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Ciele supervízie 

 Vízia a ciele organizácie, vyplývajúce                  

z nastavovania a systematitácie spoločnosti, 

 stotožňovanie sa s cieľmi organizácie 

prostredníctvom sebareflexie v sebapoznaní, 

napĺňaní potrieb ako individuálnych tak 

skupinových, tímových a osobných, (klientov) 

 rozvíjať individuálny profesijný rozvoj, osobný 

rast a  osobnostný rozmer supervidovaných, 

 vypĺňať priestor nepretržitého vzdelávania           

a sebareflexie pre napĺňanie najlepšieho záujmu 

klienta, kvalitnú sociálnu službu. 
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Ciele supervízie v organizácii 

1. Skvalitňovanie práce pracovníkov, zručnosti 
profesijný rast a rozvoj vedomosti  
a spôsobilostí,  

2. predchádzanie chybám, videnie pred.... 

3. prínos alternatívnych postupov, 

4. sebareflexia, sebapoznanie a nadhľad, 
Odborná „sebakontrola“  

5. pomôcť  pracovníkom, aby mali dobrý pocit zo 
svojej práce, aby boli motivovaní, cítili sa 
kompetentní aj naďalej ju vykonávať s cieľom 
prevencie syndrómu vyhorenia. 
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Komplexné riešenie problémov 
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Tímová práca 
Kultúra organizácie 

Zlepšenie vzťahov 

Zvýšenie kvality 
služieb 



Intervencie a didakticko-metodické 

východiská v supervízii 
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štrukturovanie problémovej situácie            

v supervízii flexibilným striedaním 

fokusácie a zmenou kontextu 

sochovanie, brainstorming, imaginárna 

vizualizácia, analógové neverbálne 

zobrazovanie, flexibilná korektúra, kritéria 

hierarchického usporiadania v organizíácii, 

kvantifikácia aspektov problému v tíme, 

dištancovanie a paradoxy práce v skupine 

a v tíme 
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efektivita 

ochota 

podpora 

Prínos pre 
organizáciu 

Tímová práca, ktorá zabezpečuje najlepší záujem 
klienta, kvalitnú sociálnu službu. 

Pocity a reflexie      

v supervízii 
Očakávania 
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Ciele služieb          vízia organizácie 
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Organizácia 

Zamestnanec Klient 



Otázky v supervízii.  

Supervíziu v organizácii ponúkať, ako 

možnosť rastu zamestnancov, alebo      

od zamestnancov požadovať? 
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Supervízia  



Hodnotenie 

Úroveň 

Frekvencia 

Forma – individuálna aj skupinová 

Očakávania 

Obsah – program 

Nadhľad – sebareflexia 

Vzťah supervízor – supervidovaní 

partnerstvo  
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Agogický proces hľadania  

„nevychodených“ ciest... 

 

Moc 

Akceptácia 

Láska 

Štruktúra 

Strach  
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Ďakujem za  pozornosť 
 

 

„Ak by bola sociálna práca náboženstvom, tak by bola 

supervízia  bohoslužbou"  

                                                                            Eis. 1995 
 

Kontakt: hunyadiova@gmail.com 
                                                                                       

http://www.zrkadlenie-o-z.estranky.sk  


