
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: SPV – supervízia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma štúdia: 10 hodín prezenčného výcviku  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník,  letný semester (externé štúdium) 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: Supervízia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Prezenčná účasť na výcviku a aktívne zapájanie sa do neho.   

Výsledky vzdelávania:  
Zážitková forma rozpoznania supervíznych techník a rozdiel supervízie od poradenstva je základným cieľom 

výcviku. Členovia výcviku si na sebe precvičia supervízne techniky a metódy supervízie s jednotlivcom 

a skupinovej supervízie. Nácvikom v konkrétnych prípadoch si môžu skúsenosti preniesť do praxe v sociálnej 

oblasti a na miesta, kde sa supervízia vykonáva. Oboznámia sa so špecifikami etických princípov supervízie. 

Oboznámia sa s výhodami a nevýhodami jednotlivých supervíznych metód a rozpoznajú  terapeutické techniky 

a ich očakávaný prínos pre efektívnu supervíziu. Členovia výcviku si uvedomia potrebu supervízie v praxi ako 

prostriedok k motivácii celoživotného vzdelávania v sociálnej oblasti a zvyšovanie kvality práce s klientom 

prostredníctvom, dohľadu, kontroly, nadhľadu a schopnosti pozerať sa cez. 

Stručná osnova predmetu:  

 Úvodné stretnutie- predstavenie vedúceho skupiny a informácia o spôsobe výkonu výcviku a jeho 

zameraní, pravidlá výcviku  

 Aktualizácia sebaprezentácie členov výcviku, vzájomné predstavenie a očakávania 

 Supervízia  a hodnoty, hodnotová orientácia a ,,strnulosť“, poznávacie cvičenia 

 Reflexia v supervízii, práca s prenosom a protiprenosom, spätná väzba, rozmery supervízie 

 Nácvik dynamiky a komunikácie v supervíznom procese 

 Analýza supervízneho  problému, voľba správnej metódy supervízie, analógové pomôcky v supervízii 

 Supervízia prípadu , návrh riešení, závery, domáce úlohy, spätná väzba 

 Bálintovská skupina ako jedna z možností  skupinovej supervízie 

 Cvičenia zamerané na špecifiká  etických princípov v supervízii 

 Záver výcviku, zhodnotenie členmi, naplnenie očakávaní, prínosy, negatíva   

Odporúčaná literatúra:  
SCHAVEL, M. – HUNYADIOVÁ, S. – KUZYŠIN, B. 2013. Supervízia v sociálnej práci. Bratislava : SPRSP, 

2013. 

SCHAVEL, M. – TOMKA, M. 2010. Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe v sociálnej práci. 

Bratislava : VŠ ZaSP, 2010. 

SCHAVEL, M. 2010. Supervízia v sociálnej práci pre sociálnych pracovníkov. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010. 

HERMOCHOVÁ,S., NEUMAN, J. 2003. Hry do kapsy IV: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. 

PRAHA, Portál, 2003 

HERMOCHOVÁ,S., NEUMAN, J. 2004. Hry do kapsy V: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. 

PRAHA, Portál, 2004 

SCHERPNER, M. a kol. 1997. Slon. Dolný Kubín, 1997. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Maximálny počet  študentov v jednej výcvikovej skupine 16.  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  
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Vyučujúci:  
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD., prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., doc. PhDr. Oláh Michal, PhD. m. prof., doc. 

PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD., m. prof., PhDr. Vasilescu Andrea, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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