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Nedoriešené  terminologické  nejasnosti vzťahov  klinickej, poradenskej  
a pracovnej  psychológie a ich negatívne dôsledky na vykonávanie 

psychologickej činnosti v nadrezortnom kontexte ...



O čo ide ....... ?
Naším strategickým cieľom je upozorniť 

psychologickú obec na roky trvajúci krízový stav 
v terminologickom klasifikačnom aparáte aplikovaných 
psychologických disciplín, keď pravdu má roky každý „tú 
svoju“ a vlastne ju nemá nikto. 

Poplietli sme decíznych pracovníkov 
v jednotlivých rezortoch, ktorí sa  už niekoľko desaťročí 
uspokojujú s pragmatickým vysvetlením, že „vy, 
psychológovia sa neviete dohodnúť “. 

Pravdou je, že psychológovia v praxi sa sami 
osebe sa nemajú čo dohadovať a dohodnúť – štát 
z našich daní prevádzkuje psychologické inštitúcie, ktoré 
však s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote nemajú 
ambíciu a ani motiváciu riešiť tento bazálny teoreticko -
praktický problém a tak „psy brešú a karavána ide  
ďalej“.  

Načim nám pripomenúť stále aktuálnu 
Einsteinovu tézu, že „niet praktickejšej veci ako dobrá 
teória“, ktorou začínal pán profesor Kondáš svoje 
prednášky z klinickej psychológie a ktorá sa už tiež 
„akosi nenosí“.



Ostatný (?) bezprecedentný krok :
20 rokov tlejúca snaha o hegemóniu psychológov, 

pracujúcich v zdravotníctve v trojuholníku ...... :

Psychológia
aplikovaná

v zdravotníckom
rezorte

Psychológia                                                     Psychológia
aplikovaná                                                       aplikovaná

v školskom                                            v sociálnom
rezorte                                                             rezorte

......  dospela do absurdných legislatívnych návrhov na 
zriaďovanie  „ambulancií poradenskej psychológie“ 
a „ambulancií psychológie práce a organizácie“. 

Bol by to ozaj dobrý silvestrovský žartík, keby to žiaľ 
nebola pravda.



Retrospektívy inštitucionálneho vývinu psychologickej 
činnosti v školách a v školských zariadeniach 

• 1896 - USA: Lightner Witmer – Child Guidance Clinic 

• 1957 - Psychologická výchovná klinika v Bratislave

• po 1960 - Okresná psychologická poradňa a   
stredisko pre voľbu povolania   

• od 1973 - Okresná pedagogicko-psychologická
poradňa

• od 1993 - Centrum výchovnej a psychologickej 
prevencie

• od 2007 - Centrum pedagogicko-psychologického   
poradenstva a prevencie



Zákon č. 245 z 22. mája 2008 o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon)

§ 131
Činnosti výchovného a psychologického  poradenstva

(1) Psychologická činnosť je zameraná najmä na

a) skúmanie, výklad, ovplyvňovanie a prognostické 
hodnotenie správania detí alebo ich skupín 
psychologickými metódami, technikami a postupmi 
zodpovedajúcimi súčasným poznatkom psychologických 
vied a stavu praxe,

b)  psychologické poradenstvo v školských, výchovných, 
preventívnych a poradenských zariadeniach,

c)  psychoterapiu v školských, výchovných, preventívnych a 
poradenských zariadeniach,

d)  používanie psychodiagnostických metód a testov v 
podmienkach školských, výchovných, preventívnych a 
poradenských zariadení.



Postavenie poradenskej psychológie v 
koncepcii HPC

Applied Psychology
Enhancing public protection: Proposals for 
the statutory regulation of applied 
psychologists 

Health Professions Council
Department of Health UK

http://www.hpc-uk.org/apply/readmission/
http://www.hpc-uk.org/apply/readmission/


HPC: vymedzenie klinickej psychológie v UK

Klinickí psychológovia: 
Klinická psychológia aplikuje psychológiu do 
zdravotnej a komunitnej starostlivosti. Klinickí 
psychológovia pracujú v rôznych špecializáciách. 
Pracujú tiež vo vzdelávacom prostredí a v prostredí 
sociálnych služieb. Prichádzajú do priameho 
kontaktu so zložitými problémami jedincov, párov, 
rodín a skupín. Ošetrovateľom a ďalším zdravotným 
pracovníkom poskytujú konzultácie a školenia 
v snahe maximalizovať  používanie ich 
psychologických zručností.

http://www.hpc-uk.org/apply/readmission/
http://www.hpc-uk.org/apply/readmission/


HPC: vymedzenie poradenskej 
psychológie v UK

Poradenskí psychológovia:

Poradenskí psychológovia:  pracujú terapeuticky 
s klientmi s rôznymi problémami (napr. následky 
sexuálneho zneužívania v detstve, rozpadnutie 
vzťahov, domáce násilie, trauma) a/alebo so 
symptómami  psychických porúch (ako napr. 
úzkosť, depresia, poruchy stravovania, post-
traumatická stresová porucha, psychóza).  
Poskytujú aktívnu spoluprácu , ktorá môže pomôcť 
odhaliť skryté problémy a dodá klientom silu čeliť 
zmene.

http://www.hpc-uk.org/apply/readmission/
http://www.hpc-uk.org/apply/readmission/


Inštitucionalizácia
• začala v 1917, kedy sa Úrad pre povolania presunul na 

Harvard do Vzdelávacej divízie. Vzdelávatelia 
a psychológovia tu uskutočnili jednu z prvých debát 
o nevyhnutnosti vedenia poradenstva, ktorá sa vinie 
celou históriou poradenskej psychológie.

• V júli 1948 a v januári 1949 sa na Univerzite v Michigane 
konala konferencia s názvom Vzdelávanie 
psychologických poradcov. Viedol ju člen Michiganskej 
fakulty a vedúci poradenského centra Edward Bordin. 
Účastníci sa snažili vytvoriť model vzdelávania, ktorý by 
bol jedinečným prínosom do národného programu 
mentálneho zdravia. Návrhy boli posunuté Divízii 
poradenstva (Divízia 17), ktorá spolu s APA sponzorovala 
Severozápadnú konferenciu v r. 1951. Na tejto konferencii 
bol prijatý nový názov divízie Poradenská psychológia. 

http://www.hpc-uk.org/apply/readmission/
http://www.hpc-uk.org/apply/readmission/


Funkcia a úloha poradenskej 
psychológie bola vymedzená takto:

„profesionálnym cieľom poradenského psychológa 
je podporovať psychologický rozvoj jednotlivca. 
Toto zahŕňa všetkých ľudí počnúc tými, ktorí fungujú 
vrámci prijateľných hraníc, až po tých, ktorí trpia 
závažnejšími formami psychologických porúch. 
Poradenskí psychológovia majú väčšinu času 
venovať jednotlivcom v rámci normálneho rozpätia 
fungovania, ale ich vzdelanie im má poskytnúť 
kvalifikáciu na prácu s jednotlivcami na rôznej 
úrovni psychologického fungovania. Poradenstvo 
má pôsobiť pozitívne a preventívne a má sa 
zameriavať na stimuláciu osobného rozvoja v snahe 
predísť psychologicky poškodzujúcim 
poruchám/handicapom.“

http://www.hpc-uk.org/apply/readmission/
http://www.hpc-uk.org/apply/readmission/


Národný projekt: „Komplexný poradenský 
systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-
patologických javov v školskom prostredí“

Strategickým cieľom národného projektu je zvyšovanie 
vzdelanostnej úrovne žiakov ZŠ  so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) 
zefektívnením  systému výchovného poradenstva a 
prevencie v záujme  ich  sociálnej integrácie  
a uplatnenia na trhu práce.

Špecifickým cieľom projektu je podpora sociálnej 
inklúzie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k 
získavaniu zručností potrebných na trhu práce a podpora 
ďalšieho vzdelávania osôb pracujúcich v oblasti ich 
integrácie do spoločnosti 



Aktivity národného projektu

I. inovácia procesov komplexnej diagnostiky 
v systéme výchovného  poradenstva a 
prevencie pre žiakov so ŠVVP

II. vzdelávanie pedagogických a odborných 
zamestnancov systému výchovného 
poradenstva a prevencie 

III. inovácia poradenských metód 
v poradenskej a preventívnej starostlivosti 
o týchto žiakov pri zvyšovaní ich 
zamestnateľnosti.



I. inovácia procesov komplexnej diagnostiky v 
systéme výchovného  poradenstva a prevencie 

pre žiakov so ŠVVP (4 čiastkové úlohy)

• Cieľom aktivity je podporiť sociálnu 
inklúziu osôb so špeciálnymi 
výchovnými a vzdelávacími potrebami 
prostredníctvom skvalitnenia ich 
včasnej diagnostiky, prevencie porúch 
učenia, správania, sociálnej patológie 
a zabezpečením efektívnej poradenskej 
pomoci prostredníctvom 
experimentálneho overovania a 
štandardizácie psychodiagnostických 
metodík, testov a zvýšením vybavenosti 
odborných a pedagogických 
zamestnancov v poradenskom systéme 
diagnostickými nástrojmi. 



Č.ú.3. Štandardizácia 
psychodiagnostických metód a testov

• V rámci projektu sa bude štandardizovať viacero 
psychodiagnostických metodík, testov (kvalifikovaný 
odhad počtu metodík je 7 , avšak počet a výber 
metodík sa upresní po realizácii VO). 

• Ďalšie diagnostické metodiky budú inovované formou 
„malej štandardizácie“ (počet týchto metodík bude 
spresnený po ukončení VO) 

• Treťou formou inovácií psychodiagnostických metód 
bude ich aktualizácia. Aktualizované budú všetky 
nakupované metodiky, nakoľko počas realizácie 
projektu budú transformované do e-prostredia. Tým 
sa stanú dostupnými na ľahkú administráciu 
a zároveň e-prostredie bude úložiskom dát (hrubého 
a váženého skóre každého použitého testu).



Návrh vymedzenia technológie
poradenského a preventívneho procesu

... sa zaoberá zákonitosťami, princípmi, predpismi a 
metódami technologického procesu poradenstva a 

prevencie v rámci činnosti školského poradenského 
systému. K jej úlohám patrí vedecký náčrt 

technologického procesu činnosti školského 
poradenského systému, pričom sa potrebné 

poradenské a preventívne  prostriedky resp. postupy 
a špecifiká činnosti poradenských pracovníkov určia 

podľa špecifickosti poradenského problému resp. 
prípadu, incidencie problému a kvality iných 

spolupôsobiacich faktorov a po predchádzajúcom 
technologickom porovnaní rozličných poradenských 
variantov v priestore a čase, ich štruktúry a zmien. 

Plánovanie, príprava, riadenie, vyskúšanie, 
uskutočnenie, vyhodnotenie a optimalizácia 

technologického procesu poradenstva na riešenie 
určitého problému má za cieľ usporiadať tento 

proces efektívne podľa potrieb klienta.



Retrospektívy – psychológia práce a 
organizácie
1. Pri zrode aplikovanej psychológie stála psychotechnika –

Nemecko (vodiči električiek), USA (Army alfa a beta), 
Československo (Baťa, Stavěl) + ostatná Európa

2. Päťdesiate roky 20. stor. búrlivý rozvoj psychológie práce v 
Československu – VSŽ Košice, Vagónka Poprad, PPS 
Detva, koncern ZŤS, Slovchémia, OKD, TŽ, Škodovka Plzeň, 
SHuR, ČSD, letectvo .... 

3. Ďalší rozvoj v sedemdesiatych rokoch na základe uznesenia 
ÚV KSČ o kádrovo-personálnej práci = rozvoj existujúcich 
pracovísk a vznik nových (napr. väzenstvo, armáda, 
polícia...).



Retrospektívy – psychológia práce a 
organizácie
4. Psychológia práce v Československu sa v osemdesiatych 

rokoch zaraďuje medzi popredné európske aplikované 
psychológie.

5. Deväťdesiate roky – psychológia práce sa rozširuje o 
psychológiu organizácie – zaužíval sa názov Psychológia 
práce a organizácie.

6. Príchod zahraničných poradenských spoločností, ktoré 
priniesli nové a zaujímavé prístupy, ale zároveň potlačili 
mnohé pozitívne aktivity – linearita v prístupe k ľuďom, on-
line diagnostika bez kontaktu s človekom, potlačenie 
projektívnych dg. metodík pri personálnom výbere



Perspektívy – psychológia práce a 
organizácie
Východiská - stav:
1.Vzrastá záujem o psychologické poznatky a uplatnenie 
psychológie – vybrané oblasti:

• Psychológia sa podieľa na propagande, reklame, uplatňovaní 
politických agend

• Vzrastá podiel psychológie pri rozhodovaní o výbere ľudí na jednotlivé 
pozície = aktuálna je problematiky psychodiagnostiky

• Psychológia hrá rozhodujúcu úlohu pri odbornom rozvoji obchodníkov
• Potreba inovácií a zvýšené požiadavky na tímovú prácu vyžadujú 

psychologické intervencie

2.Psychológia práce a organizácie má pred sebou 
optimistický výhľad do budúcnosti



Perspektívy – psychológia práce a 
organizácie
Východiská - dôsledky:
2. Psychológia sa tak stala komerčne zaujímavou 

oblasťou, z čoho vyplýva nárast nielen  kvalitnej 
psychológie, ale aj nárast  paravedeckých
(scientológia), parapsychologických, jasnovideckých, 
vešteckých a iných metód. 

3. Vzniká akútna potreba regulácie činnosti psychológie v 
tejto oblasti, pretože  dochádza k poškodzovaniu 
záujmov a práv ľudí (napr. pri posudzovaní psychickej 
spôsobilosti pre prácu).



Perspektívy – psychológia práce a 
organizácie
Riešenia: 
1.Právna úprava psychologickej činnosti – existuje všeobecná 
zhoda o cieli, nie o ceste. 
•Novelizácia Zákona č. 199/1994 Z.z. s nadrezortným definovaním profesie 
psychológa, špecializačných oblastí psychológie, odborného rozvoja 
psychológov pri rešpektovaní súčasnej právnej úpravy:

1. Z. č. 578/2004 o o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, 

2. Zákon č. 245/2008 Z.z. Školský zákon
3. Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách

Takéto riešenie zodpovedá kategorizácii povolaní Medzinárodnej 
organizácie práce – psychológia je zaradená do podskupiny 244 SOCIAL 
SCIENCE AND RELATED PROFESSIONALS, nie do podskupiny 222, čo 
sú zdravotnícki pracovníci  



Perspektívy – psychológia práce a 
organizácie
Ne-riešenia: 
1. Snahy začleniť poradenskú psychológiu a psychológiu práce a 

organizácie pod zdravotníctvo nemajú historickú, vedeckú, 
logickú ani metodologickú podporu. Sú to účelové 
interpretácie zamerané na ochranu komerčných záujmov úzkej 
skupiny psychológov. 

2. V prípade poradenskej psychológie by mohlo prísť ku koincidencii 
so zákonmi č. 245/2008 Z.z. Školský zákon a č. 448/2008 
o sociálnych službách. Takisto by bol problém s praxou v 
zdravotníckom zariadení, čím by takíto psychológovia boli 
diskriminovaní v prístupe k povolaniu..

3. V prípade psychológie práce a organizácie by prišlo v prípade 
začlenenia pod zdravotníctvo jednoznačne k diskriminácii. Podobne 
ako v prípade poradenskej psychológie, došlo by na ústavné 
sťažnosti.



Malé cvičenie namiesto záveru:
Zamyslite sa prosím krátko nad miestom „Vašej“ psychológie na 

horeuvedenom obrázku a rozhodnite sa, v ktorej časti veže by ste chceli 
mať svoje pracovisko a prečo. Pokiaľ ste sa rozhodli môžete si svoje 

riešenie prebrať v kuloároch s kolegami, ktorým dôverujete.



Thank you for Your 
attention! 

Štefan Matula - stefan.matula@gmail.com
Dušan Selko - Dusan Selko@gmail.com
Mojmír Kališ - m.kalis@emka.com
Miroslava Szarková -

mailto:stefan.matula@gmail.com
mailto:juraj.martinej2@gmail.com
mailto:m.kalis@emka.com
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