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PRAX

Od: sept. 2013

1991-2013:

Súčasná pozícia: prezident PDCS, o.z., Štúrova 13, 801 01 Bratislava
(zodpovednosť za odbornú garanciu programov a medzinárodné
programy PDCS)
Riaditeľ PDCS, o.z., Štúrova 13, 801 01 Bratislava
(Zodpovednosť za vedenie a riadenie organizácie)

1984- 1994:

Poradca/terapeut v Centre poradenstva pre vysokoškolákov UK, lektor a
výskumný pracovník v Inštitúte Biodromálnej psychológie Psychologického
Ústavu UK v Bratislave

1998- 1989:

Konzultant na MPSVaR k problematike decentralizácie sociálnych služieb

1980- 1984:

aplikovaný výskum v Inštitúte Biodromálnej psychológie Psychologického
Ústavu UK v Bratislave

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA

Inštitúcia
[ od-do ]
Univerzita Komenského
Bratislava 1976-1980
Univerzita Komenského
Bratislava 1985-1989
Institute of Policy Studies at
John Hopkins University,
Baltimore USA, 1997

Získaný diplom alebo úroveň vzdelávania
M.A. , psychológia
Ph.D. sociálna psychológia
postgraduate fellowship in non-profit management
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Ďalšie nadstavbové vzdelanie (Absolvované kurzy)
Komunitný výcvik v skupinovej psychoterapii, organizovaný VÚDPaP a Domom techniky ČSTVS v rámci programu
SUR (cca 500 hod.),
vedenie Doc. J.Skála, prof. Z.Kratochvíl), 1983-1986
Vyjednávanie a riešenie konfliktov (tréning 50 hod., vedenie W. Lincoln, NICPAN USA), Budapešť apríl 1991
Debating techniques (120 h., vedenie The Bronx Debate Association), august 1991
Person Centered Approach (30 h.), The person centered Approach Institute International, November 1988
Deliberative Democracy Approach (120 h., vedenie Kettering Foundation a AED, USA), Washington júl 2000

Tréningová a konzultačná skúsenosť
OdOd roku 1991 pracuje ako tréner, facilitátor a konzultant v rámci siete Partners for Democratic Change, realizuje asi
120 tréningových/konzultačných/facilitačných dní ročne na Slovensku a v zahraničí. Najčastejšie témy sú :
organizačný rozvoj a leadership, alternatívne prístupy v transformácii konfliktov, participácia a účasť
verejnosti na rozhodovaní, medzi-kultúrna komunikácia, depolarizácia, obrana voči manipulácii
a dezinformáciám, prevencia radikalizácie, práca s menšinami, atď. V rokoch 1980-1991 realizoval ako lektor
množstvo sociálno-psychologických tréningov a dlhodobé zážitkové terapeutické tréningy pre psychológov a
pracovníkov pomáhajúcich profesií. Od roku 1991 sa v väčšej miere orientuje i na ďalšie profesijné skupiny
a ďalšie témy.
Od roku 1991 realizoval ako tréner vyše 2000 tréningov pre vyše 35 000 účastníkov na Slovensku a v 45
krajinách v zahraničí (napríklad v Afrike – v Keni, Egypte, Tunisku, Nigérii), v krajinách MENA (Jordánsku,
Jemene) 15 krajinách na území bývalého Sovietskeho Zväzu, v Južnej Amerike (v Argentíne, Kolumbii) v 15
krajinách Európy, v USA, Izraeli ap.

Prehľad najvýznamnejších dlhodobých tréningových sérií.


Séria tréningov na Ukrajine, v Tunisku a v Albánsku v rámci dlhodobých projektov v rámci programov
PDCS podporených zo SAMRS (2010-2019)



Tréningové série pre zmierovacie rady a rovesnícku mediáciu v rámci programov J.S. Mott Foundation
(1996- 2001)



Lektorské vedenie dlhodobých kurzov pre pracovníkov tretieho sektora – pre komunitných lídrov (19945, cca 150 hod.) , trénerov (1996-7,cca 150 hod.) a českých a slovenských konzultantov I. (2000-2001, cca
150 hod.) , a českých a slovenských konzultantov II. (2002- 2004, cca 150 hod.) medzisektorových lídrov
v Košiciach (program NCL, 1994-1997). Taktiež vedenie tréningových programov zameraných na
organizačný rozvoj tretieho sektora (séria niekoľko desiatok tréningov) v programoch NPOA (1995-6),
série tréningov pre SAIA/SCTS (2000), série tréningov pre PeaceCorps (2001), a série tréningov pre lídrov,
trénerov a komunitných konzultantov (2006-2016)



Lektorovanie v dlhodobom medzinárodnom programe Development School – Graduate program in Social
development Practise validizované Metropolitan London University pre graduálnych študentov y
Maďarska, Slovenska, Bulharska a Rumunska (Budapešť, Londýn, Gent, Bratislava,1999-2003)



Lektorské vedenie skupín moderátorov a redaktorov STV a Slov. rozhlasu v oblasti prezentačných
zručností, vedenia interview a dialógu, kladenia otáźok a riadenia diskusie v okrúhlych stoloch (19871994)
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Lektorské vedenie výcvikových terapeutických skupín Big SUR B (pre psychológov, terapeutov,
psychiatrov a liečebných pedagógov, Komunita F (pod supervíznym vedením J.Skálu a J.Kožnara 19871991 (500 h) a Komunita G 1992-1996 (500h)

Konzultačná skúsenosť (dlhodobé konzultácie)






Vedenie konzultácií v dlhodobej stratégii v organizačnom rozvoji pre Partners Global (Washington DC,
USA, 2019)
Facilitovanie v programe European Citizens’ Consultation, King Baudouin Foundation, 2007 a 2009
Proces strategického plánovania v príprave revidovanej Strategie rozvoje neziskového sektoru, Fórum
Dárců, Česká republika. (2000)
Facilitácia Dohovoru OSN k problematike povrchovej vody a environmentálnej kanalizácie, IAP 3, Von
Dune, Holandsko (1994)
Strategické plánovanie pre Karpatskú nadáciu pre smerovanie programov organizácie v Ukrajine,
Maďarsku, Slovensku, Rumunsku, Poľsku (1997, 2000)

Akademická skúsenosť:











Prednášková činnosť a vedenie cvičení v predmetoch : „Stáže z psychologického poradenstva“,
„Biodromálny vývin a poradenstvo“ , „Sociálno-psychologický tréning“ pre interných študentov
psychológie na Katedre psychológie FFUK v Bratislave v rokoch 1981-1994
·Prednášková činnosť a vedenie cvičení v predmetoch : „Medzi-kultúrna komunikácia“ a „Sociálny
konflikt a sociálna práca“ pre interných a externých študentov sociálnej práce na Katedre sociálnej
práce PdFUK v Bratislave v rokoch 1994-2000
·Prednášková činnosť a vedenie cvičení v predmetoch : „Spolupráca v tíme “ a „Projektový
management “ pre študentov vizuálnych umení na VŠUP v Prahe v rokoch 2011-2012
·Prednášková činnosť a vedenie cvičení v predmetoch : „Tvorivosť“ a „Projektový management “ pre
študentov Fakulty umění a designu v Plzni v rokoch 2014-2017
·Prednášková činnosť a vedenie cvičení v predmetoch : „Neverbálna komunikácia“ a dynamika vzťahu
režiséra a herca“ pre študentov herectva, réžie a dramaturgie na VŠMU v Bratislave (1986-1988)
Prednášková činnosť a vedenie cvičení v predmetoch : „Nové trendy v rozvoji tretieho sektora vo
svete a na Slovensku“, pre externých študentov Univerzity Mateja Bela V Banskej Bystrici v programe
ďalšieho vzdelávania CVNO, 2000-2003
Prednášková činnosť a vedenie cvičení v predmetoch : „Negociácia, mediácia a dosahovanie konsenzu
“, pre externých študentov Academia Istropolitana Nova v Sv.Jure v programe ďalšieho vzdelávania
pracovníkov verejnej správy a neziskových organizácií, 2002-2003
Prednášková činnosť a vedenie cvičení v predmete „Negotiation in North American Context pre CNAS
na VŠE v Bratislave (2010-2013)
·Lektorovanie a tréningové série pre študentov k problematike ADR pre European Peace University v
Schleiningu, Schleining, Rakúsko 1993-1995
Prednášková činnosť a vedenie cvičení pre študentov Sokratovho inštitútu a Komenského inštitútu
v témach „leadership“ , Facilitácia“, Riešenie konfliktov v školách ( 4 ročníky v rokoch 2013- 2019)
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Publikačná činnosť:
Publikačnú činnosť tvorí samostatných 15 knižných publikácií, 26 kapitol v knižných
publikáciách a brožúrach, niekoľko desiatok článkov v odborných časopisoch a popularizačných
článkov.
Samostatné knihy, brožúry a výskumné správy:


Ondrušek, D. a kol.: Čítanka pre neziskové organizácie. PDCS Bratislava, 1.vyd. 1998, 2.vyd. 2001, angl. vyd.
2013





Ondrušek, D. a kol.: Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie. PDCS Bratislava, 1.vyd. 2000D.
Ondrušek, D., Labáth, V.: Tréning? Tréning. Učenie zážitkom, PDCS, Bratislava 2007
Ondrušek, D. , Fialová, Z.: Dejepis. Metodická príručka pre učiteľov dejepisu v 9. ročníku ZŠ. RAABE 2017,
130 s + 88 s.. https://pdcs.sk/sk/publikacie/dejepis-metodicka-prirucka-pre-ucitelov.html
Ondrušek, D. , Fialová, Z.: Dejepis. Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ. RAABE 2017, 88 s.
https://pdcs.sk/sk/publikacie/dejepis-metodicka-prirucka-pre-ucitelov.html
Ondrušek a kol: Hodnotové strety hrou. PDCS 2015, 191 s. http://pdcs.sk/sk/publikacie/hodnotove-stretyhrou.html
Ondrušek, D. Sop sum sum: a ďalšie klebety z ciest. PDCS, Bratislava, 2009






Ondrušek: Yahoo boys a ďalšie klebety z ciest. PDCS 2017, 220 s., https://pdcs.sk/sk/publikacie/yahooboys.html



Ondrušek, D., Zemanová, A., Line. M.: Finančná stabilita mimovládnych organizácií. PDCS, Bratislava 1999



Ondrušek, D., Mihálik, J.: Počasie je také aké si ho urobíš. Rozhovory s ľuďmi, čo nemyslia len na seba. PDCS,
Bratislava 2003



Ondrušek, D.a kol.: Tréning hrou. Inštrukcie pre rolové hry, simulácie a prípadové štúdie pre trénerov. PDCS,
Bratislava 2000



Ondrušek, D. , Labáth, V., Tordová, Z. Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady. Bratislava PDCS 2004



Ondrušek, D.: S tekvicou priviazanou o nohu (a iné klebety z ciest). Bratislava PDCS 2005



Ondrušek, D., Potočková,D., Hipš, J.: Tolerancia hrou. Inštrukcie pre rolové hry, simulácie a prípadové štúdie
pre trénerov. PDCS, Bratislava 2007 (v tlači)



Ondrušek, D.: Komunikácia v práci sociálneho pracovníka. Inštrukcie pre rolové hry, simulácie a prípadové
štúdie pre trénerov v tréningoch pre sociálnych pracovníkov. PDCS, Bratislava 2007

Kapitoly v knihách a niektoré odborné state (vybrané) :


D. Ondrušek : Prečo trollovia trollujú? In: Prečo ľudia veria nezmyslom. SAV Bratislava 2019 (v tlači)



D. Ondrušek : O ľuďoch, ktorí nocia šibenice. In: Zuzana Gallayová, Zuzana Labašová (Ed.) Medzi nami. CEEV
Živica, Bratislava , s. 16-32



D.Ondrušek: Ignorancia. In: Miro Pollák (ed.): Solidarita. OZ Krásny Spiš 2019



D. Ondrušek, Z. Fialová, P. Guštafík, K. Miková, Z. Paulíniová, B. Smieška: Je slovenská občianska spoločnosť
na križovatke? Trendy a výzvy na základe kvalitatívnych ukazovateľov. In: Občianska spoločnosť na
Slovensku. Krízy, križovatky, výzvy. IVO, PDCS, CPF 2016, 92 s. https://pdcs.sk/sk/publikacie/stav-trendypotreby-moznosti-rozvoja-os.html



D. Ondrušek: Ako produktívne diskutovať v čase hoaxov a upadajúcej komunikačnej kultúry na sociálnych
sieťach, In: Zborník „Mladí proti extrémizmu a radikalizmu“, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku
(SSPI), Banská Štiavnica 2017 , s. 37-45
https://slovaksecurity.org/wp-content/uploads/2018/01/Mladi-proti-extremizmu-a-radikalizmu_SSPI.pdf
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D. Ondrušek: Spájanie nezvyklého 10s. In : L. Szigeti: V službe demokracie, Kalligram,2014
“Conflicts in Transforming Society and the Non-governmental Sector.” The Annals of the American Academy
of Political and Social Science. July 1997.



“The Mediator’s Role in National Conflicts in Post-Communist Central Europe.” Mediation Quarterly. Spring
1993.
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