eur za 

hodinu v prípade individuálnej supervízie a 40,- Eur v prípade skupinovej 

supervízie. Po dohode s objednávateľom sa môžu zohľadniť aj náhrady cestovných 

výdavkov. V praxi sa finančné hodnotenie supervízorov však realizuje aj cestou 

vzájomnej dohody, pričom výška honoráru je často ovplyvnená možnosťami 

organizácie. 

- finančné podmienky pre zamestnanca: účasť na supervízii je výkonom práce 

zamestnanca. Na financovanie supervízie zamestnanca sa môžu použiť napr. 

prostriedky určené organizáciou na jeho vzdelávanie. 
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- spôsob nahradenia supervízie pre neprítomnosť: neprítomnosť sa rieši dohodou 

zúčastnených o novom termíne, prípadne prehodnotenie potreby nahradenia 

sedenia. 

- výmena supervízora, kedy a za akých podmienok: za bežných podmienok je 

možné riešiť výmenu supervízora po vzájomnej dohode o ukončení spolupráce 

s ohľadom na existujúcu zmluvu a právnu úpravu vzťahu. Zmluva by mal 

obsahovať aj klauzulu o prípadnom okamžitom ukončení v prípade neetického 

správania sa niektorej zo zmluvných strán. 

 

5. Záznam o odovzdaní práce  

Poskytovanie supervízie je postavené na zásade diskrétnosti. Záznam zo 

supervízneho stretnutia preto neobsahuje informácie o priebehu supervízie, obsahu 

rozhovorov s klientmi a ani o žiadnych skutočnostiach zverených poskytovateľovi. 

Účelom záznamu je poskytnúť objednávateľovi dokument, na základe ktorého prácu 

prevezme a vykoná sa vyúčtovanie. 

Do záznamu sa uvádza:  

� predmet odovzdanej práce – supervízia 

� forma supervízie 

� objednávateľ (číslo zmluvy resp. objednávky) 

� dátum, miesto a čas konania a trvania supervízie 

� zoznam supervidovaných 

� supervízor 

� zápis preberá 

� zápis odovzdáva 

 

6. Potvrdenie o absolvovaní supervízie 

Potvrdenie vydáva, na základe požiadania supervidovaného, obyčajne supervízor 

alebo organizácia, v ktorej supervidovaný svoju supervíziu absolvoval a to najlepšie 

tak, že potvrdenie podpíše aj supervízor. V potvrdení treba uviesť, že menovaný sa 
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zúčastnil: individuálnej/skupinovej supervízie a to aktívne alebo pasívne, v rozsahu 

hodín (konkrétne uviesť aj dni a miesto konania) a pod vedením ktorého supervízora 

(uviesť meno supervízora). Za aktívnu supervíziu sa v skupinovej supervízii 

považuje tá, v ktorej menovaný predložil svoj vlastný materiál na supervíziu, nielen 

bol zúčastnený na sedení. 

 

4 Záver 

 Supervízia v sociálnej praxi je medzi odbornou verejnosťou v prostredí sociálnej 

praxe novým fenoménom, agensom skvalitňovania sociálnej práce, ktorý postupne 

preniká do myslenia sociálnych pracovníkov, ale postupne aj vplyvom priaznivej 

legislatívy medzi vedúcich zamestnancov jednotlivých organizácií sociálnych 

subjektov. Je pravdou, že niektoré subjekty nie sú na nové prvky v svojej práci 

pripravené z dôvodu obáv z kontroly, prípadne iných nevedomostí (najmä tí, ktorí 

nemajú skúsenosť so sociálnou prácou a manažovaním subjektov sociálnej práce) 

a výkonu supervízie sa bránia, prípadne ju rôznymi spôsobmi kamuflujú.  

V prospech uplatnenia supervízie v sociálnej praxi pôsobia však nasledovné 

činitele : 

- vzdelávanie supervízorov v sociálnej práci, 

- legislatívne prostredie, 

- informovanosť a odborné vedomosti z oblasti supervízie v sociálnej práci zo 

strany sociálnych pracovníkov – najmä absolventov sociálnej práce, 

- profilovanie teórie supervízie v sociálnej práci, 

- publikačné aktivity v oblasti supervízie v sociálnej práci, 

- motivácia sociálnych pracovníkov predchádzať syndrómu vyhorenia a snaha 

o skvalitňovanie svojej odbornej činnosti v prospech klienta. 

Sme toho názoru, že supervízia v sociálnej práci sa stane prirodzenou súčasťou 

výkonu činností sociálnej práce, ale aj prirodzenou súčasťou riadiacej a manažérskej 

práce vedúcich zamestnancov sociálnych subjektov. Je pre nás povzbudením, že 

napriek rôznym bariéram, ktoré v našom sociálnom systéme existujú supervíziu 
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postupne prijímame, ako prirodzenú metódu skvalitňovania svojej činnosti 

s podporou pozitívnej zmeny v prospech efektívneho riešenia sociálnych problémov 

klientov.  
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