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1 Činnosť združenia 

Občianske združenie Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov (ASSP) vzniklo v roku 2000. Naším 

poslaním je prispievať k rozširovaniu odborných vedomostí a praktických zručností v sociálnej práci 

prostredníctvom vzdelávania, výcvikov a zabezpečovaním praxí. Združujeme ľudí, ktorí pôsobia ako 

supervízori a pomáhajúci profesionáli. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti supervízií, sociálneho 

poradenstva, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a odborného vzdelávania.  

Sme prvou organizáciou na Slovensku, ktorá realizuje od roku 2001 akreditované vzdelávanie 

supervízie v pomáhajúcich profesiách. Vedieme tiež zoznam akreditovaných supervízorov. Podieľame 

sa na organizácii a realizácii supervízii na Slovensku, pomáhame hľadať supervízora pre organizáciu, 

ktorá so supervíziou nemá skúsenosť alebo potrebuje zmenu.  

ASSP pôsobí v oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a špecializovaného sociálneho 

poradenstva ako akreditovaný subjekt. V rámci práce s klientskymi skupinami poskytujeme 

systematické a komplexné služby pre rodiny, ktoré sa ocitli v sociálne kolíznej situácii. Našimi klientmi 

sú rodiny, ktoré majú deti s problémovým správaním alebo poruchami správania, rodiny v zlej finančnej 

a sociálnej situácii, ako aj rodiny so vzťahovými problémami. 

Ďalšou cieľovou skupinou sú rodiny s členom vo/po výkone trestu, ako aj jednotlivci po prepustení z 

ÚVTOS. Sme jedinou organizáciou v Bratislavskom kraji, ktorá poskytuje komplexnú postpenitenciárnu 

starostlivosť pre občanov po výkone trestu a ich rodiny. 

V rámci práce s klientskymi skupinami poskytujeme systematické a komplexné služby pre rodiny, ktoré 

sa ocitli v sociálne kolíznej situácii.  

Aktivity a projekty sú financované predovšetkým zo získaných grantov a dotácií a samofinancovania, 

ktoré predstavuje realizácia vzdelávacích aktivít a predaj publikácií.  
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Na základe dlhoročnej praxe koncipujeme nové odborné vzdelávanie v sociálnej oblasti, čím šírime 

svoje skúsenosti a vedomosti. Ponúkame akreditované ako aj iné kurzy, ktorými podporujeme nie len 

odbornú, ale aj širokú verejnosť k rozširovaniu svojich vedomostí a zručností. 

ASSP je občianskym združením zaregistrovaným na MV SR dňa 15.6.2000 pod evidenčným číslom 

VVS/1-900/90-17016. Prvý dodatok bol schválený dňa 30.4.2001, ktorým sa menilo sídlo organizácie, 

druhý dodatok bol schválený dňa 22.8.2003, ktorým sa menil počet členov správnej rady a doplnil sa 

druhý štatutárny zástupca. Tretí dodatok „Stanov ASSP“ bol schválený 24.2.2005 a doplnila sa činnosť 

združenia o poskytovanie sociálneho poradenstva. Štvrtým dodatkom sa zmenilo sídlo ASSP ku dňu 

30.1.2013.  

2 Orgány združenia 

Náš tím v roku 2020 prešiel mnohými zmenami, od 25.3.2020 sa zmenilo personálne obsadenie 

organizácie  

prof. PhDr. Ján Gabura, CSc. – prezident, 1. štatutárny zástupca, supervízor a lektor , od 25.3.2020 sa 

prezidentkou združenia stala PhDr. Elena Kopcová , PhD. ako aj 1. štatutárnou zástupkyňou. 

Mgr. Kristína Mózešová, PhD. - riaditeľka, 2. štatutárna zástupkyňa, od 25.3.2020 jej miesto nahradila 

PhDr. Zuzana Aly  

Interný zamestnanci: Mgr. Miroslava Albertová, Mgr. Lenka Szekelyová, Mgr. Peter Mózeš, PhD.,Mgr. 

Michaela Píšová, Mgr. Lucia Šípošová, Mgr. Ľubica Čižnárová, Mgr. Adriana Barlogová, Mgr. Alexandra 

Goľová 

Supervízori, lektori: doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. , PhDr. Lenka Kleskeň, PhD. Mgr. Kristián Kovács, 

doc. PhDr. Peter Brnula, PhD. , prof. PhDr. Ján Gabura, CSc., Mgr. Kristína Mózešová, Mgr. Monika 

Longauerová, Mgr. Katarína Hrdá, Mgr. Milada Bohovicová,PhDr. Ladislav Vaska, doc. , PhD.,Mgr. 

Adriana Havašová, Mgr. Zuzana Zimová. 



     

  1. februára 2021 
  

 

3 Členstvo v medzinárodnej organizácií 

Aj v roku 2020 Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov bola naďalej riadnym členom ANSE 

(Association of National Organisations for Supervision in Europe), ktorá je v súčasnosti považovaná za 

strešnú asociáciu národných organizácií venujúcich sa supervízii a koučingu v Európe. 

ANSE bola založená v roku 1997 ako zastrešujúca asociácia so sídlom vo Viedni, ktorá napĺňa potreby 

európskej kooperácie a výmeny skúseností medzi supervízormi.  

ANSE dnes reprezentuje viac ako 8000 kvalifikovaných supervízorov a koučov v 22 európskych krajinách 

a viac ako 80 inštitúcií medzi ktoré patrí aj ASSP. 

 

ANSE sa stará o profesionálne záujmy na nadnárodnej úrovni, udržiava aktívny kontakt s 

profesionálnymi organizáciami ktoré sa venujú supervízii a koučingu na celom svete.  

 

4 Aktivity združenia počas roku 2020 

Rok 2020 sa niesol viacerými zmenami, ťažšími obdobiami. Jednou zmenou bola zmena vedenia. 

Druhou tou ťažšou zmenou bola situácia v súvislosti s COVID 19, kedy sme sa museli popasovať 

s prácou s klientmi v rámci online, telefonickými stretnutiami, v rámci ktorých sme poskytovali 

poradenstvo. Táto situácia bola ťažšia aj pre klienta ako aj pre poradcov, hlavne z dôvodu absentovania 

osobného kontaktu. Počas druhej vlny sa situácia zlepšila, aj keď stále bolo badať strach klientov 

z osobného stretnutia.  

IA MPSVR SR  

 

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v 
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prirodzenom rodinnom prostredí 

 

Bratislavský 

samosprávny kraj  

Centrum pre rodinu v kríze - vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  
22 100.0  2020 

Bratislavský 

samosprávny kraj  

Rodinná poradňa - vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately  
15000.0  2020 

 

Centrum pre rodinu v kríze  - Poradňa pre ľudí vo/po výkone trestu 

Počas roku 2020 sme poskytovali poradenstvo písomnou formou  ako aj dobrovoľným klientom po 

výkone trestu – konkrétne 41 klientom. Pravidelne sa vyskytovali problémy s bývaním, práca s rodinou 

klienta, prijať klienta po výkone trestu., problémy s hľadaním zamestnania. V rámci pomoci sme riešili 

aj tvorbu životopisu, emočné problémy zo svojho zlyhanie v ich živote. Poskytli sme 187 osobných 

kontaktov, 9 online, 319 telefonických kontaktov, 189 písomných kontaktov. Okrem toho sme 

komunikovali s probačnými úradníkmi ohľadom budúcich probantov. Týchto oslovujeme s ponukou 

programu sociálneho výcviku, a individuálnej spolupráce.  

Program sociálneho výcviku je alternatívnou formou trestu, ktorú ukladá súd spravidla pri 

podmienečnom odsúdení a je definovaný v trestnom zákone č. 300/2005 Z.z v paragrafe 51, písm. 4 

ods.h, kde je uvedené, že podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným 

dohľadom-povinnosti spočívajú najmä v príkaze – podrobiť sa v súčinnosti s probačným a 

mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku, alebo inému 

výchovnému programu. 

Rozsah sociálneho programu je  30 hodín (skupinovou formou a  individuálnou formou). 

Povinnosť podrobiť sa programu soc. výcviku je v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom. 
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Cielom je : 

• Prevencia 

• motivovať a pomôcť klientovi k zmene svojho správania a postojov  

• pomôcť klientovi lepšie sa zorientovať vo svojej situácii 

• vyjasniť si osobné a profesijné ciele a túžby 

• zvýšiť sebadôveru, prehĺbiť sebapoznanie a ukotviť sebaistotu 

• zvládnutia svojich sociálnych zručností 

• pracovať na eliminovaní stigmatizácie a labelingu - zdravé spôsoby komunikácie 

• reflexia a sebareflexia 

• posilnenie sebahodnoty a sebaúcty 

• spracovávanie emócií  

Forma a obsah programu – program je vždy prispôsobený skupine. Na základe dlhoročných skúseností 

praktizujeme však kombinovanú formu a to individuálnych a skupinových sedení.  

Forma a obsah programu sa môže meniť, závisí od trestných činov, za ktorí boli daní účastníci programu 

odsúdení.  

V roku 2020 sme mali naplánovaný skupinový program v apríly 2020, ktorý sa žiaľ, kvôli opatrenia 

v súvislosti s COVID 19 nemohol uskutočniť, následne po uvoľnení opatrení sme realizovali 2 skupinové 

programy pre klientov, ktorí ho mali súdom nariadený pri podmienečnom odsúdení alebo 

podmienečnom prepustení dvakrát. 

Hlavným cieľom programu sociálneho výcviku bol rozvoj pozitívneho sociálneho správania a 

sebakontroly, zvýšiť sociálne zručnosti a spôsobilosti s cieľom posilniť schopnosti k bezkonfliktnému 

spôsobu života a pozitívnemu vzťahu ku komunite, v ktorej žije. Z psychologického hľadiska je hlavným 

cieľom programu poskytnúť priestor a možnosť pre individuálne poradenstvo v oblasti konkrétnych 

cieľových oblastí. Zároveň výcvik poskytuje zážitok iného prístupu, vytvorenia kontaktu, nácviku  
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zdravých spôsobov komunikácie a venovaniu sa individuálnym témam ako sú sebareflexia, úvahy nad 

situáciami a vlastnými postojmi, seba hodnotenie a sebaúcta a prežívanie emócií. Cieľom programu je 

poskytnúť účastníkom priestor na úvahu o veciach, ktoré sú pre nich dôležité.  

V záujme vytvorenia skupinovej atmosféry a udržania prvkov skupinovej dynamiky dni výcviku boli pod 

spoločným vedením Mgr. Alexandra Goľová.  a Mgr. Ivana Omámiková. 

Na základe skúseností a výstupov so skupinových programov sme počas roka 2020 modifikovali 

program sociálneho výcviku. Inovovali sme niektoré aktivity a doplnili nové.  

 

Rodinná poradňa 

Rodinná poradňa poskytovala poradenstvo rôznym klientov v krízových situáciách. Hlavným cieľom 

práce s rodinami bola primárna práca s celým rodinným systémom, čo umožňuje vidieť rodinu ako 

komplexný celok, a vnímať aj potreby jednotlivých členov. K rodine pristupujeme individuálne 

s ohľadom na potreby jednotlivých členov, našou hlavnou úlohou je vytvoriť vzťah s jednotlivými 

členmi rodiny, založený na vzájomnej dôvere. Cieľom spolupráce bola aj pomoc rodinám vhodnými 

intervenciami zlepšiť ich životnú situáciu a jej členov v maximálnej možnej miere. 

Problémy, s ktorými sme sa počas roka stretávali v poradni boli rôznorodé – jednalo sa o výchovné 

problémy, problémy detí v škole, prestupy v rámci stredných škôl, vzťahové problémy medzi 

jednotlivými členmi v rodine, komunikačné problémy, rodičovské zručnosti, výskyt závislostí v rodine. 

Rodiny boli distribuované z UPSVaR, z mestských častí Bratislavy ako aj dobrovoľní klienti. Našimi 

klientmi  

Služby Rodinnej poradne boli finančné podporené Bratislavským samosprávnym krajom. Konkrétne 

sme poskytli poradenstvo  38 klientom, klientom bolo poskytnutých 195 osobných kontaktov, 77 online 

kontaktov, 277 telefonických kontaktov a 435 písomných kontaktov – písomné kontakty predstavujú 

kompletnú administráciu ku klientov, príprava na stretnutie, posielanie mesačných správ. Poradenstvo  
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rodinám zabezpečovali 2 pracovníci (sociálny pracovník a psychológ), práca s rodinami bola v ich 

prirodzenom prostredí ako aj ambulantne v priestoroch ASSP. 

 

Projekt dobrými dverami 

Projekt Dobrými dverami, podporenými IA MPSVR SR sme celkovo počas realizácie projektu (spustenie 

august 2017 – ukončenie projektu december 2020)  pracovali s 283 klientmi. Projekt Dobrými dverami 

bol pozastavený na obdobie 5 mesiacov (marec-júl 2019) z dôvodu dlhodobo pretrvávajúcej kontroly 

a pozastavenej možnosti čerpať zálohové platby.  

V rámci roka 2020 sa konali rôzne personálne zmeny, kedy 3 sociálny pracovníci ukončili svoje pracovné 

pôsobenie v našej oraganizácií, následne sme prijali do pracovného pomeru ďalšiu sociálnu 

pracovníčku, ktorá opäť ukončila svoje pracovné pôsobenie po 3 mesiacoch, v jej práci pokračovala 

ďalšia sociálna pracovníčka, ktorá dotiahla prácu s klientmi do konca projektu.  

Počas trvania projektu Dobrými dverami sme vytvorili novú metodiku práce s klientmi inšpirovanú na 

Úlohy orientovaným prístupom. Taktiež sme naplnili merateľné ukazovatele projektu na viac ako 100%. 

Napriek 5 mesačnému prerušeniu projektu sme sa snažili zachovať spoluprácu s maximálnym možným 

počtom klientov, s ktorými sme pokračovali v spolupráci aj po opätovnom spustení projektu - 

pracovníci pravidelne supervidujú svoju prácu. Rozšírili sme sieť spolupracujúcich inštitúcií . 

 

Vzdelávacie aktivity a supervízia 

 

V roku 2020 prebiehal kurz Supervízia v pomáhajúcich profesiách, ktorý bol pokračujúcim z roku 2019. 

Zároveň sme mali naplánované spustenie nového kurzu s novými účastníkmi, ale žiaľ tento nebolo 

možné spustiť z dôvodu COVID 19. Program sociálneho výcviku bol organizovaný s 2 skupinami 

probantov.  
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Plány do roku 2021 

V Asociácii supervízorov a sociálnych poradcov sme decembrom 2020 ukončovali akreditácie výkonu 

opatrení SPODaSK ako aj Špecializovaného sociálneho poradenstva, čiže projekty Rodinná poradňa, 

Centrum pre rodinu v kríze, projekt Dobrými dverami, už nebude možné realizovať v ASSP. Klientov ako 

aj odborný personál prešiel pod Tenenet o.z.. 

Naším hlavným cieľom do roku 2021 je zameriavať našu činnosť hlavne na ďalšie vzdelávanie 

supervízorov a sociálnych poradcov. ASSP sa bude výlučne orientovať na: 

1. svoju pozíciu asociácie supervízorov ako podpornej siete pre supervízorov v sociálnej oblasti 

2. expertízy v sociálnej oblasti týkajúce sa sociálnej a rodinnej politiky v SR aj EÚ,  

3. vzdelávanie odborného personálu v sociálnej oblasti, napr. v týchto školeniach, ktoré plánujeme 

akreditovať: 

 

•  Sociálna práca v SPODaSK 

•  Sociálna práca v podporovanom zamestnávaní a sociálnej ekonomike 

•  Sociálna práca v dlhodobej starostlivosti v sociálnych službách 

•  Sociálna práca v krízovej intervencii 

• Sociálna práca s klientmi so zdravotným postihnutím 

• Sociálna práca s ľuďmi bez domova 

• Sociálna práca v náhradných rodinných systémoch 

•  Sociálna práca v podpore nezávislého života a samostatného bývania 

•  Sociálna práca s týranými ženami 

•  Sociálna práca s deťmi s poruchami správania 
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•  Sociálna práca s rodinou  v rodičovských konfliktoch 

•  Sociálna práca s MRK 

•  Sociálna práca v komunitných službách 

•  Sociálna práca s umierajúcimi  

•  Sociálna práca so závislosťami (drogy, alkohol, gambling, sociálne médiá) 

• Sociálna práca s osobami v pouličnom sexbiznise 

• Sociálna práca s obeťami obchodovania s ľuďmi 

• Sociálna práca s delikventmi, trestanými a recidivistami 

• Sociálna práca s utečencami a migrantmi 

•  Manažment sociálnej práce (financovanie a tvorba efektívnych verejných politík) 

•  Využitie psychoterapeutických modelov v sociálnej práci 

 

 

 


