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Kolokvium

10. dni dynamickej psychoterapie

Kolokvium
”
Etika v psychoterapii“ (prepis záznamu)

Pripravili: prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., h.doc. MUDr. Pavel Černák, PhD.

Moderátor: h.doc. MUDr. Pavel Černák, PhD., predseda SIPP

Účastníci:

Predsedníčka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti: MUDr. Jana Vránová

Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie (SIPP): PhDr. Zita Michlerová, PhDr. Peter Zeľo,
PhDr. Ľudovít Juráš, CSc., doc. MUDr. Pavel Černák, PhD.

PCA Inštitút ISTER: PhDr. Lýgia Bátovská

Slovenská spoločnosť pre katatýmne-imaginatívnu psychoterapiu (SSKIP): PhDr. Dora Uhrová,
PhDr. Bátovská (cvičná terapeutka pre SSKIP)

Inštitút pre výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii (IRSP): PhDr. Zuzana Novosadová,
PhDr. Katarína Kubašovská

Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE): MUDr. Andrea Ševčíková

Inštitút Virginie Satirovej (IVS): PhDr. Hana Ščibrányiová

POPI Slovensko – Inštitút proces orientovanej psychológie: PhDr. Iveta Šefarová

Asociácia pre psychoterapiu zameranú na telo (APZT): PhDr. Ondrej Kolesár

Inštitút pre supervíziu aj Biosyntéza - psychosomatická psychoterapia zameraná na telo:
PhDr. Zlatica Bartíková

Komora psychológov: PhDr. František Skokan

Úvodné slovo (doc. Černák)
Etické princípy usmerňujú naše správanie, vrátane správa-
nia profesionálneho. Opierajú sa o isté regule. Sú to pravidlá
ontologické, čiže z gréckeho slova

”
deon“ –

”
povinnosť“. To

sú povinnosti terapeuta pri práci, ktoré zdôrazňujú hlavne
pohnútky, motívy. Pravidlá teleologické (z gréckeho teleos –
účel) zachytávajú hodnoty terapeutickej práce a zdôrazňujú
konzekvencie konania. Čiže máme pohnútky a konzekvencie.
V našej diskusii by sme sa mali vyjadriť k tomu, ktoré po-
vinnosti sú spoločné pre všetkých terapeutov a mali by sme
hovoriť aj o hodnotách. Tie môžu byť všeobecné/univerzálne
i špecifické, ak sa opierajú o filozofiu a teoretické východiská
príslušného psychoterapeutického smeru. V Etickom kódexe
SPS máme 5 základných etických princípov: 1. dôvernosť
informácií, 2. rešpekt voči jednotlivcovi, 3. kompetencia,
4. zodpovednosť, 5. nestrannosť a spravodlivosť. K jednotli-
vým princípom sa uvádza:

1. Dôvernosť informácií
Vo vzťahu k psychoterapeutickému procesu (resp. iným
odborným aktivitám) získavajú a uchovávajú terape-
uti/terapeutky iba nevyhnutné informácie. Zaobchádzajú
s nimi so zachovaním dôvernosti a iným osobám ich posky-

tujú iba so súhlasom daného jednotlivca s výnimkou situ-
ácií, kedy by ich zadržanie priviedlo klienta/klietku alebo ich
samotných alebo inú osobu do nebezpečenstva. (Označenie
klient/klientka sa tomto texte používa rovnocenne s označe-
ním pacient/pacientka.)

2. Rešpekt voči jednotlivcovi
Terapeuti/terapeutky vykonávajú svoju prácu s rešpektom
a úctou voči svojim klientom/klientkám, ochraňujú ich zá-
ujmy a hodnotu ako ľudskej bytosti. Rešpektujú ich práva
a dôstojnosť aj v zmysle ich autonómnosti a nevyužívajú
svoju autoritu a moc, aby manipulovali s osobami, s ktorými
pracujú (ktorých trénujú, supervidujú, učia, robia výskum
a pod).

3. Kompetencia
Je povinnosťou psychoterapeutov posilňovať a rozvíjať svoju
profesionálnu kompetenciu. Sú si vedomí svojich odborných
limitov a neprekračujú ich. Poskytujú služby a pracujú iba
takými technikami a diagnostickými prostriedkami, na ktoré
majú vzdelanie, tréning alebo dostatočné skúsenosti.
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4. Zodpovednosť
Pri vykonávaní svojej práce sú si psychoterapeuti/psycho-
terapeutky vedomí svojej profesionálnej zodpovednosti voči
svojim klientom/klientkám, ich blízkym, profesnej organizá-
cii či spoločnosti. Správajú sa tak, aby im nespôsobili škodu
a nesú zodpovednosť za svoje činy.

5. Nestrannosť a spravodlivosť
Zachovávajú nestrannosť a spravodlivosť pri poskytovaní
svojich služieb klientom bez ohľadu na ich sexuálnu orien-
táciu, etnickú, politickú a sociálnu príslušnosť, rod, rasu,
postihnutie, vek, náboženstvo a pod.

1. otázka
(doc. Černák) Pokiaľ sa teraz vcítite do role reprezentantov
svojich smerov, ktoré z týchto princípov pokladáte za bez-
problémové, povinné, samozrejmé a prijímané automaticky ?
Ktoré princípy vnímate ako potenciálne problémové alebo
konfliktné natoľko, že môžu byť predmetom intrapsychických,
etických a morálnych dilem?

[1] Dr. Zeľo, dynamická pst., SIPP: Za bezproblémový
považujem hlavne princíp dôvernosti informácií. To je au-
tomaticky, k tomu netreba žiadne úvahy. Ako problémovú
situáciu vnímam, keď pracujem s adolescentmi, ktorí ešte
nemajú 18 rokov a mám informovať ich rodičov. Tam sa
tie princípy bijú. Dôvernosť informácií, ktoré mi povie kli-
ent a ktoré ja odovzdám jeho rodičovi alebo inej inštitúcii.
S informovaním rodičov mám najväčší problém. Na svoju
ochranu robím aspoň taký krok, že na začiatku terapie ro-
dičov informujem, že im nebudem hovoriť to, o čom sa
v terapii s ich dieťaťom zhováram, že terapia je zakázaná
zóna. S výnimkou vážnych vecí týkajúcich sa bezpečnosti
dieťaťa. Vtedy im informácie oznámim so súhlasom adoles-
centa, alebo ak aj nie so súhlasom, tak určite v jeho prítom-
nosti. Toto je krok, ktorý robím na svoju ochranu, ale je to
pre mňa problematické.

[2] Dr. Vránová, SPS: Chcela by som všetkých poprosiť,
keby ste si našli čas a pozreli si návrh Etického kódexu psy-
choterapeuta na stránke Slovenskej psychoterapeutickej spo-
ločnosti (www.psychoterapia-sk.sk). Autormi návrhu sú dr.
Smitková a dr. Timuľák. Uvítame akékoľvek vaše podnety
a pripomienky, lebo by sme chceli do mesiaca dopracovať
konečnú verziu kódexu. A čo sa týka tej dôvernosti, uvažu-
jem napríklad, ako je to s určitým typom informácií, ktoré sú
v legislatívnom rámci. Témou tejto konferencie je aj sexuálne
zneužívanie, znásilnenie a podobne. Ak sa takéto niečo vy-
skytne v terapii, terapeut má byť etický a podporiť klienta,
aby sa obrátil aj na orgány činné v trestnom konaní. Ale
často sa to nedeje. Ako s tým má terapeut narábať ? V kra-
jinách, kde majú etické kódexy roky stabilizované, je to aj
záležitosť psychoterapeuta. Pokiaľ sa ako terapeut dozviem,
že klient zažil znásilnenie alebo týranie, je to zodpovednosť
terapeuta ? A to je dilema. Dať túto informáciu orgánom
činným v trestnom konaní ? So súhlasom alebo bez súhlasu
klienta ?

[3] Dr. Šefarová, procesorientovaná pst., POPI: Riešim po-
dobnú situáciu. Nejedná sa o znásilnenie, ale týranie malo-
letej a matka nesúhlasí s podaním trestného oznámenia. Je
to veľká dilema.

[4] Dr. Bátovská, rogersovská pst., Ister: Radila som sa
s kolegami, ako to robia na západe. Vraveli, že je potrebné
klienta na začiatku terapie informovať, že všetko, čo sa v te-
rapii povie, je dôverné, ale pokiaľ by niečo malo ohroziť jeho
bezpečnosť, že to musia oznámiť. Oni sa tým ošetrujú. Na
druhej strane je to aj taká pasca. Klient sa potom bojí všetko
povedať. Naozaj by to malo byť eticky a právne ošetrené, aby
sme sa aj my mohli cítiť dostatočne zodpovední a kompe-
tentní takéto niečo postúpiť ďalej. Len sa na to dívať a pra-
covať na tom, aby ten klient sám išiel dať udanie, je niekedy
málo.

2. otázka
Doc. Černák, moderátor: Majú rogeriáni prijaté nejaké svoje
pravidlá, ako riešiť takéto situácie ?

[5] Dr. Bátovská, rogersovská pst., Ister: Vychádzajú
z európskeho etického kódexu všeobecne akceptovaného roz-
ličnými smermi. Z praxe mám veľa podnetov. Trebárs, keď
pracujeme s deťmi. S traumatickými zážitkami, znásilne-
niami. Čo s tým? Alebo mladiství, keď užívajú drogy, alebo
vykrádajú autá a viem o tom. Čo mám robiť ? Koho infor-
movať ? Ja osobne o tom hovorím s tým dieťaťom. Že je to
vážna informácia a čo s tým urobíme. Že to musíme spolu
riešiť. Privediem ho aspoň k tomu, aby súhlasil, že to po-
viem aspoň rodičovi alebo nejakej dôveryhodnej osobe. Ale
pre nás by to bolo veľmi dobré, uľahčujúce, keby nám niekto
dal povolenie oznámiť to alebo riešiť nejakým spôsobom.

3. otázka
Doc. Černák, moderátor: Potrebujete všetci na to povolenie,
alebo má vaša psychoterapeutická škola nejaký ucelený názor
a vytvorili ste si už akýsi zaužívaný úzus ?

[6] Dr. Ščibrányiová, model Satirovej, IVS: Môžem sa
k tomu vyjadriť za Inštitút Virginie Satirovej. Snažíme sa
riešiť dilemy, ktoré nám ponúka všeobecný etický kódex a le-
gislatíva, lebo je záväzná bez ohľadu na to, aký psychotera-
peutický smer reprezentujeme. Na druhej strane je tu ro-
dinný systém a problém týkajúci sa vnútorného rodinného
systému. Spomínam si na jednu svoju klientku. Jej dcéra
bola zneužívaná. A keďže išlo o zneužívanie v rámci šir-
šieho rodinného systému, bola to veľmi akútna problematika
pre všetkých zainteresovaných. Matku, otca. To bola jedna
vnútorná záležitosť. Druhá záležitosť bola voči páchateľovi,
ktorý bol mimo tejto rodiny a voči legislatíve. Jednou z vecí,
ako zastaviť páchané násilie, bolo vlastne zverejniť to aj
mimo. Je to otázka procesu riešenia týchto problémov. Nie-
len čisto oznámením, ale akceptovaním faktickej stránky. Aj
aby sa neprehlbovalo ohrozenie postihnutej osoby. Aby sys-
tém nepracoval na udržiavaní patológie. Pre nás terapeutov
je to veľmi ťažká situácia V rámci nášho systému nemáme
vyvinuté nič iné, len pokračovať v terapeutickom procese
voči každému členovi. Na druhej strane, keď sa to podarí
prepracovať, viem, že takáto práca môže priniesť aj veľkú
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súdržnosť rodiny. Mnohému sa predíde. Trebárs koalíciám
alebo aj rozpadu rodiny vďaka tomu, že sa s týmto fenomé-
nom pracuje. To sa týka vnútrorodinných záležitostí. Je tu
jeden problém: aj keď sa všetky tieto kroky podniknú, tak ro-
dina alebo klient nemá záruku, že celé konanie a úsilie speje
k pozitívnemu výsledku pre obeť. Neraz všetko legislatívne,
právne, súdne, forenzné úsilie vyznie naprázdno, pretože sa
nepreukáže vina páchateľa dostatočne, aby ju súd uznal. Za-
žila som nejedno rozčarovanie. Ako ďalej veriť v spravodli-
vosť. . . Etika chce, aby sme pracovali pre dobro a prospech
klienta. Je to, myslím, širší problém, ktorý súvisí aj s legis-
latívou, aj s políciou. . .

[7] Doc. Černák, moderátor: Aj so stavom spoločnosti.
(všeobecný súhlas prítomných) Som rád, že o tom hovoríte.
Vybavilo sa mi včerajšie večerné posedenie, na ktorom dr.
Balla hovoril o svojej skúsenosti z Anglicka, kde pracuje ako
psychiater. Oni akoby boli na opačnom, vyspelom, až pre-
vyspelom brehu. Tam stačí, keď pacientka oznámi, že bola
napadnutá alebo týraná alebo zneužívaná a bez akejkoľvek
verifikácie okamžite dostane celý profesionálno-sociálny sup-
port. U nás naopak, páchateľ nie je potrestaný a obeť je skôr
traumatizovaná. Tam majú vyspelé postupy, ale akoby ne-
vedeli eliminovať zneužívanie toho ich vyspelého systému.

[8] Dr. Vránová, SPS: Aj u nás je možné do 24 hodín do-
siahnuť mimosúdnym rozhodnutím, aby páchateľ či útočník
opustil byt na 3 mesiace. Zo zákona je to 60 dní. Len pokiaľ
sa to nestihne dovtedy došetriť, tak nasleduje veľká retrau-
matizácia.

[9] Dr. Bátovská, rogersovská pst., Ister: Chcela by som
položiť otázku, či je našou povinnosťou chrániť klienta aj ta-
kým spôsobom, že budeme informovať príslušné úrady. To je
dilema. Chránime ho tým, alebo mu znemožňujeme vlastnú
aktivitu ? Zaujímalo by ma, čo si o tom myslíte.

[10] Dr. Juráš, dynamická pst., SIPP: K tomu zneužitiu
alebo psychotraumatizácii. Pokiaľ ako psychoterapeuti pra-
cujeme s takýmto klientom, tak nás psychoterapia niekam
dovedie. Mám na mysli nejaký výsledok. Dôjde k abreak-
cii, uvoľneniu. Alebo k prepracovaniu psychotraumatického
materiálu. Na konci procesu sa môžem opýtať klienta, čo si
želá. Aké ďalšie pokračovanie. Na konci (s dôrazom) toho
procesu. Ja nie som sociálny pracovník, ktorý má riešiť také
veci, ktoré sú proti legislatíve. Ja som v službách klienta. Ja
by som to nerobil (oznámenie trestného činu úradom). Usi-
loval by som sa klienta reponovať s tou traumatizáciou tak,
aby sa neutralizovala, upravila a zlepšila. Aby získal vhľad
do toho. Tam ide už len o to potrestať toho násilníka. O čo
iné tam ide ?

[11] Dr. Bátovská, rogersovská pst., Ister: Na konci. . . A čo
drogy a krádeže ?

[12] Dr. Novosadová, relaxačná a symbolická pst., IRSP:
Myslím, že je tam ešte ďalší moment: nebezpečenstvo opa-
kovania. Treba posúdiť, nakoľko sa to môže ďalej rozširovať
– Hanka (dr. Ščibrányiová), snáď ty si na niečo také pouka-
zovala. Keď je tam nebezpečenstvo ohrozenia ďalších ľudí, či

už v danej rodine alebo v spoločnosti, potom je váha tera-
peutovho rozhodnutia o to väčšia.

[13] Dr. Vránová, SPS: Tam je v rozpore jedna vec. Aj
my terapeuti sme občania tejto republiky a našou občian-
skou povinnosťou je zločin ohlásiť. A keď ako terapeutka
zaujmem stanovisko, že vec neohlásim, stávam sa vlastne
spoluvinníkom.

[14] Dr. Skokan, Komora psychológov: Psychoterapia je
liečebný postup. Mali by ju vykonávať poskytovatelia zdra-
votnej starostlivosti. Zákon č.578 jasne hovorí, aká je povin-
nosť poskytovateľa. Či som psychoterapeut či občan, tam je
jasne povinnosť stanovená. Nie je potrebná takáto diskusia,
pretože som povinný to oznámiť. A nie na konci, ale hneď,
ako sa to dozviem. Vyvstáva tu iná etická otázka: koho bu-
deme vzdelávať v psychoterapii ? Psychoterapeut by sa mal
vzdelávať. Je to certifikovaná pracovná činnosť, ktorá nadvä-
zuje na niečo. Mal by byť poskytovateľ zdravotnej starostli-
vosti alebo zamestnanec v zdravotníckom zariadení a práva
a povinnosti mu vyplývajú zo zákona. Tu už nie je veľmi
o čom diskutovať. Ak sa rozhodnem to neohlásiť, riskujem,
že prídem o licenciu. Aj v komore psychológov za to bo-
jujem, že keď niekto vykonáva psychoterapiu, mal by byť
členom profesijnej komory, ktorá garantuje, že sa vzdeláva
v tom, čo robí. To je povinnosť, ktorá by mala byť zacho-
vaná. V zákone 578 je jasne dané, čo treba robiť. To už by
som neriešil, aký to bude mať právny dopad. Áno, nemusí
sa všetko vyšetriť, ale už by som sa nepúšťal ďalej. Držal by
som sa toho, čo mám pre seba stanovené v zákone.

[15] Dr. Kolesár, na telo zameraná pst., APZT: Čo ak
sa niečo také vyskytne v skupinovej psychoterapii ? Zaujíma
ma, nakoľko sú voči ohlasovacej povinnosti chránení členo-
via skupinovej terapie. Ja ako terapeut mám možno nejakú
možnosť pohybu, ale čo tí ľudia, ktorí tam sedia a nie sú
viazaní žiadnou etickou či profesijnou normou ?

[16] Doc. Černák, dynamická pst., SIPP/moderátor: To je
dôverná informácia.

[17] Dr. Kolesár, na telo zameraná pst., APZT: Ale majú
povinnosť ohlásiť.

[18] Dr. Skokan, Komora psychológov: Na začiatku musia
byť stanovené pravidlá. Iné musia byť stanovené, aj toto
musí byť stanovené. Ak to neurobíme, tak sú zle stanovené
pravidlá. A má byť stanovené, že ak sa dozvedia niečo, čo
súvisí s trestnou činnosťou, tak sa to oznamuje.

[19] Dr. Vránová, SPS: Z hľadiska psychoterapie by toto
malo byť ošetrené v kontrakte.

[20] Dr. Michlerová, dynamická pst., SIPP: Myslím, že
vzniká špecifická situácia v práci s detskými klientmi a s do-
spelými klientmi. Mám viac skúseností s dospelými. Myslím,
že základom psychoterapeutickej práce je, že máme s klien-
tom dohodu o tom, za akých podmienok sa bude pokračo-
vať, alebo nebude pokračovať. U klienta, ktorý referuje, že
sa pripravuje na nejaký trestný čin a nebude vedieť v rámci
psychoterapeutického kontraktu uniesť alebo zobrať zodpo-
vednosť za to, že počas psychoterapie sa to neudeje, psycho-
terapeut nesmie pokračovať v terapii. Inak by to bol právny
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problém. Osobne som zažila dve takéto situácie. A myslím
si, že to patrí k rámcom a podmienkam psychoterapie. Iné
je to s detskými klientmi a je to naša osobná dilema a di-
lema právna. Plne súhlasím s dr. Skokanom, že sú isté zá-
kony, ktoré musíme dodržiavať kvôli tomu, aby sme sa my
sami chránili. Ak sa ozýva moja vnútorná osobnostná di-
lema, otázka je, prečo to neviem vyriešiť vo svojom osobnom
záujme a na svoju ochranu ? A vstupujem do niečoho, keď
to neoznámim, čiže neurobím nič. Hoci to prináša rovnako
nepríjemnú pozíciu: oznámenie aj neoznámenie. Ale prečo
potom neurobím niečo, aby som sa ochránila ja sama ako
terapeut ? To sú tie hranice: ochrana klienta a ochrana seba.

[21] Dr. Bartíková, Inštitút pre supervíziu: Koľkokrát sa
nám stane, že sa v terapii dozvieme určité veci, ktoré ak ne-
máme ošetrené v kontrakte, tak o nich klient nevie. Čiže je
prvá základná vec, že tieto veci zahrnieme do kontraktu. Iná
vec je, ak nevieme, čo je v zákone. To mnohí nevieme. Vychá-
dzame tiež zo základného etického kódexu. Je to o vzdelávaní
a dovzdelávaní psychoterapeutov.

[22] Doc. Černák, moderátor: Každý robí chybu, kto nemá
naštudovaný zákon. Zákon je určitá norma, ktorú spoločnosť
stanovuje na dosiahnutie poriadku a dodržiavanie pravidiel.
Myslím ale, že psychoterapia je v určitom zmysle výnimočný
proces. Že sa v ňom nedajú isté javy uregulovať vopred záko-
nom. Ani zákonom 576, ani 578. Je to situácia, ktorá je v nie-
čom neštandardná. Ak by trebárs došlo k súdnemu sporu,
možno by niečo priniesol až nález ústavného súdu, keďže
na to nemáme jasne stanovené pravidlo. Viete si predstaviť,
že by sa vo výcvikovej skupine budúcich psychoterapeutov
niekto priznal k trestnému činu a my by sme ho oznámili ?
Viete si predstaviť takú situáciu ? Aký kredit by psychote-
rapia získala ?

[23] Dr. Bátovská, rogersovská pst., Ister: O tom bola
moja úvaha. Že keď je na začiatku urobený kontrakt, že
mám povinnosť ohlásiť trestný čin. Keď sa napríklad na 10.
sedení dozviem, že klient zneužíva dieťa, tak on mi to buď
povie alebo nepovie. Ale ten proces sa nemôže posunúť ďalej,
ak ho v tom nechám.

4. otázka
Doc. Černák, moderátor: Áno, s tým sa musí pracovať. Má
niekto z vás takú vlastnú skúsenosť, že ste museli oznámiť
trestný čin, ktorý ste v priebehu terapie zistili ?

[24] Dr. Bartíková, supervízia+biosyntéza: Mám takú skú-
senosť a nemôžem ju oznámiť.

[25] Z pléna pani Andreuttiová, frekventantka výcviku:
Pracujem s drogovo závislými. Tam každý dennodenne po-
rušoval zákon tým, že si dával drogy. Neviem si predstaviť,
že by som to mala oznámiť. Sú to ľudia v procese liečby
a snažia sa s tým skončiť.

5. otázka
Doc. Černák, moderátor: Tak ako je to ? Sú medzi vami tre-
bárs terapeuti z Hraničnej (Centrum pre liečbu drogových
závislostí), kde klienti denne porušujú zákon ?

[26] Dr. Michlerová, dynamická pst., SIPP: Mám proti-
otázku, či je ten klient schopný so mnou urobiť kontrakt,
že počas psychoterapie nebude robiť trestnú činnosť. Pre
mňa by to bola zásadná otázka. Už som raz takto skončila
s jednou psychoterapiou, keď klient nebol schopný ustáť to
rozhodnutie, že počas terapie nevykoná závažný trestný čin.
Pre mňa to bolo natoľko ohrozujúce, že som terapiu ukon-
čila.

[27] Z pléna dr. Endrödiová, frekventantka výcviku: Pod-
mienkou liečby je abstinencia. U klientov však dochádza
k porušovaniu abstinencie a recidívy sú súčasťou jeho prob-
lému.

[28] Z pléna pani Špaleková: Pracujem tiež s drogovo zá-
vislými. Aj prechovávanie drog je trestná činnosť. A ja viem,
že klienti, ktorí ku mne prichádzajú, tak sú práve v štádiu,
kedy pracujú na rozhodnutí skončiť s drogami. A precho-
vávajú ich, čo je trestný čin. Tiež je to pre mňa dilema. . .
Vyzývam ich, aby neopisovali svoju manipuláciu s drogami.
Na druhej strane im niekedy kontrolujeme moč a potrebujem
to vedieť.

[29] Dr. Michlerová, dynamická pst., SIPP: Možno sú to
detaily, ale snáď treba rozlišovať, o aký trestný čin ide. Teda
či drogami ubližuje sám sebe, alebo svojím agresívnym sprá-
vaním ohrozuje druhého človeka a počas terapie sa nevie
ovládnuť. Ak počas liečby poruší abstinenciu, je to poruše-
nie pravidiel a vylúčia ho z liečby. Ak urobí kontrakt, že
nebude takúto činnosť prevádzať a počas psychoterapie to
spraví, tak si myslím, že je to dôvod na ukončenie terapie.

[30] Z pléna pani Špaleková: Ale u drogovo závislých sú
relapsy súčasťou ochorenia a súčasťou liečby.

[31] Dr. Michlerová, dynamická pst., SIPP: Osobne by
som mala problém liečiť toho, kto predáva drogy. Nestačilo
by mi povedať si, že byť dílerom je súčasť jeho problému.
(Pani Špaleková upresňuje: Nehovorila som o predaji drog.
Relapsy sú súčasťou choroby.) Skutočne by som sa rozho-
dovala podľa závažnosti jeho konania vzhľadom na druhých
ľudí, nielen na neho samého.

[32] Z pléna pani Špaleková: Veľa mladistvých si financuje
svoju závislosť predávaním marihuany. Čo s tým?

[33] Dr. Michlerová, dynamická pst., SIPP: Ja by som
mala etický problém pracovať s klientom, ktorý predáva
drogy. Nemala by som taký problém robiť s klientom, ktorý
si drogu kupuje pre vlastnú potrebu. Ak by aj predával
drogu ďalším, s tým by som problém mala.

[34] Z pléna pani Špaleková: Vedela by som o tom dlho
diskutovať. Chcela som len upozorniť, že drogovo závislí sú
špecifická skupina klientov a vyžadujú špecifický prístup.

[35] Dr. Zeľo, dynamická pst., SIPP: Etickému princípu
uchovania dôvernosti informácií pripisujem veľký význam.
Najjednoduchšie je pohybovať sa podľa presne stanovených
pravidiel. Čiže uviesť všetko v kontrakte a v prípade poru-
šenia kontrakt zrušiť. Ak sa vo výcvikovej skupine spomenie
spáchanie trestného činu a je to ukotvené v kontrakte, tak
sa to musí ohlásiť. Psychoterapia nesmie strácať kredit tým,
že niečo tají.
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[36] Z pléna pán Hrustič, Pinelova nemocnica: Bolo by
dobre rozlíšiť prácu psychológa v psychoterapii a napríklad
v nízkoprahových centrách, kde sa pracuje na ochranu mlá-
deže ohrozenej delikvenciou. Tam, keď mi mladistvý roz-
práva o tom, že predáva marihuanu a ja to oznámim, tak to
celé stráca zmysel a účinnosť. Treba teda rozlíšiť prácu psy-
choterapeuta a prácu v nízkoprahových zariadeniach, stre-
etworkerov a podobne.

[37] Dr. Skokan, Komora psychológov: Psychoterapeut má
iné postavenie. Je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
a z toho mu vyplývajú povinnosti. Ide o to, rozlíšiť to v tom
momente. Kde som, v ktorej role. Psychológ, psychotera-
peut, sociálny pracovník – to sú rôzne roly.

[38] Dr. Ševčíková, psychotraumy, SIPE: Je na zváženie,
ako reagovať z pozície psychoterapeuta v situácii, keď kli-
entka prežila znásilnenie a nie je ešte schopná súvisle, ra-
cionálne o tom vypovedať na polícii. Mohlo by sa to totiž
obrátiť celé proti nej, že si vymýšľa. Po čase by si ju mohli
znovu predvolať, aby výpoveď zopakovala, či doplnila. Vply-
vom pokroku v terapii by v jej výpovedi mohol vyšetrova-
teľ nájsť isté diskrepancie a vyšla by z toho ako tá najhor-
šia, lebo si to dobre nepamätá a podobne. Kolegovia v Ne-
mecku majú takú skúsenosť, že do súdnych sporov vkladali
enormné úsilie, absolvovali niekoľkoročné ťahanice, dokazo-
vanie, tvrdenie proti tvrdeniu a výsledok bola ešte väčšia
traumatizácia obete. Tým pádom majú taký postoj, že nie
vždy sa to musí oznamovať. Mala som pár takých klientov,
kedy násilník už ani nebol na svete. Tam už sa s tým nedá
nič robiť. Ale pokiaľ by som klientke navrhla, či by to nech-
cela oznámiť a ona by mi povedala, že sa ešte na to necíti,
tak to budem rešpektovať. Vnútorne to nemám v sebe ne-
jako dobre ošetrené. Stane sa, že priamo pracovníci polície
k nám nasmerujú obeť násilia po tom, čo sa pri výpovedi
na polícii zrútila. Osobne som ešte nemala klientov, ktorých
by som mohla podporiť v oznámení trestného činu. Kolega
mal znásilnenú klientku, ktorú sprevádzal počas vyšetrova-
nia na polícii, spisoval s ňou trestné oznámenie. Pripravoval
ju na podanie výpovede o čine. To býva viac traumatizujúce
ako samotný čin. Nie je to jednorazová výpoveď, ale mnoho
doplňovaní, konfrontácia. . . Je to veľmi náročné.

[39] Dr. Zeľo, dynamická pst., SIPP: Práve mi napadlo,
čo ak je to človek, ktorý nebude zastavený trestným ozná-
mením. A môže ubližovať ďalej.

[40] Dr. Šefarová, procesorientovaná pst., POPI: Pokiaľ je
klient opakovane vystavovaný útokom násilníka, snažíme sa
ho z toho prostredia dostať do bezpečia. Čo nie vždy ide,
keď sa to neoznámi. Je ťažké univerzálne povedať, ako sa to
má urobiť. Je rozdiel, keď je páchateľom príbuzný, keď je to
sused, či známy. Môže sa to dostávať do rozporu. Základný
princíp je nepoškodiť. (Dr. Skokan: Ani sebe.) Ani sebe.

[41] Dr. Kubašovská, relaxačno-symbolická pst., IRSP:
Hľadáme v tejto diskusii, kedy je nutné porušiť princíp za-
chovania dôvernosti informácií oznámením trestného činu.
Pre mňa je hranica, aby som sa nestala spolupáchateľom.
Iné je to u detí, iné v prípade dospelých. Iné v prípade zná-
silnení, ktoré sa stali a človek sa s nimi potrebuje vyrovnať

a nechce to oznámiť. Je tu aj otázka suicídií. Sú pacienti,
ktorí majú suicidálne úvahy a myšlienky a majú odvahu
zmieniť sa o tom, pretože vedia, že ich hneď nepošlem na
psychiatriu.

[42] Dr. Zeľo, dynamická pst., SIPP: Napadá mi, že je to
vo veľkej miere sýtené nedôverou v policajný a súdny sys-
tém. Keby ten spoľahlivo fungoval, tak je podstatne menej
problémov. Hlavne tých etických.

[43] Dr. Vránová, SPS: K tej nedôvere v policajný sys-
tém: ako profesijná organizácia máme právo iniciovať do-
vzdelávanie vo vyšetrovaní, v procese vyšetrovania. Ak sa
pozrieme do histórie, tak práve dramatické excesy otriasli
súdnym a policajným systémom, aby sa etablovali nové
zákony. V psychotraumatológii máme zaujímavé poznatky
v práci s pamäťou, ktoré by sa mohli ponúknuť vyšetrovate-
ľom a mohlo by sa pracovať s nimi.

6. otázka
Doc. Černák, moderátor: Dnes téma číslo 2: Ako sa zacho-
váte, keď sa od klienta či klientky v psychoterapii dozviete,
že Váš kolega/kolegyňa porušili etický kódex. V oblasti sexu-
ality, či moci. Teda, že dotyčný/ná sa správal/a erotizujúco,
sexualizujúco. Prípadne, že došlo k sexuálnemu styku s kli-
entom/kou. Alebo terapeut/ka zneužil/la svoju moc a zma-
nipuloval klienta/ku k inému konaniu vo svoj osobný pros-
pech (napríklad k okopaniu záhradky). Ako inštitúty máte
v tomto smere osobitné usmernenia alebo diskusie alebo me-
dzinárodne zaužívané postupy ?

[44] Dr. Bátovská, rogersovská pst., Ister: Častej-
šie sa to vyskytuje medzi terapeutmi-mužmi a klient-
kami/pacientkami. Keď máme avízo o nejakom terapeutovi
v súvislosti so sexuálnym harašmentom, tak sa s ním sna-
žíme o tom hovoriť. Stretla som sa s tým u jedného lekára.
Bol to uvedomelý lekár a z jeho strany pokračovalo zvádza-
nie v kontakte s pacientkou. On mi ju poslal do terapie práve
kvôli tomuto. Už mal pocit, že prekračuje hranice. Lenže ona
si ďalej k nemu chodila pre lieky.

[45] Dr. Uhrová, katatýmne-imaginatívna pst., SSKIP:
Za náš smer: lektori a cviční terapeuti sa dobre poznáme,
vidíme si doslova do kuchyne. Nechcem hovoriť do spálne
(smiech) ! Ale ak by sa niečo také objavilo, preferovala by
som, aby sme sa v rámci toho nášho malého spoločenstva lek-
torov stretli a hovorili o tom. Nie ísť s tým hneď na bubon,
na etickú komisiu. Avšak etická komisia SPS je potrebná.
Nejde len o tie ľudské zlyhania, ale treba riešiť aj zlyhania
odborné, keď to dotyčný pekne povedané

”
domrví“. Vtedy

je potrebné odborne argumentovať, v čom má daný psycho-
terapeut také nedostatky, že sa to negatívne odráža na kli-
entovi. Iná situácia je, ak nejaká klientka smeruje svoju sťaž-
nosť, alebo výhrady priamo etickej komisii. Tá je povinná sa
podnetom zaoberať a vyvodiť dôsledky. Ale čo s takou situ-
áciou, keď z nevedomosti či neschopnosti odvádza zlú prácu
kolega, ktorý vôbec nie je v Zozname psychoterapeutov ?

[46] Dr. Michlerová, dynamická pst., SIPP: Základným
etickým predpokladom by malo byť, aby každý, kto posky-
tuje psychoterapiu, bol v Zozname psychoterapeutov.
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[47] Dr. Uhrová, katatýmne-imaginatívna pst., SSKIP:
Nájdu sa aj takí, ktorí do výcviku nechodili a označia sa
za psychoterapeutov dokonca tabuľkou na dome. Alebo sú
takí, ktorí majú nejaký výcvik, ale nie sú v Zozname psy-
choterapeutov. Aj takí, ktorí výcvik riadne neukončili.

[48] Dr. Kubašovská, relaxačno-symbolická pst., IRSP:
Človek, ktorý nie je v Zozname psychoterapeutov, by nemal
vykonávať psychoterapeutickú prax. A ak je ešte v štádiu
prípravy na zápis do Zoznamu, mal by jednoznačne praco-
vať pod supervíziou. Potrebuje to, musí mať supervíziu.

[49] Dr. Bátovská, rogersovská pst., Ister: Aj na tieto
prípady by sa mala vzťahovať oznamovacia povinnosť. (sú-
hlasné reakcie)

[50] Dr. Skokan, Komora psychológov: Zoznam psychote-
rapeutov je interná záležitosť SPS. To nie je spojené s vý-
konom povolania. Zatiaľ to pravidlo nikde nie je ošetrené.
Je to záležitosť profesijných komôr. Každý má byť registro-
vaný, kto to robí. Inak robí niečo, na čo nemá oprávnenie,
čiže dopúšťa sa priestupku. Viem, že je veľa psychológov,
ktorí majú živnosť na poradenskú činnosť a robia psychote-
rapiu. Keby som nejakého konkrétneho chytil, tak by som
ho osobne oznámil na polícii, lebo pácha priestupok. Nemá
na to oprávnenie.

[51] Dr. Vránová, SPS: Psychoterapia je konečne certifi-
kovaná pracovná činnosť v zdravotníctve, to znamená, že
psychoterapiu by mali vykonávať len ľudia s certifikátom.
Tí majú preukázateľné vzdelanie na výkon psychoterapie
v rámci slovenskej legislatívy. To preukázateľné vzdelanie
by mali strážiť komory: lekárska komora alebo komora psy-
chológov alebo iných zdravotníckych pracovníkov. A vedenie
komôr je zodpovedné za riešenie takých prípadov, kedy psy-
choterapiu vykonávajú ľudia bez oprávnenia. Vzťahuje sa
na nich ohlasovacia povinnosť Úradu pre dohľad nad zdra-
votnou starostlivosťou. Budúci psychoterapeuti v príprave
majú pri výkone psychoterapie povinnú supervíziu. Čo sa
týka supervízie pre certifikovaných psychoterapeutov, ktorí
poskytujú psychoterapiu, zrejme zavedieme aj u nás povin-
nosť chodiť na supervíziu, tak ako je to v zahraničí. Podob-
ným spôsobom ako dovzdelávanie v rámci každej profesijnej
komory formou zbierania kreditov. Zrejme aj SPS vytýči
nejaký povinný počet hodín supervízie za rok pre všetkých,
ktorí poskytujú psychoterapiu.

[52] Dr. Skokan, Komora psychológov: SPS môže dať ná-
vrh na Ministerstvo zdravotníctva, aby v rámci sústavného
vzdelávania pre psychoterapeutov bola povinnosť ročne ab-
solvovať nie konferencie, ale povedzme 10 hodín supervízie.
Toto tam môžeme dostať. (Doc. Černák, dr. Vránová: Usku-
točňujeme tieto kroky.)

[53] Dr. Michlerová, dynamická pst., SIPP: Celá psychote-
rapeutická komunita na Slovensku prechádza rôznymi vývi-
novými štádiami, detskými chorobami. Myslím, že sa buduje
aj etické vedomie terapeutov. Pre mňa osobne nie je jed-
noduché emočne zvládnuť vykročenie ku kolegovi, o ktorom
pozitívne vieme, že poškodzuje klientov. Aj vtedy, keď to ob-
jektívne vieme preukázať. Z pozície cvičnej terapeutky zase

nie je jednoduché, keď inštitút zistí, že dotyčný nie je spô-
sobilý vykonávať psychoterapiu a povedať mu to. V našom
inštitúte k tomu pristupujeme seriózne a viacerým sme dali
spätnú väzbu, že tento typ terapie by nemali robiť. Reak-
cie bývajú negatívne a máme povesť prísnych. Frekventanti
odovzdávajú ďalším posolstvo: tam nechoďte, tam sú prísni,
v iných inštitútoch dostanete výcvik ľahšie a podobne. Mys-
lím, že je to aj vývin etického vedomia nás ako terapeutov.
Verím, že sa to stane súčasťou našej práce, že si budeme
tieto morálno-etické veci sami strážiť. A nebudeme sa to os-
týchať prejaviť, povedať alebo zverejniť. Keď sme uzatvárali
skupinové výcviky, mali sme ako lektori veľmi dlhé disku-
sie o tom, ako šetrne podať frekventantovi negatívnu spätnú
väzbu vzhľadom k jeho predpokladom byť dobrým dynamic-
kým psychoterapeutom.

[54] Dr. Uhrová, katatýmne-imaginatívna pst., SSKIP:
Bola som viackrát v takejto situácii. A je to nutné pove-
dať, lebo ten frekventant by vlastne sám sebe uškodil touto
profesiou. Nerobila by mu dobre. Nevedel by ju robiť, hoci
v niečom inom by mohol byť perfektný. V začiatkoch som
sa radila s kolegami zo zahraničných inštitútov, s ktorými
máme úzku spoluprácu, či to robiť, ako to robiť. Odpovedali
mi, že je to nutné. Kruté je, keď sa to dozvie až pri závereč-
ných skúškach. Pričom sa iste vedelo skôr prostredníctvom
supervízie, že sa tomu kolegovi veľmi nedarí, že by mohol ísť
skôr do výskumu a podobne.

[55] Dr. Zeľo, dynamická, SIPP: Je to ochrana jeho budú-
ceho klienta. Toto môže byť nápomocný argument.

[56] Z pléna dr. Endrödiová, frekventantka výcviku: Mne
napadá otázka, čo so začínajúcimi terapeutmi. Skúsenosť
moja, aj mojich spolužiačok bola, že sme prišli po škole pra-
covať na psychiatriu. Boli sme bez výcvikov. Vstup do vý-
cviku je podmienený aspoň nejakou praxou. Ja som mala
ešte pomerne dobrú podporu. Ukázali mi, čo by som mohla
robiť, čo nie. Kde sú nejaké hranice. Lenže spolužiačky mali
toho pomyselného supervízora v inej budove a poriadne ho
ani nevideli. Sú terapeuti a terapeutky aj niekoľko rokov bez
výcviku a spokojne si prežívajú. Druhá vec je, že ja chodím
do výcviku v gestalt terapii a poctivo absolvujem indivi-
duálnu terapiu hodinu po hodine. A poznám frekventantov
iných výcvikov, ktorí nemajú problém dohodnúť sa s cvič-
ným terapeutom na nejakom počte fiktívne absolvovaných
hodín terapie. Konkrétne v KBT je to možné.

[57] Doc. Černák, moderátor+SIPP: Tak na toto sa vzťa-
huje ohlasovacia povinnosť. Aby sme si neškodili. (Vše-
obecné pobúrenie.)

[58] Dr. Vránová, SPS: Slovenská psychoterapeutická spo-
ločnosť má svoju Etickú komisiu, ktorá je funkčná a pracuje,
len takýto podnet potrebuje dostať.

[59] Dr. Uhrová, katatýmne-imaginatívna pst., SSKIP:
Stalo sa, že kolega priniesol od kolegyne potvrdenie, že za
dva mesiace absolvoval 80 hodín individuálnej terapie. A ku
mne chodia frekventanti poctivo tri aj štyri roky. V žiadnom
prípade by som nikomu nedala falošné potvrdenie.
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[60] Dr. Michlerová, dynamická pst., SIPP: Táto téma by
mala byť prediskutovaná v každej výcvikovej skupine. Akú
etiku má psychoterapeut, keď takýmto podvodom začína ?
Verím, že všetci tí, ktorí si individuálnu terapiu čestne od-
pracujú, majú z nej určite osobné zisky. Pochopiteľne, mu-
sia byť sklamaní, že iní podvodom získajú potvrdenie. Ja
som s tou oznamovacou povinnosťou pomalšia. Najskôr by
sa malo prehovoriť do duše frekventantom, ktorí sa k tomu
uchyľujú. Alebo v rámci výcvikovej skupiny to môže byť
téma začlenená do normálneho skupinového procesu.

[61] Dr. Šefarová, procesorientovaná pst., POPI: Každý
cvičný terapeut je aj v Zozname psychoterapeutov. Je to
problém inštitútu, že má takého cvičného terapeuta a prob-
lém toho cvičného terapeuta samotného. Podpisuje sa pod
falošné potvrdenie ako certifikovaný psychoterapeut.

[62] Dr. Michlerová, dynamická pst., SIPP: Malo by sa to
otvárať v rámci tých relatívne bezpečných hraníc skupiny,
kde to prebieha. Ak sa lektori inštitútu od svojich frekven-
tantov dozvedia, že im niektorí cviční terapeuti poskytujú
fiktívne potvrdenia, mali by si v inštitúte ošetriť zoznam
cvičných terapeutov. Inštitút by mal s dotyčným minimálne
rozprávať o tom, či bude alebo nebude akceptovať potvrde-
nie od neho. Stále mám dojem, že ohlasovanie nebude také
schodné a účinné.

[63] Dr. Šefarová, procesorientovaná pst., POPI: Pamä-
tám si, že u nás v POP individuálky a supervízia bežali od
začiatku ako potrebné. Ivan Verny bol vedľa z informácie, že
my ako certifikovaní psychoterapeuti nechodíme na superví-
ziu. U nich terapeuti vyhľadávajú supervíziu nie kvôli tomu,
že musia, ale že to potrebujú.

[64] Dr. Michlerová, dynamická pst., SIPP: Dúfam, že
týmto neporuším princíp zachovania dôvernosti informácií.
Mám v cvičnej terapii klientku, s ktorou sme práve tejto
téme venovali asi 4 alebo 5 hodín, aby získala odvahu začať
o tom hovoriť v ich inštitúte. Totiž viaceré kolegyne jej od-
porúčali, aby sa so mnou

”
dohodla“. . . Je to ťažká vec aj pre

tých frekventantov vystúpiť s tým v ich výcviku. Ale treba
o tom hovoriť. Keď ja takto chodím, prečo ty nie ?

[65] Dr. Uhrová, katatýmne-imaginatívna pst., SSKIP: Vo
výcvikovom inštitúte je potrebné s frekventantom jasne ko-
munikovať, že takéto praktiky tam nie sú prípustné a lektori
musia ísť vzorom.

[66] Dr. Bátovská, rogersovská pst., Ister: Inštitúty spa-
dajú pod SPS. Je to teda rovnako problém Slovenskej psy-
choterapeutickej spoločnosti. Nemôžeme to nechať len na
frekventantoch. Aj inštitúty sa musia od toho verejne diš-
tancovať.

[67] Doc. Černák, moderátor: Rád by som túto tému uza-
vrel. Myslím, že za posledné roky sa situácia kryštalizuje
určite pozitívnym smerom. Tie inštitúty, ktoré pracujú ná-
ročne a nie sú benevolentné, získavajú na kredite. Je pozi-
tívne, že záverečné skúšky nie sú len formalitou a stáva sa,
že niekto nimi neprejde. Hoci je bolestivé čeliť zisteniu, že sa
dotyčný pre daný typ psychoterapie nehodí. Pamätám si, že
v 90. rokoch sa naša psychoterapia v očiach zahraničných te-

rapeutov/lektorov podobala na mesačnú krajinu. Dnes sme
už niekde inde. Je veľmi dobré, keď dnes otvorene disku-
tujeme, že SPS zastrešuje aj výcvikové inštitúty, ktoré sa
nesprávajú férovo. Vy, ktorí ste práve vo výcvikoch, ste tí,
ktorí modulujú, kreujú proces prípravy psychoterapeutov.
Ak budete nároční na inštitúty, na nás lektorov, tak aj prí-
prava bude síce náročná, ale primerane tomu kvalitná. Rád
by som sa všetkých prítomných spýtal, aké témy navrhujete
prediskutovať o rok na takomto kolokviu ?

[68] Dr. Bartíková, Inštitút pre supervíziu: Bolo by opti-
málne, keby si každý terapeut bol vedomý povinnosti, že sa
má vzdelávať doživotne. Keďže to tak nie je, musia sa nájsť
mechanizmy, ako zabezpečiť, aby išiel do individuálnej tera-
pie a doriešil si nejaké svoje veci. Pokiaľ má niekto 50 rokov,
to neznamená, že nemôže ísť na psychoterapeutické sedenie.
Čiže nebrať to tak, že niekto je hotový človek.

[69] Dr. Vránová, SPS: Asi najefektívnejší nástroj bude
recertifikácia. Certifikácia teda nebude doživotnou záležitos-
ťou a podmienkou recertifikácie bude absolvovanie určitého
počtu hodín supervízie.

[70] Dr. Uhrová, katatýmne-imaginatívna pst., SSKIP:
Máme množstvo teoretických vedomostí a poznatkov, ale
navrhujem, aby sme sa nabudúce zaoberali aj tým súkrom-
ným Ja. Pravdaže toto vedecké je potrebné pre našu prácu,
ale okrem toho sme každý človekom s vlastným prežívaním
a vlastnými záležitosťami. Reflektujem aj svoju individu-
álnu stránku, svoju vzťahovú stránku. . . Venujme pozornosť
aj tomu človečenskému.

[71] Z pléna pán Hrustič, Pinelova nemocnica: Mám ešte
poznámku k Zoznamu psychoterapeutov. Je náročné dopra-
covať sa až tam. Okrem pocitu zadosťučinenia za roky ná-
mahy pri čítaní svojho mena v ňom, slúži aj prípadným kli-
entom/pacientom. Uvádzajú sa tam kontakty na jednotli-
vých psychoterapeutov. A ľahko sa tam dá skontrolovať, kto
je zapísaný a kto nie. Už dobré dva roky však Zoznam psy-
choterapeutov na webovej stránke SPS nie je dostupný.

[72] Dr. Vránová, SPS: Už máme pripravenú jeho aktu-
alizovanú verziu, kompletizujeme údaje. (Niektorí terapeuti
nereagujú na výzvu, aby o sebe poslali údaje.)

[73] Dr. Uhrová, katatýmne-imaginatívna pst., SSKIP:
Väčšina výcvikových inštitútov má aj svoje vlastné webové
stránky. Tá naša je pedantne a pravidelne aktualizovaná.
Je možné tam nájsť mená certifikovaných psychoterapeutov
a cvičných terapeutov z nášho inštitútu.

[viacerí] Srdečné poďakovanie patrí doc. Černákovi za or-
ganizáciu 10. dní dynamickej psychoterapie. Z roka na rok
je toto podujatie obľúbenejšie a vyhľadávanejšie.

Doc. Černák: Témou 11. dní dynamickej psychoterapie sú
3
”
S“ – Strata, starnutie, smrť. Rád by som povzbudil najmä

mladých kolegov, ktorí už máte nejaké praktické skúsenosti,
aby ste smelo ponúkli nejaké svoje zaujímavé kazuistiky. Te-
ším sa na vás všetkých o rok v Senci.

Zaznamenala a spracovala PhDr. Zuzana Müllerová, PhD.


