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Vzdelanie



Absolvent štúdia psychológie Univerzity Komenského v Bratislave (1980) kde získal i
doktorát (1982) a kandidátsku vedeckú hodnosť (CSc., 1989, UK Bratislava) prácou o
vývine prosociálneho správania a o porovnaní efektu rôznych typov tréningov.
1997 - semestrálny postdoktorandský fellowship na Johns Hopkins University
(Institute of Policy Studies), Baltimore USA s výskumným zameraním a obhajobou
práce v oblasti manažmentu neziskových organizácií

Ďalšie nadstavbové vzdelanie (Absolvované kurzy)






Komunitný výcvik v skupinovej psychoterapii, organizovaný VÚDPaP a Domom
techniky ČSTVS v rámci programu SUR (cca 500 hod., J.Skála, Z.Kratochvíl) 19831986
Vyjednávanie a riešenie konfliktov (tréning 50 hod., vedenie W. Lincoln, NICPAN
USA), Budapešť 2-5. apríla 1991
Debating techniques (120 h., vedenie The Bronx Debate Association), august 1991
Person Centered Approach (30 h., The person centered Approach Institute
International), 3.-8. November 1988
Deliberative Democracy Approach (120 h., vedenie Kettering Foundation a AED,
USA), Washington 9-14 júl 2000

Prehľad zamestnaní






2013- súčasnosť predseda spr. Rady PDCS
1994 – 2013 : výkonný riaditeľ PDCS
1984- 1994: poradca/terapeut v Centre poradenstva pre vysokoškolákov UK, lektor a
výskumný pracovník v Inštitúte Biodromálnej psychológie Psychologického Ústavu
UK v Bratislave
1998- 9: externý konzultant na MPSVaR k problematike decentralizácie sociálnych
služieb
1980- 1984: aplikovaný výskum v Inštitúte Biodromálnej psychológie
Psychologického Ústavu UK v Bratislave

Práca a členstvo v iných organizáciách




Člen správnej rady nadácie Ekopolis , predseda programatickej rady Nadácie pre deti
Slovenska a člen správnej rady Nadácie občan a demokracia
Člen Slovenskej Psychologickej Asociácie
Predseda Asociácie TAK (Trénerov a konzultantov v neziskovom sektore)

Profesionálne záujmy




Tréning a výskum v oblasti riešenia konfliktov a kooperatívneho plánovania
Vzdelávanie v oblasti menšinových práv a medzikultúrneho dorozumeniaSociálna
zmena a sociálny rozvoj
Svojpomocné hnutie a psychológia altruizmu

Tréningová a konzultačná skúsenosť


Od roku 1991 pracuje ako tréner, facilitátor a konzultant v rámci siete Partnrs for
Democratic Change Slovakia, tak že realizuje asi 50 tréningových/konzultačných /
facilitačných dní ročne na Slovensku a v zahraničí (najčastejšie témy sú : organizačný
rozvoj, alternatívne mechanizmy riešenia konfliktov. sociálny a komunitný rozvoj,
strategické plánovanie, účasť verejnosti na rozhodovaní, medzikultúrny a
medzisektorový dialóg, práca s menšinami, atď. V rokoch 1980-1991 realizoval ako
lektor aj množstvo sociánopsychologických tréningov a dva dlhodobé experienciálne
terapeutické tréningy pre psychológov a pracovníkov pomáhajúcich profesií od roku
1991 sa v väčšej miere orientuje i na ďalšie témy. Nasleduje prehľad
najvýznamnejších tréningových sérií.

Tréningy a tréningové série v zahraničí
V posledných rokoch viedol viacero tréningov v 40 krajinách mimo Slovenska, napr.:



Tréning pre trénerov OIC International, Lublin, Poľsko 1993
·Tréning v organizačnom rozvoji neziskových organizácií v Bosne and Hercegovine,
pre American ORT/Bosnia Democracy Network Program. Bosna, 1998
 ·Medzietnický dialóg v školách pre učiteľov a školských psychológov, Yonina
Foundation Izrael, 1997
 ·In Kosova, Monte Negro, Serbia, Croatia (trainings in Peacebuilding and community
development for for Concilliation resources and Freedom House East European Law
Initiative: 1999, 2001)
 ·Tréningy prípravy zmierovacích rád v Kosove pre Partners Kosova , Priština (2000,
máj 2001)
 ·Tréningy v rámci programov John Hopkins University – (programy v USA, Maďarsku,
Kazachstane, Poľsku, Rusku, 1996-2000)
 ·Trénovanie v rámci medzinárodného programu LEAD financované Rockefeller
Brothers Fund pre 8 krajín (Thajsko 1994)
 ·Séria tréningov v problematike ľudských práv v rámci projektov OBSE (Litva 1995,
Gruzínsko, Arménsko, Azerbjdžan, Moldavsko 1996)
 ·Séria tréningov v problematike občianskej advokácie v rámci projektov National
Democratic Institute (Estónsko, Lotyšsko, Litva 1997)
 ·Tréning pre predstaviteľov liberálnych politických strán v problematike komunitného
organizovania pre Friedrich Naumann Stiftung (Nemencko 1999)
 ·Tréningy vzdelávania v oblasti ľudských práv v spolupráci s Amnesty International
(Poľsko 1997, Ukrajina1999, Rusko 2000, Slovensko, 2001, Abcházsko, 2002)
 Séria tréningov pre balkánske NGOs organizované World Learning (Budapešť,
Bratislava, 1999, 2003)
 ·Tréningy spolupráce samospráv a miestnych NGO v rámci programu Stability Pact
(Sinai, Rumunsko jún 2000, Budapešť, Maďarsko, Jún 2001)










Tréningová séria k advocacy v rámci programov budovania kapacity v Gruzínsku
(2010, 2011, 2012, 2013)
·Tréningová séria o presadzovaní záujmov občanov a možnostiach koalícií NGO pre
Azerbajdžanské platformy NGOs, Baku, Azerbajdžan ( 2001)
Tréningová séria EDAMA pre krajiny Golfského zálivu (2011-2012)
Tréningy pre rozvoj kapacít jordánskych MNO (Ammán, 2009, 2012)
Tréningová séria pre kirgizské MNO v rámci programov EWMI (2014)
Tréning pre školské programy v Nairobi (Keňa 2013)
Séria tréningov pre aktivistov v Tunise (2012-2013)
Séria tréningov pre bieloruských a ukrajinských aktivistov v rámci programu PACT
(2011, 2012, 2013)

Dlhodobé tréningové série na Slovensku:











·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 1987-1991 (500 h) a Komunita G 1992-1996 (500h)
·Lektorské vedenie dlhodobého sociálno-psychologckého kurzu pre učiteľov (v
Dolných Orešanoch) 1984-86 (cca 200 hod.)
·Lektorské vedenie dlhodobého sociálno-psychologckého kurzu pre pedagógov
Univerzity Komenského v rokoch 1986-1988 (cca 200 hod.)
·Lektorské vedenie dlhodobého sociálno-psychologckého kurzu pre pracovníkov
penitenciárnej starostlivosti , v rokoch 1985-87 (cca 200 hod.)
·Lektorské vedenie Kurzu efektívnej komunikácie I. a II. (cca 100 hod.) pre aktivistov
a dobrovoľných ochranárov životného prostredia (1987-1989
·Lektorské vedenie dlhodobých kurzov pre pracovníkov tretieho sektora – pre
komunitných lídrov (1994-5, 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.)
·Tréningové série pre medzisektorových lídrov v Košiciach- program NCL, 1994- 7
·Tréningové série pre zmierovacie rady, programy financované nadáciou J.S. Mott
Foundation, 1996- 2001
·Efektívne fungovanie a organizačný rozvoj tretieho sektora (séria 17 tréningov)
financovaná nadáciou NPOA (1995-6),séria 10 tréningov pre SAIA/SCTS (2000),
séria 10 tréningov pre PeaceCorps (2001)

Konzultačná skúsenosť (dlhodobé konzultácie)










·Strategické plánovanie pre Inštitút pre verejné otázky IVO (1997-2000)
·Strategické plánovanie pre Nadáciu pre deti Slovenska (1998)
·Facilitačná a tréningová pomoc pre top management STV (2000-2001)
·Evaluácia a strategické plánovanie pre Centrum pro podporu komunitní práce ,
Česká republika 1999
·Proces strategického plánovania v procese prípravy revidovanej Strategie rozvoje
neziskového sektoru, Fórum Dárců, Česká republika. (2000)
·Konzultácie a evaluácia pre United Way (1996)
·Facilitácia pri vyhodnocovaní programov US AID v strednej a východnej Európe,
Lublin, Poľsko (1993)
·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 (Bardejov, 1997,
Rumunsko 2000)





·Evaluácia a strategické plánovanie pre Partnes Baltic, Vilnius, November (2001)
·Evaluácia a strategické plánovanie pre Partnes Croatia, Zagreb, November (2001)
·Konzultácia v príprave programov CEEN v Srbsku a Čiernej Hore, Beograd, (2003)

Akademická skúsenosť










·Lektorovanie a tréningové série pre študentov k problematike ADR pre European
Peace University v Schleiningu, Schleining, Rakúsko 1993-5
·Lektorovanie a tútorská činnosť v rámci Core Tutors Team v dlhodobom
medzinárodnom programe Development School – Graduate program in Social
development Practise validizované Metropolitan London University pre 23
graduálnych študentov y Maďarska, Slovenska, Bulharska a Rumunska (Budapešť,
Londýn, Gent, Bratislava,1999-2003)
·Prednášková činnosť a vedenie cvičení v predmetoch : „Stáže z psychologického
poradenstva“, „Biodromálny vývin a poradenstvo“ , „Sociálno-psychologický tréning“
preinterných študentov psychológie na Katedre psychológie FFUK v Bratislave v
rokoch 1982-1992
·Prednášková činnosť a vedenie cvičení v predmetoch : „Medzikultúrna 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 : „Neverbálna komunikácia“ a
dynamika vzťahu režiséra a herca“ pre študentov herectva, réžie a dramaturgie na
VŠMU v Bratislave v rokoch 1986-1991
·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

Publikačná činnosť:
Publikačnú činnosť tvorí samostatných 14 knižných publikácií, vyše 30 kapitol v knižných
publikáciách a brožúrach, 18 článkov v odborných časopisoch a vyše 80 popularizačných
článkov.
Samostatné knižné publikácie







Ondrušek, D., Labáth, V.: Tréning? Tréning. Učenie zážitkom, PDCS, Bratislava 2007
Ondrušek, D. (Ed): Reader for Nonprofit Organizations, OSF, PDCS, Bratislava 2003
Ondrušek, D. a kol.: Čítanka pre neziskové organizácie. PDCS Bratislava, 1.vyd. 1998, 2.vyd.
2001
Ondrušek, D. a kol.: Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie. PDCS Bratislava, 1.vyd. 2000
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. , Kušnieriková, N., Mann, A.. B., , Šišková, T.: Rómovia-vzdelávanie-tretí sektor.
PDCS, Bratislava 2001
Ondrušek, D., Labáth, V., Hrubala, J., Bednařík, A., Tóthová, I.: 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. Sop sum sum (a iné klebety z ciest). Bratislava PDCS 2009
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 (v tlači)

Kapitoly v knižných publikáciách
















Kušnieriková, N., Ondrušek, D., Robl, P. , Hivešová- Šilanová, D.: Čo sa osvedčilo? Výber z
rómskych projektov v strednej a východnej Európe. PDCS, Bratislava 2003
Ondrušek, D., Paulíniová, Z.: Tradície a perspektívy tretieho sektora . In: kol. Tretí sektor a
kultúra, MK SR, Bratislava 2000
Ondrušek, D., Shapiro, I.: Demokracie a alternativní Přístupy k řešení konfliktu. In: Kunc, J.
(ed.) Demokracie a ústavnost. UK v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 1999, s. 285-294
Ondrušek, D., Guštafík, P.: Non-profit Enterprise: Social Entrepreneurship or Rather a Survival
game? In: International Perspectives on Social Ventures/Enterprises. Collection of articles at
Alcoa Foundation´s International Social Venture/Enterprise Initiative Forum held at
Wingspread June 19.-21, 2003. Wisconsin, 2003, s. 41-49
Trendy v spolužití Rómov a nerómov na Slovensku. In: kol. :Róm znamená človek , UV SR,
Bratislava, 1999
Ondrušek, D.: Tri kapitoly v publikácii “Občan a demokracia. Metodická príručka” ( 268 s.),
OaD, Bratislava, 2000
Ondrušek, D. : Sociálno-psychologické problémy vzťahu osobnosti a kolektívu. In: Buraj, I. a
kol: (Ed.) Osobnosť a kolektív. Smena, Bratislava 1989
Ondrušek, D. : Osobnostné determinanty prosociálneho správania a poradenstvo.
Psychologica XXXII, Bratislava 1986, s. 51-64
Ondrušek, D., Rapoš, I.: Metodické prístupy pri výchove k ľudským právam. In: kol.: Výchova k
ľudským právam. MRG Slovakia, Bratislava 1995, s. 25- 52
Ondrušek, D : Conflict prevention practices in environment area in Slovakia. In.: The
environmental decision making and conflict resolution programme. Phase I. .UNITAR, NIDR,
Geneva 1994
Berecká, O., Kušnieriková, N., Ondrušek, D. : NGO Capaign for Free and Fair Elections OK 98Lessons learned. PDCS, Bratislava 1999
Ondrušek, D. , Bednařík, A., Zelenáková, M. a kol. : Vzdelávacie potreby tretieho sektora.
Výstupy z pracovnej konferencie v Trenčianskych Tepliciach. PDCS, Bratislava 1997
Ondrušek, D.: Program medzikultúrneho porozumenia pre zahraničných a našich študentov.
Adaptačný program pre študentov prvých ročníkov. Program prípravy na alternatívne











spôsoby riešenia konfliktov na vysokých školách. (Tri kapitoly.) In : Babincová, D. a kol.:
poradenské programy rozvíjajúce osobnosť vysokoškoláka. Bratislava UK, 1992, s. 54-74
Trendy vo vzdelávaní konzultantov v Česku a na Slovensku. In: kol.: Vzdelávacie potreby
českého a slovenského tretieho sektora. Aké sú trendy a čo si môžeme vzájomne ponúknuť.
Bratislava - Brno, PDCS 2001 , s.7-16
Conflict management exercices. In: United Nations Centre for Human Settlements (Habitat)
Training materials Series. Bucurest 2001. (spoločne s F.Fisherom).
Tretí sektor a samospráva- možnosti a limity spolupráce. In : Občianska participácia. Zborník z
konferencie, , LSGAC Bratislava 1999, s.14-20
Úkroky v politickom dialógu. In: kol. Dialóg v politike , kultúre a spoločnosti. Nadácia Milana
Šimečku. Bratislava , 1994
Metodologické problémy v projekte výchovy k ústavnosti a občianskym právam. Zborník z
konferencie „Výchova k ústavnosti na stredných školách“ z 26. Novembra 1996, MRG
Bratislava 1996
Paulíniová, Z., Ondrušek, D.: Tretí sektor: východiská, bariéry a cesty k udržateľnosti. In:
Kultúra a politika, Banská Bystrica , Adade 1999, s.7-27
Paulíniová, Z., Ondrušek, D.: Neziskové organizácie a možnosti spolupráce s regionálnymi
osvetovými strediskami v primárnej prevencii drogových závislostí. Zborník príspevkov z
pracovnej porady . NOC Bratislava 2000, s.4-12

