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Predhovor 

Retrospektívy a perspektívy v teórii, výskume a praxi sociálnej práce boli kľúčovou témou 

konferencie organizovanej pri príležitosti 25. výročia vzniku prvej univerzitnej katedry 

sociálnej práce na území Slovenska. Dvadsaťpäť rokov vo vývoji spoločnosti nie je veľmi 

dlhá doba, dostatočne však dlhá k tomu, aby spoločenské procesy blokovala a devastovala, 

alebo stimulovala a rozvíjala. Bez ohľadu na turbulentné zmeny v spoločnosti,  obdobie od 1. 

5. 1991, keď bola na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave založená Katedra sociálnej práce, 

patrí medzi produktívne a podnetné obdobia. Na jednej strane sa síce objavili nové sociálne 

javy vyžadujúce akútne zásahy, na strane druhej však vznikol celý rad nových inštitúcií, 

netradičných služieb a  projektov, koncepcií a teórií, sociálna práca sa etablovala ako 

samostatný študijný a vedný odbor. Za dvadsaťpäť rokov sa zmenilo veľa, spoločenský vývoj 

však pokračuje ďalej. Akcelerácia globálnych procesov od techniky po ekológiu, od politiky 

po ekonómiu, dilemy ľudských práv a regulácie, slobody a kontroly, krízy ekonomické i 

hodnotové zaiste prinesú nové témy, otázky, javy a problémy. Všetky sa týkajú človeka. Vidí 

sa mi, že sociálna práca bude potrebná viac ako doteraz. A učenie je nekonečným procesom. 

Od retrospektív k perspektívam. 

Konferencia sa konala v Bratislave v dňoch 26. – 27. apríla 2016 a zúčastnilo sa jej okolo 80 

akademikov, praktikov, výskumníkov a študentov z Veľkej Británie, Švédska, Islandu, Kene, 

z Českej republiky a Slovenska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foreword 

Retrospectives and perspectives of social work theory, research and practice were the key 

topics of the conference organized on the occasion of the 25th anniversary of the 

establishment of the first university social work department in Slovak territory. Twenty five 

years in a societal development is not a very long period, but it is long enough to block 

and devastate, or stimulate and support social processes. Regardless turbulent changes of our 

society the period from May 1, 1991 till present time belongs to the productive and 

stimulating years in a development of the new Department of Social Work at the Faculty of 

Education, Comenius University in Bratislava. During this period on one hand many new 

social phenomena which needed acute interventions have appeared, but on the other hand new 

institutions, non-traditional services and projects, conceptions and theories have arisen, social 

work as a study and a scientific discipline has been build up. Many things have changed so 

far, but social development continues with no break. The acceleration of global processes 

from technologies to ecology, from politics to economy, dilemmas of human rights and 

regulations, freedom and control, economic as well as value crises bring new topics, 

questions, phenomena and problems, for sure. All of them are related to human beings. It 

seems to me social work will be needed much more than ever before. And learning is never 

ending process. From retrospectives to perspectives. 

The conference took place on April 26 -27, 2016 in Bratislava and about 80 academics, 

practitioners, researchers and students from Great Britain, Sweden, Iceland, Kenya, Czech 

Republic and Slovakia took part in it. 
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Social work education systems: a personal comparative view 

 

Malcolm Payne 

 

Introduction 

This paper is presented at a conference to mark the twenty-fifth anniversary of the initiative 

to renew social work education in the Slovak Republic at the Comenius University, 

Bratislava. This development is recognised as an early and important innovation in the 

transition of economic and social systems of countries in Central Europe, for example by 

Guzzetta (1995). It was part of the final phase of development in social work education, 

leading to worldwide coverage of education for the social professions. A quarter century 

seems a long period, yet we are able to join with colleagues who were part of the beginning 

of this development in looking back and forward at the achievements during this period and 

opportunities for social work education, in this country and worldwide in the future. 

 

Aims 

My aim in this paper is to examine systems of social work education, from a comparative 

perspective. I draw partly on my experience of teaching in a variety of social work education 

systems in several European countries, in North America and in the Far East. I place this 

experience within the context of historical controversies about the nature of form of social 

work education. So I start in the next section from exploring the elements of a social work 

education system that help us to understand how it works, in particular how it is regulated. In 

the following sections, I explore some of the historic areas of controversy about social work 

education systems. In this historical account, I argue that we can see, in the worldwide 

diffusion through ‘travelling knowledge’ of social work education in the 20
th

 century, the 

important influence of national cultural traditions on the content of social work and its 

education. Subsequently, I examine some approaches that seek to set standards for social 

work education across those traditions, looking at some of the problems they present us with. 

Following this, I look at some differences in the objectives and content of some European 

education systems. Finally, in a concluding comment, I propose some issues that social work 

educations systems will have to deal with in the future. 
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Elements of social work education systems 

Social work education systems contain some elements that are shared by all professional 

qualifying systems, and some that are more characteristic of the needs of social work and its 

education. To examine potential elements of a system, I set out in Figure 1 a schematic 

diagram describing common relationships within professional education systems, and I want 

to draw attention to some factors that are particularly important for social work. 

 

Figure 1 about here (on a separate page at the end of this computer file) 

 

Central to this diagram is the important relationship between educational institutions and the 

agencies that employ their graduates in professional tasks. I have labelled the educational 

institutions ‘universities’, since qualifying social work education is at the tertiary level of 

education systems. In education for some occupations, this relationship is a simple 

progression: the universities produce people with qualifications, and the agencies select 

from the available pool of applicants for posts. The agencies may in a general way ask for 

improvements in the quality of the graduate product of universities. They might do this as 

part of general attempts to influence educational policy or social expectations. For example, 

employers often claim that graduates do not have adequate social skills to relate to 

customers or teamwork skills in cooperating with colleagues. This sort of demand becomes 

part of the general debate about education. In this way, it draws our attention to the reality 

that universities, although we usually see them as constitutionally independent of political 

and government influence, are inevitably influenced by general cultural and social 

influences within society. Such influences are represented in Figure 1 by the boundary 

around the social work education system itself: that system must always be seen as part of 

the society in which it operates. Social work education is often affected by these general 

views and values about education, but in also influenced by particular issues within its own 

professional and academic area. 

Important direct social influences on both the agencies and the universities are the needs and 

demands of the clients, carers and local community that the agencies serve, and the needs 

and demands of the students who seek education from the universities. Local agencies are 

also influenced by local political influences, particularly if they are public sector agencies, 

whose mandate comes from local government. To sum up this sketchy account of the 

influences on agencies and universities in their local relationships, we can see that they are 

formed in a complex of influences and pressures, which are often in tension. For example, in 

many countries worldwide, there is concern about the social care needs of rising populations 

of older people. 

Figure 1 also makes clear that universities and agencies are regulated: some regular is 

informal, by political and social influence. Formal regulation incudes systems for 

governance and quality assurance of universities, agencies and professionals. 

 

Regulation of professional education 

There are potentially three sources of formal regulation for professional education: by 

government, local, regional or central, by educational bodies or by the profession itself. 

Government might carry this out directly, using staff of a government department, or 
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indirectly, using staff from a body directed by government policy but managed 

independently of political control. Thus, detailed decisions about, for example whether 

particular courses or particular individuals would be approved, would be taken at a distance 

from political influence, but the criteria and processes by which the decision was made 

would be subject to the overall authority of government policy. Central government might 

establish the system, but local or regional government administer the actual decisions. 

Alternatively, a profession itself might assert control of education and professional practice, 

since expertise to do so resides only in the professionals themselves. This has been the 

model of many traditional professions, forming ‘qualifying associations’ to manage this 

process (Millerson, 1964). Another possibility is for qualification to be almost entirely 

dependent on the educational body. For example, in many European countries, the 

independence of universities in setting the curriculum and standards of their qualifications 

has often been safeguarded constitutionally (for example, in Germany) or by tradition (as in 

some Nordic countries). Negotiation, mutual influence and structured relationships among 

various bodies often take place to permit mutually beneficial influence and perhaps 

undesirable pressures within any educational system. 

We can see how these different elements operate together by looking at the example of the 

British system. In the UK, social work agencies may be 

 part of public bodies, usually in local government 

 private companies 

 voluntary organisations which are legally charities and often also, if they are large, 

companies 

 social enterprises, which are companies whose profits and activities are applied to 

social objectives. 

The overall policy framework is set by national governments of the four nations within the 

UK, reflecting public debate, through legislation and through policy development and 

implementation initiatives. Regulation is by independent public bodies, financed by and 

strongly influenced by public policy. For example in England, the largest country, agencies 

are regulated by the Care Quality Commission (CQC). The CQC, in evaluating a private 

sector care home or local government social work agency, would require them to employ 

appropriate proportions of qualified staff. Social workers among those staff are evaluated by 

the HCPC, considering qualifications awarded by universities. The qualifications and 

standards of social workers and social work education courses are regulated by the Health 

and Care Professions Council (HCPC), which registers members of a number of healthcare 

professions and social workers. Social work is by far the largest profession provided for by 

the Council. Practitioners’ registration is for three years. Standing and public finance for a 

university depends on continuing recognition by the Higher Education Quality Assurance 

Agency (QAA).  

Professional recognition requires individual social workers to register in order to use the 

designation ‘social worker’ in their job title. To achieve registration, they have to complete 

an approved course at a recognised university, and an ‘assessed and supported year in 

practice’ following the course. There are three types of course: one leading to an 

undergraduate degree (three years, full-time), one leading to a post-graduate degree (two 
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years, full-time), and a fast-track arrangement for mature applicants in particular jobs where 

there is a shortage. Recognised bodies, usually universities or other bodies authorised and 

supervised by universities, can award the degrees. On re-registration after a three-year 

period, practitioners are required to demonstrate that they have undertaken continuing 

professional development, by attending professional courses and conference, completing 

specialised qualifications or by doing research or other professional development activities. 

The British system of social work education thus interlocks with agency and professional 

regulation and national and local policy through mutually dependent systems and 

requirements. 

 

EU regulation of professional mobility 

Another regulator affecting European social work education, which has a more distant 

influence on social work courses, is the European Union. Its concern is to promote the 

mobility of people across the Union by removing barriers to the free movement of services 

and labour; incompatible qualifications across Europe might prove to be such a barrier. 

Everyone in the European Economic Area, that is, the EU countries plus some others, can 

have the qualifications earned in their own countries assessed for equivalence in others 

(Directive 2005/36/EC, effective October 2007). Article 3 of the Directive is concerned with 

regulating professions. Article 3.1(a) defines a ‘regulated profession’ as: 

…a professional activity or group of professional activities, access to which, the 

pursuit of which or one of the modes of pursuit of which is subject, directly or 

indirectly, by virtue of legislative, regulatory or administrative provisions to the 

possession of specific professional qualifications: in particular, the use of a 

professional title limited by legislative, regulatory or administrative provisions to 

holders of a given professional qualification shall constitute a mode of pursuit.  

To simplify this legalistic language, a profession is said to be regulated if your country only 

allows you to carry out a particular activity when you have a specified qualification. So 

social work is regulated in your country when you are only allowed to do things defined as 

social work if you have something defined as a social work qualification. We saw in the 

previous example, that this is the case in the UK. 

Article 3.1(e) also defines regulated education and training, as follows: 

…any training which is specifically geared to the pursuit of a given profession and 

which comprises a course or courses complemented, where appropriate, by 

professional training, or probationary or professional practice. The structure and 

level of the professional training, probationary or professional practice shall be 

determined by the laws, regulations or administrative provisions of the Member State 

concerned or monitored or approved by the authority designated for that purpose. 

In search of comparability, the EU has also sought to encourage higher education 

programmes to align themselves to common standards; this is known as the ‘Bologna 

Process’, after the location of the meeting of ministers that approved the system. This 

process has been going on since 2004. A two-cycle structure was adopted for social work 

education, that is undergraduate and postgraduate qualifications. Some countries also have 

doctoral studies (Martínes-Román, 2007). 
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Historic influences in social work education systems 

We can explore the factors important in regulating social work education by looking at how 

these complex interlocking relationships have been worked out. The earliest social work 

course was established in 1899, in Amsterdam (Kendall, 2000), and by the beginning of the 

21
st
 century, social work education was established in most countries of the world. During 

the 20
th

 century, therefore, we have evidence of those relationships in different countries as 

social work education has spread from a few ‘early adopters’ in European countries and the 

USA. A ‘period of expansion’ followed in Europe and north America between the two 

world wars. This expansion set the parameters of debates about social work education 

thereafter. The long period of economic growth after World War II led to a more extensive 

‘worldwide spread’. Debates about more diverse forms of social work led to further debates 

about curriculum and course planning later in that period, between 1960 and 1980. The final 

expansion of social work education towards universal provision, came as it was re-

established in former communist countries, with Slovakia being a good example of events 

during this period, and in newly developing nations around the world. We can see, then, that 

‘travelling knowledge’ (Harris, Borodkina, Brodtkorb, Evans, Kessl, et al., 2015) about 

social work and its education led to successive transfers during the 20
th

 century of models of 

social work education and its regulation between nations and continents. 

The source of influence between countries as social work education was extended 

internationally often coloured the approach taken both to the development of practice 

agencies and to styles of education adopted. Three examples from different parts of the 

world, show trends in influence over time: 

 Torres Diaz (1987) argued that early developments in Latin America reflected 

European models of social work education, while from the 1940s, American 

influence became predominant. This was in turn displaced by indigenous 

developments deriving from the radical education and liberation theology 

movements in the 1960s. 

 Mandal (1995) argued that social work in India, despite its history as a British 

colony, developed from relatively indigenous religious and social values pre-

independence. As it developed, however, it was strongly influenced by American 

models, especially because the first school, the Tata Institute of Social Science, was 

initiated by an American missionary. In a reaction to the problems of a curative 

model of practice from American sources, reforms to the curriculum in the 1960s 

developed a model of education focusing on social development and social action. 

 A third example is Ragab’s (1995) account of influences in the Middle East, which 

included: 

 international and regional organisations, such as UN agencies and the Arab 

League, which he argues may encourage more practical training meeting local 

agency needs, rather than higher level training, 

 French models of social work education, in which the identity of practitioners is 

related to a diffuse range of agencies rather than a single strong social work 

professional identity, 

 British models of social work education, in which education is often in 

universities, but closely tied to community and government needs, and 
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 American models of social work education, where university courses promote a 

strong professional identity. 

In these analyses, distinctions are made between American, British, European, French and 

indigenous cultural styles of social work education and their influences across the world. We 

can see then that the travelling knowledge that influences social work education derives 

from cultural assumptions and preferences as well as the structures and systems of relations 

among universities, the profession and regulators. 

Issues in the historic development of social work education 

By exploring the history of debates about social work and its education internationally, we 

can see how debate at several points in the history of social work education demonstrate 

continuities in controversy about social work education. These areas of disagreement 

include: 

 Whether university education is to be preferred to a college focused on professional 

education. 

 Whether qualification should be at the undergraduate or post-graduate level. 

 Whether social, work education should be primarily professional and practice-

oriented or whether it should be led by social science concerns. 

 The strength of university independence against the influence of agency management 

and government on curricula. 

 Whether social work education should be considered a professional qualification 

leading to autonomous practice by individual practitioners or a more 

paraprofessional qualification for technically qualified staff guided by agency policy 

and policy demands. 

 Whether the curriculum and focus of the course should be directed by professional 

and practice needs or led by academic requirements. 

 Whether qualifying education should be considered to provide an education in 

generally applicable principles that could be transferred by practitioners between 

different areas of practice (genericism or generic education), or whether a range of 

specialist areas generated substantially different practices, leading to education in a 

series of specialised forms of social work (specialist or specific education). 

 The role of field or practice education in agencies. 

Many of these issues overlap, and controversies over time in all of them illustrate 

interactions among the structures, identified above in Figure 1, of agencies, government and 

educational institutions on social work education.  

Cultural origins of social work methods 

Social work education ideas emerge in the development of social work practice. All 

societies have some form of social welfare and debates about social work education have 

partly reflected a struggle between indigenous and Western conceptions of social work. 

Indigenous responses to social need are often based around families and local communities, 

and cultural and religious traditions. Examples include Indian and Japanese Buddhist, Hindu 
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and Confucian traditions (Majumdar, 1968; Goodman, 1998; Takahashi, 1997). Islamic 

traditions in the East and Africa are also important (Ashencaen Crabtree, Husain and Spalek, 

2008). So, too, are a range of African traditions (Graham, 2002; Kreitzer, 2009). These 

traditions are neglected in the social work literature, in favour of a European tradition 

influencing Western culture dating from the ancient Greeks and Romans and medieval 

Christianity (Payne 2005). 

In the European and Western traditions, present-day social work emerged in the mid-19
th

 

century, from social changes brought about by industrialisation and consequent urbanisation 

in Western countries beginning (Payne, 2005). These trends disrupted community and 

family moral, religious and social support, leading to a search for alternative ways of 

managing social behaviour and relationships. Social work became one of those alternatives. 

Other developments included better education for working people, better policing, stronger 

local government and the beginning of social welfare provision, including pensions and 

other social security. 

Industrial capitalism and urbanisation provided a context for the development of social 

interventions reflecting progressivist and idealist philosophies. These ideas assumed 

continuing progress in economic and social development and the possibility and desirability 

of social intervention to direct and manage that continuing process of positive social change. 

Organisations delivering services providing practical help developed, as such ideas valuing 

social intervention, gained influence. These organisations worked out methods of carrying 

out their task, calling on both religious and secular experience, which developed into social 

work. Social research to identify and understand social problems developed into a range of 

social sciences. Campaigning for social reform sought to improve social conditions. Social 

work as a practice became an important separate focus, although practitioners maintained 

continuing links with social science and reform.  

Two forms of social work method had the most influence on social work education as it 

developed. Casework emerged from the practice of charity organisation societies (COSs), 

particularly in the UK and US. COSs sought to move away from treating individual requests 

for charitable help in local communities and hospitals as separate incidents. Instead, 

applicants for help were treated as ‘cases’ and their family and community circumstances 

were investigated in detail, with every interaction between them and charities recorded. This 

enabled an assessment of their needs; interventions were based on that assessment. 

Involvement in hospital work gave social workers influential roles in social ‘investigation’ 

and resolving patients’ social problems in the US and UK (Cabot, 1919), using the case 

recording and investigation practices pioneered by the COSs (Cannon, 1913). Thus, 

Richmond’s (1917) influential Social Diagnosis saw detailed investigation of the social and 

personal circumstances of clients, their families and communities as the basis for social 

work methods. An important ideological assumption underlying such interventions was that 

applicants should take individual moral and social responsibility for improving their 

personal and family capacity to meet their own needs. This implemented the individualist 

ideology inherent in the European liberal market economics. Individualism was accentuated 

in American cultural assumptions about casework, which some social work writers, for 

example Devine (1906) and Chenery (1922), saw to be only a generation away from the 

very individualistic pioneer society of the American West. As it developed, casework 
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method became an important part of the project to develop a profession in social work, 

particularly in the USA, where its individualist style was consonant with social morés. 

Second, social pedagogy developed in Central and Eastern European countries, influenced 

by German social philosophy, proposing a method of informal education in community 

settings that could enable families and communities to develop social resources to overcome 

poverty and social exclusion (Lorenz, 1994; Kornbeck and Jensen, 2009). Social pedagogy’s 

ideals argued that education could only be founded on collective commitments to 

community (Lorenz, 2001:14). Similar conceptualisations of community action founded 

mainly on informal education also developed in settlements in the US and UK. These 

approaches to social work gave greater importance than casework to collective action to 

resolve social problems, and assumed that lifting people out of poverty was an important 

social objective. Social pedagogy influenced social work education systems. This is because 

in Germany social pedagogy came to be taught as a form of informal education in the 

universities. ‘Social assistance’ or social work was initially taught in women’s colleges, and 

eventually in the fachhochschulen. These are less prestigious higher education institutions, 

until the 1980s without commitment to research and doctoral programmes, teaching applied 

subjects which were assumed to be less theorised and for practical professions. Thus, the 

academic standing of social pedagogy and itsphilosophy makes it influential within 

European models of social work. 

Social work was closely associated with the ‘first wave’ of feminism. During the early 20
th

 

century, women were campaigning for political rights, for example to vote and stand in 

elections, and legal rights, to hold property and participate in society on equal terms with 

men. Many women campaigners connected these rights to social and public responsibility 

(Salomon, 1912). The two world wars in the first half of the 20
th

 century led to increased 

experience of women’s employment in many occupations. After World War I, as it became 

socially acceptable for middle-class women to pursue careers, women volunteers in 

charitable organisations began to work in social work jobs, which were seen as appropriate 

employment for them.  

A third important factor in the development of the national cultural distinctions identified 

above was the role of government regulation. Salomon (1936), in a significant survey of 

social work education worldwide, argues that government regulation and training 

programmes in Belgium, France and the Netherlands were an important reason why social 

work and its education became strongly established in these countries in the first decades of 

the 20
th

 century. It established the European and French traditions, identified above in 

Ragab’s (1995) analysis of middle eastern developments in social work education, in which 

agency role was a strong determinant of the education provided, and an independent generic 

professional identity was less important. 

 

Ideologies of method influence social work education 

COS aims in providing courses to its workers during the 1890s were mainly practical, to 

improve the quality of charitable work. Eventually, however, the London COS established a 

school of sociology in 1903 believing that this would help create a scientific knowledge base 

underpinning their moral views (Jones, 1976: 14-16). These objectives were also true of the 

New York developments, building on the COS work of Mary Richmond leading to the New 
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York School of Philanthropy. Tensions arose in London between the COS school of 

sociology and social democratic ideas promoted by the ‘Fabian Society’, seeking economic 

and social change to remove poverty. These were resolved by merger with the Fabian-

influenced school of economics into a department in the new London School of Economics 

and Political Science (Jones, 1976). Similar tensions were apparent in early developments in 

the US. The Chicago School of Social Service Administration had a stronger focus on social 

science education and research and the settlement movement, influenced by the ideas of the 

Hull House settlement working with Eastern European migrants in Chicago and its 

charismatic leader Jane Addams. In New York, there was a struggle between supporters of 

academic teaching in the social sciences, who held sway during the directorship of S. M. 

Lindsay (1907-12), before Edward T. Devine, the first director with his associations with the 

COS, was reinstalled as director (1912-17)(Feldman and Kamerman, 2001). 

After World War I, the ‘early adopters’ were joined by more courses in countries that 

already had some social work education, in other Western countries and by some 

independent nations and colonies in Africa, Asia and Latin America. In countries where 

different languages or churches were present, such as Austria (German and several Balkan 

and Central European languages), Belgium (Flemish and French) or Egypt (English and 

French), there were parallel developments. In some parts of Europe of both protestant and 

Roman Catholic churches were alternative sources of impetus for social work education. 

Roman Catholic Church involvement was common in Latin American countries such as 

Chile and Mexico. Social work education on the European model, therefore, had an eclectic 

range of influences from social movements in particular the women’s movement, and the 

churches, without a unified set of ideas about social work agencies or a social work 

profession. 

In the early 1920s, Macadam (1925) collected information in Britain and Europe and visited 

schools of social work in America and Canada. In her final summary, Macadam compared 

British and American schools of social work: 

…American schools are almost invariably more strictly professional, whether inside 

or outside the university, in the second place they have developed to a much larger 

extent than in this country a technique of ‘social treatment’. The professional 

character of the schools is accounted for by the much more universal acceptance of 

social work as a profession…The growth of a special ‘technique’ has the same 

origin. The earlier schools were mainly influenced, if not actually controlled, by 

powerful voluntary social organizations. The universities were later than in this 

country in grasping the potentialities of the new movement, and the independent 

schools had time to set a definite mark on the whole movement which shows no 

signs of obliteration. 

The words ‘case and case work’ as applied to human beings are not popular in …[the 

UK], and the insistence on such subjects as ‘principles of case work,’ ‘case analysis’ 

in the time-tables of American schools perhaps unreasonably exasperates the British 

social worker…we have in this country reacted from the emphasis on the treatment 

of the individual family or person to emphasis on the treatment of environment and 

economic circumstance…(Macadam, 1925: 188-9) 

Thus, a strong professional orientation of the American model of education contrasted with 
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a broader European vision of alliance with a range of models of practice and organisation. 

Macadam is drawing attention to an early example of a continuing European critique of the 

pragmatic approach of the American social work model, as opposed to the broad 

undergraduate social science education and philosophical emphasis allied with some 

practical training typical of many European schools at the time. 

 

The emergence of the ‘American model’ 

In spite of considerable diversity, trends in the USA led to the adoption of a dominant model 

of social work education, which became a significant professional development for social 

work internationally (Guzzetta, 1996). The impact of close allegiance with psychiatry and 

the influence of psychodynamic (initially, Freudian) theory on the COS social work method 

was to be a major, and controversial, factor. The two went together, with psychiatry being 

seen as important for several reasons. One early issue was the need to respond to the 

psychiatric problems of soldiers returning from World War I (Bruno, 1957: 284). As well as 

this, social workers in family agencies began to see their clients as emotionally disturbed, 

and the circumstances that affected people as less important than their response to them 

(Lubove, 1967: 108-10); this was a shift from Richmond’s approach. Kunzel (1993:147), 

studying the history of services for women with illegitimate children in the US, suggests that 

the emphasis on psychiatry allowed social workers to stereotype girls and women who 

deviated from accepted norms of behaviour. 

Family casework came to be regarded as the ‘generic’ form of social work. The view was 

that since social work was by definition a method used by a professional person in contacts 

with a client, there could be only one basic process: everything else was an elaboration of it 

(Bruno, 1957: 278). The process included exploration and investigation, study and diagnosis 

and then the caseworker’s relationship of influence with clients (Lowry, 1939: 175-356). 

The Milford conference on generic and specific casework (American Association of Social 

Workers 1929) promoted the idea of one method applicable to all social work, on which 

specialisations could be built. By the 1930s, writers such as Virginia P. Robinson (1930) and 

Grace L. Marcus (1935) saw casework based on psychodynamic understanding as the only 

coherent scientific basis for social work (Bruno, 1957: 285; Lubove, 1965: 113). This 

emphasis on science based on psychodynamic theory through systematic diagnosis and 

intervention was seen as the path towards academic and professional status, seeking to 

distance an ‘objective’ social work from cultural and moral judgements (Lorenz, 2001: 12). 

These developments in practice had an impact on social work education. The idea of a 

generic curriculum became central to American social work education, referring to the 

common elements of casework method (Bartlett, 1961). Since this formed the primary claim 

to scientific professional practice, it became for Americans a pre-eminent requirement of the 

social work education curriculum and a guarantor of professional quality in a school of 

social work. Thus, by the late 1930s, social work education in the US was accredited 

primarily at post-graduate level by the American Association of Schools of Social Work 

(AASSW) and focused on this practice. This was contested by the National Association of 

Social Service Administration (NASSA), an organisation of state universities, providing 

broader preparatory education at undergraduate level outside the major urban centres, 

involving state administrations that had become more important in the New Deal 
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programme of support for public welfare in the 1930s depression. A conflict ensued, 

resolved in favour of the post-graduate model (Kendall, 2005). Thus, the professional 

regulatory body of social work education in the US, the Council on Social Work Education 

(CSWE), when it was formed in 1952, had a curriculum policy ‘…directed toward the 

creation of an integrated, unified, two-year programme of class and field instruction and 

research as the educational base for the profession of social work. The objectives…were 

those of a generic curriculum designed to produce social workers with a common foundation 

of knowledge and values…’ (Kendall, 1978: 93). This resolution of an American conflict 

thus set the importance, which continue to influence thinking today, of a generic view of 

social work and an emphasis on field-based practice education as an important element of 

courses. 

There are two main reasons why the American model gained influence during the expansion 

in the 1950s. First, after the disruption of World War II, European countries built on 

traditions of public service to create welfare states; governments took substantial 

responsibility for providing broad social services. Many European countries, picked up the 

piecemeal developments in social work in charitable organisations and welfare provision in 

poor law and other institutions, and shifted them into more comprehensive social services 

(Payne, 2005: 50-82). Many new welfare states valued, for example in their social security 

arrangements, a family pattern of the male breadwinner with a domestic role for women and 

a subservient role for women and children. Family casework was an available method to 

promote this role for families in the new welfare states and for dealing with problems that 

arose, with deprived and neglected children, in school attendance, in the disciplining of 

young offenders and, a new cultural creation of this period, ‘teenagers’.  Iacovetta (1998: 

316) argues that the social reconstruction after World War II and the Cold War period were 

times of ‘heightened domesticity’, when the family was idealised after relative independence 

for women and young people in wartime. Working-class parenting was disdained and 

disciplining children to achieve success in education were valued.  

The second reason for the worldwide impact of American family casework influenced by 

psychodynamic theory was political and professional policies to promote American social 

work. One aspect of this was the use of social interventions in Europe in post-war social 

reconstruction. Following this, social interventions became an aspect of US policy to 

promote democratic liberal economic values in the ideological aspect of the Cold War. Also, 

at this time the USA was the world’s economic power-house. There were always doubts 

about the applicability of the generic method of social casework and psychodynamic theory 

in other countries. As an example of this, Satka (1995) shows that prior to post-war 

casework training from American visitors, Finnish social work was based on legal and 

procedural rules drawing on local government practices, and a shift to casework was 

resisted. But American scholarship, experience and publishing was widely available in 

English, already a widely spoken language and soon to become the pre-eminent in academic 

and professional communications. 

Consequently, the richest nation on the planet, main victor in the recent war and using the 

power of a commitment to democracy in an ideological Cold War with communism, with 

the biggest and strongly established social work profession, had a well-developed concept of 

what good-quality social work education should consist of. It wanted an impact on the world 
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order and it had the resources and self-confidence to seek it by all means, including 

influence on social work education. This sense of the universality of the casework method 

and psychodynamic theory became increasingly strong in the 1950s. There was an ambition 

to create a method that was applicable everywhere, mainly to promote successful 

professionalization. A leading French social work educator commented in 1963: 

The trend to provide a professional education which is sufficiently generic to prepare 

the student to work in any of the areas of activity of social work should be 

encouraged…A world-wide approach in social work gives us a better basis for work 

in the developing countries…From the point of view of professional social work, we 

cannot recommend too strongly this worldwide approach…and to interpret social 

work so that it is better understood as a profession both nationally and 

internationally. (Ginet, 1963: 26). 

It was not until this post-World War II period that the European colonial powers began to 

support social welfare provision as a response to independence movements in African and 

Asian states. Local service development led on to local and private colleges, and later on to 

ties with government colleges or universities. Important support came from UN agencies, 

pursuing a policy of promoting social work education as a way of stimulating social and 

economic development during the 1950s and ‘60s. Kreitzer (2012) shows how colonialist 

lack of awareness of indigenous values and culture and the continuing interest in 

maintaining a legacy of influence led to an emphasis on Western models of university 

education. These valued Western knowledge and methods of academic discourse and 

delayed adoption of indigenous alternatives. Practical social work education in local 

colleges supporting charitable or missionary welfare activities also devalued local cultural 

and religious values. Also, knowledge derived from understanding of indigenous family and 

community supports was devalued in favour of psychological knowledge based on Western 

academic discourses as African universities gained independence from Western academic 

sponsors.  A similar pattern emerged in Asia, where early university social work 

departments in formerly Western colonies employed British academic and professional 

leadership in the 1950s and ‘60s, for example Jean Robertson in Singapore and Hong Kong 

and Peter Hodge in Hong Kong (Robertson, 1980; Hodge, 1980). 

 

A shift to ‘the social’ challenges the American model 

The dominance of psychodynamic family casework as the primary social work method was 

challenged increasingly strongly, from a number of sources, from the 1960s onwards. 

Examples include India (Yelaja, 1970; Nagpaul, 1972) and Africa, where Shawky, a UN 

regional consultant on social work education, identified two basic trends: 

Most of the trained social workers are still clinging to the western-oriented type of 

service which calls for therapeutic individual attention for special groups in need of 

assistance, such as juvenile delinquents, orphans, the elderly, the destitute and the 

physically handicapped…In the meantime, many African social workers seem to see 

the need to link social welfare programmes with the priority needs of African 

peoples, and thus are more interested in preventive and developmental programmes 

like community development and youth service schemes (Shawky, 1972: 5-6). 

Midgley’s (1981) book, Professional Imperialism powerfully formulated this critique, 
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leading to his Social Development (Midgley, 2014) seeing social development as a new 

priority in social work allying social progress with economic development in developing 

countries. 

In Western countries, social programmes developed in the 1960s, responding to poverty and 

civil rights concerns. These trends led to strong challenges to casework, just as social work 

was reaching its period of greatest acceptance in European welfare states. A radical critique 

of psychotherapeutic social work was renewed in organisations such as the National Welfare 

Rights Organisation in the US (Reisch and Andrews, 2001: 135-66) and the radical social 

workers’ ‘Case Con’ movement and social work trade unionism in the UK (Joyce, Corrigan 

and Hayes, 1988). These contested views of the role of the social work held by existing 

professional organisations and renewed interest in community methods. An influential 

development was ‘reconceptualisation’ in Latin America, a ‘widespread and extremely 

diverse movement seeking structural and political changes…’ (Saracostti, Reininger and 

Parada, 2012: 470-1). These developments became widely known across the world. The 

Latin American radical educational concept of conscientisation was redirected towards 

social work. It proposed group and community methods to stimulate social action. 

Group and community methods gained international prominence at a congress in the 

Netherlands in 1972. Contributions on social pedagogical and community methods of 

practice from the Netherlands and France and on conscientisation from Latin America were 

joined with discussion about curriculum development from India (Desai, 1972) and the US 

(Pernell, 1972) which showed how attitudes were changing because psychodynamic 

casework models were inadequate in achieving social development in developing countries.  

Desai’s (1972) paper shows how curriculum development was an important way of 

changing approaches to place social development practice at the centre of social work in 

developing countries. Another example of the shift of emphasis in social work education 

towards social development was the International Association of Schools of Social Work 

(IASSW) family planning project, financed by international aid organisations in Africa, 

Latin America and the Caribbean between 1971 and 1978 (Kendall, 1989). The family 

planning project used consultation to draw social work education into international 

movements for policy and practice change. Social work education offered very little to 

prepare practitioners for work in this field; the project added population and family planning 

to the curriculum, providing reference and teaching materials (Oettinger and Stansbury, 

1972).  

By the 1980s, then, we can see considerable disillusion with social work education based on 

the American model, spread across African, Asian and Middle Eastern countries. Trends 

towards social development and incorporating indigenous knowledge and values into social 

work resulted. Among factors influencing these changes were (Cox 1995; Ragab, 1995: 

Kreitzer, 2012):  

 Rejection of the policy of economic growth at any price. 

 Giving importance to cultural and religious diversity. 

 Asserting Islamic, Hindu, Buddhist and other important ideological or cultural 

positions as important bases of social work education. 

 Displacing values deriving from Western countries with local values and 
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philosophies. 

 Emphasising development and social modernisation as a focus for practice. 

 The reality that most areas of need in developing countries were mass social 

problems, de-emphasised individualised responses to needs. 

 Concern that the main social problems that dominate developing countries are 

not tackled by what schools of social work offer. 

 Curricula in Western countries primarily prepared workers to work with 

individuals in urban areas, neglecting more collective practice and people in rural 

areas and their problems. 

Continuities in struggles around social work education 

This brief account of debates during the 20
th

 century history of social work education may 

suggest that systems of social work education have developed in a straight line away from a 

limited Western conception of individualised practice of social work and its education 

towards a more diverse and international social work education. Nevertheless, there are 

continuities in the issues faced by social work education internationally, since regulatory 

relationships within its systems face many of the same issues. In this section, I summarise 

and comment briefly on three examples of these continuities 

 the regulatory system for social work education in the USA, which demonstrates 

continuing loyalty to much of the American model. 

 the development of the international standards in social work education by IASSW 

and the International Federation of Social Workers (IFSW), demonstrating many of 

the same objectives. 

 a comparative study of social work professional qualifications in the EU, undertaken 

for the English social work regulator, showing how policy concerns may lead to a 

continuing focus on individualised practice in regulating social work education. 

Regulating social work education in the USA 

In the USA, social work courses are accredited by the Council on Social Work Education, 

the association of schools of social work. Its function of accrediting courses means that all 

social work education programmes in the US are members. It has a separate accrediting 

committee, which publishes a handbook of Educational Policy and Accreditation Standards 

(EPAS), with which all courses must comply. This is extremely detailed, but the main 

headings for standards require: 

 Programme mission and goals 

 Values 

 Programme context 

 Curriculum and professional practice 

 Core competences 

 Identify as a social worker and conduct yourself accordingly 

 Apply ethical principles 

 Research-informed practice and practice-informed research 

 Apply ‘Human Behaviour in the Social Environment’ knowledge 

A commentary describes how the standards are applied, and I have selected two general 
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points, which illustrate how the classic issues in American social work education that I have 

discussed are resolved today: 

 Generalist practice is grounded in the liberal arts and the person and environment 

construct.  

 In social work, the signature pedagogy is field education. The intent of field 

education is to connect the theoretical and conceptual contribution of the classroom 

with the practical world of the practice setting. It is a basic precept of social work 

education that the two interrelated components of curriculum—classroom and 

field—are of equal importance within the curriculum, and each contributes to the 

development of the requisite competencies of professional practice. Field education 

is systematically designed, supervised, coordinated, and evaluated based on criteria 

by which students demonstrate the achievement of program competencies. 

In these provisions, we see the continuation of the 20
th

 century American model in its focus 

on professional and practice requirements, and in particular the strong focus on field 

education as a crucial element. Social science education is focused on professionally 

relevant conception of ‘human behaviour in the social environment’ rather than discipline-

based social science studies. Moreover, the ‘person and environment’ construct, though it 

can be broadly interpreted, is directly derived from the casework models of diagnostic and 

subsequently psychosocial casework interpreted as part of systems theory (Payne, 2014). 

 

International Standards in Social Work Education 

International social work organisations adopted global standards in social work education at 

meetings in 2004 (Sewpaul and Jones, 2004). This has been controversial, because of the 

continuing debate around the extent to which social work knowledge is universal 

understanding applied in particular national and local cultural situations (Gray, 2005; 

Cheng, 2008). Many have argued that social work can only be appropriately defined by local 

cultural contexts. The standards are therefore very broad. Schools of social work are 

required to have aspirations towards developing clear commitments to a series of elements 

thought to be fundamental to any social work education, but these may be interpreted 

according to national and cultural requirements: 

 A core purpose and mission 

 Programme objectives and outcomes 

 Curricula including field education 

 Core curricula 

 Professional staff 

 Social work students 

 Structure, administration, governance, resources 

 Values and ethnical codes of the profession. 

A commentary on the standards identifies a number of values and approaches thought 

essential: 

 There should be a focus on social work professional values and ethics. 

 Clients’ rights and participation in decisions 

 Clear statements about practice in the course over issues such as admissions. 

 There must be arrangements for field education in agencies. 
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 The core curricula must include work in the domains of profession, 

practitioner, methods of practice, paradigms of social work 

 There must be enough staff with relevant qualifications who participate in the 

development of the programme and curriculum. 

 Social work must form a distinct academic unit: it should not be a specialist 

element of a wider professional qualification. 

While there is a recognition of the controversy about Western hegemony in proposing global 

social work education standards, and safeguards are introduced, the Standards nevertheless 

still draw on the Western traditions of education and social work and propose requirements 

similar to the American EPAS set out above. Again, we see in this formulation a continuing 

focus on the professional, as against the broad social sciences or indigenous knowledge, and 

a wish to maintain the independence and separateness of social work from other social 

science education. Also, there is a continuing emphasis on field education as part of the 

provision. 

 

Recognition of social work qualifications in Europe 

Hussein (2011) reports a survey undertaken for the English regulatory body for social work 

of people applying for recognition of their country’s qualification in the UK. In the 

academic year surveyed, 2009-10, 8% of UK registered social workers were not qualified in 

the UK, and 27% of these were from the EEA. All EEA countries were surveyed, providing 

information about the extent to which and the ways in which their qualifications were 

equivalent to the UK qualification. 

The issues covered by this survey were: 

 The regulatory status of social work and the process for entering the profession in 

each country. 

 The qualifications giving access to social work profession. 

 The accreditation process and quality controls that regulate the body awarding a 

qualification 

 Arrangements for regulating the conduct, discipline and fitness to practise of 

professionals, and  

 What arrangements there are for continuous professional development for 

professionals. 

Hussein’s study compares the roles of social workers in different countries across Europe. 

This gives a picture of the types of role undertaken by social workers, and therefore the 

requirements of social work education, in those countries. A list of tasks indicating the sort 

of responsibilities undertaken by social workers in the UK was created, and countries were 

asked whether these tasks were also considered part of the social worker’s role in the other 

country. The outcomes were as follows; the first figure is the percentage of countries answer 

‘yes, this is a social work task in our country’ the second is the number of countries 

commenting on that particular task. Of course, how these tasks were defined in any one 

country might have varied. I have reordered the list from the most shared tasks to the least 

shared. 
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 Assess individuals’, families’, carers’ risks, needs and circumstances; 90.9% 20  

 Work collaboratively with other professionals and across different agencies; 90.9% 

20 

 Support individuals to represent their needs, views and circumstances; 86.4% 19  

 Manage risk to individuals, families and carers; 86.4% 19  

 Counselling; 86.4% 19  

 Work in partnership with other professionals; 81.8% 18  

 Plan, review and evaluate social work practices; 77.3% 17  

 Case management; 77.3% 17  

 Working with the criminal justice system 77.3% 17  

 Manage care packages for children, families, adults and/or older people; 68.2% 15  

 Take statutory responsibility of individuals they are working with including children 

and their families; 59.1% 13  

 Research and project work 59.1% 13 

 Supervision and practice education 59.1% 13  

 Community development; 54.5% 12  

 Take statutory responsibility of individuals they are working with including people 

with learning disabilities and mental health problems; 50.0% 11 

 Advocacy 36.4% 8 (Hussein, 2011: 89). 

This list of social work tasks shows how national priorities across Europe focus on 

individualistic practice and assessment rather than broader social work functions that are 

available in the social work literature. There is also a focus on agency or policy concerns 

such as working collaboratively or managing risk, rather than positive concerns for well-

being and security among the people served by social workers. 

Some conclusions 

My aim in this paper has been to explore influences on social work education systems. 

Those systems represent a particular model of social work deriving from the history of 

Western debate about social work and its education, broadly an individualistic, casework 

model of practice. Policy and practices that incorporate social reform and collective action 

in social work have been present from its outset, and have been constantly reiterated and 

renewed in debates on social work education throughout the 20
th

 century. Social work 

education has had opportunities to develop a more diverse model of its professional field in 

challenges to the American individualistic, psychodynamic casework model of practice in 

the 1960s and ‘70s, and attempts to develop alternative social works in social pedagogy, 

social development and in community practices. Nevertheless, I suggest that individualistic 

models of practice continue to dominate social work education because the interlocking 

relationships of official regulation interacting with universities and agencies continue to 

empower Western cultural models of professional practice in setting the expectations of our 

present systems of social work education. Yet the opportunities are available for 

development of more diverse social work practice and a broad social work role in society. 

Looking to the future, social work education in Slovakia and elsewhere may be able to seize 

those opportunities. This is because  it is still renewing its professional and political 

environment for diverse interventions to secure human and social well-being. 
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The community-based social work education 

 

Stig Grundvall 

 

Abstract  

Outside the academy the trained social worker have to deal with a more or less eroded 

welfare society, with budget cuts and privatizations, while at the same time handle large 

flows of refugees, exclusion and increasing poverty. In this paper I will sketch out some of 

our educational strategies to meet these societal processes, where we try to make our students 

more involved in the new social conditions they will face in their future profession.  

 In the community-based social work programme we have located the education to one 

of the problematic suburban areas of Gothenburg in an effort to learn about the local 

community and how the citizens cope with their lives. We also teach social work with 

support from the social workers in the district. It is done in an experiential kind of approach 

where the students learn from authentic cases and tasks.  

 

Key words 

Social work, education, reflective learning, experiential learning, phronetic skills 

 

Introduction 

There is a constant debate among researchers, teachers, students and practitioners on the issue 

of integration of theory and practice. The tension between theory and practice is reflected in 

that students feel they do not understand the instruction or training in their education. It is 

abundantly clear that education in social work must endeavor an integration of theory and 

practice in its learning processes. The complicated nature of the integration of theory and 

practice means that education must find new solutions, which sometimes opposes traditional 

teaching methods (Reynolds 1942; Anastas 2010). With this paper, I will describe how we are 

using our own theoretical and practical base in social work and teaching experiences to 

develop a field-based alternative in the Social Work education at the University of 

Gothenburg  

 

The field-based Social Work education in Biskopsgården – Bräcke. 

In autumn 2006 a unique trilateral cooperation started between the University of Gothenburg, 

the Local Authorities of Biskopsgården and the NGO Bräcke Diakoni around an extended 

professional social work education program. This new Social Work program follows the 

curriculum established at the Department of social work at the University of Gothenburg, but 

was based in Biskopsgården with tuition located at Bräcke Diakoni. The idea of trilateral 

cooperation was to give students an opportunity to integrate theory and practice through field-

based studies. Students would study the local community, working with social workers in the 
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field, problematise authentic cases and be a contributing force in mobilizing the resources of 

local citizens. Practical elements of training and students' own experiences were considered as 

an important basis for the theoretical studies. 

 

Figure 1: Cooperation Model. University, Non Profit Sector (NGO) and District 

administration of Biskopsgården 

 

 
 

Biskopsgården is a suburb of Gothenburg; built in 1950s it has over twenty-five thousand 

inhabitants, many of them with roots in other countries. A diversity of languages and cultures 

characterize the district, which creates new relationships, new conflicts and new 

opportunities. Biskopsgården is characterised by high unemployment rates, high mobility, a 

large proportion of non-Swedish citizens of whom many are refugees. In a statistical sense the 

citizens of Biskopsgården represent a poor population. This situation generates a host of 

social problems; where conventional solutions based on established routines no longer work. 

In the ethnic diversity a variety of problems arise, including how to design municipal services 

to citizens groups with very different life experiences, family patterns, cultures and religions. 

In a globalization perspective, the ethnic diversity is an often-overlooked richness. One 

manifestation of this is the existence of different networks of aid and mutual support in 

addition to the established structures. Another manifestation of this is the rich pool of local 

organisations and associations. We see the difficulties as challenges, and we believe that you 

have to create new solutions to stabilize the area and help people to find identity, meaning and 

control over their lives. This diversity provides a good platform for learning about how a 

community is organized in a globalized Sweden. 

 The District Government of Biskopsgården is a large employer with approximately 

1650 employees. In addition to core missions as school, leisure, social services, culture and 

social work the Board has a reputation for being on the frontline in tackling future issues and 

for creative solutions in the local environment. Prioritized issues that are preferred are 

employment, good living environment, public health service, civic involvement and action 

against crime and abuse. 

 Bräcke Diakoni provides non-profit care and health care, based on the desire to help 

and the power to change. It is an independent non-governmental organization (NGO) working 

to empower people in vulnerable situations. Bräcke Diakoni operates in the housing, 

rehabilitation and habilitation, both for young and old people. In addition, Bräcke Diakoni 
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also works with training and development activities related to the areas of: disability, 

palliative care, emergency and disaster management, work life issues, and leadership. Today 

Bräcke Diakoni has 1200 employees.  

 

Education 

The pedagogical idea of the project is to confront the university with the problems that arise 

within a community. Students will be trained to define, manage and resolve welfare-related 

issues and develop working arrangements where the citizens' initiative and skills are utilized 

(Henthorn 2014). To locate the education in the district provides access to different 

contextualized education-opportunities and direct contacts with social workers in various 

occupations. The starting points for theoretical reflections as well as practical experiences are 

based on students' ability for self-contained learning. Students develop these skills through 

active participation and responsibility for their own and other students' knowledge (Kolb 

1984). The learning process includes providing students with the opportunity to experience 

both municipal and voluntary based social work. An important element of education is also an 

emphasis on professional personal development. Each student has a mentor whose role is to 

guide and advice the student to professional vocational skills with a view towards 

employability. Mentors are offered training and guidance and are expected to be an important 

reference group for educational program (Schön 1987, 1991). 

 Social work should not be reduced to technical skills or "social engineering" formed 

by the professional’s immediate and daily needs and the welfare state parent mandate in 

relation to social workers. Expertise should also not be reduced to abstract, theoretical 

knowledge and skills learned and practiced at the training site at a safe distance from a 

working life of concrete and complex requirements. What we strive for in our education is 

something that we term "Phronetic skills” which means: a personal and largely experience-

based expertise to see and act morally right in concrete situations and to update and discuss 

the moral aspects of different concrete social phenomenon. This competence is a 

comprehensive set of knowledge and skills learned in a personal way through a combination 

of theory and practice and the interaction between these learning venues (Øvrelid 2009). 

 We believe that it is important that students from the beginning of the education are 

trained and guided to design and use their own work tools (self-development and the ability 

for interaction are explicitly highlighted). We also believe it is important to motivate students 

to find their own approach to social work. Based on research, theory and practice our role as 

class teachers is to help the student to construct their image of the social reality, with all its 

objects, actors, activities, policies. Both the construction of reality and the design of work 

tools will benefit from access to educational situations in direct relationship to the suburban 

localization. Through the link to practical situations the student can be in contact with realities 

of the profession.  

 A problem-based approach to learning requires contact with practical examples and 

situations. Connections with various networks in the district give us access to a range of 

content-rich situations, which may be the starting point for investigation and learning. Our job 

as a teacher and class teachers are not primarily to convey a given knowledge material, but 

rather the task is to guide students to examine phenomenon themselves and create knowledge. 

An important part of our work is to create contact between "class" and social work in the 
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district, professional or volunteer social work (Henthorn 2014; Mooney-Melvin 2014). 

 

Research Interests 

Teaching is based on a critical review approach where also individual reports will be qualified 

based on science. Collaboration with existing research projects in the district is of great 

importance. In recent years, several institutions and projects in Biskopsgården have been the 

subject of various evaluations that resulted in written reports. This research provides an 

important knowledge base for students to become familiar with research, critically examine 

and build a research base. Based on existing research and surveys of needs and resources we 

design and implement studies around relevant issues in social work. We invite Stakeholders to 

examine students’ reports and essays. This reversal of the results enables a fruitful discussion 

on reliability, validity and generalizability. In addition, these findings can give renewed 

knowledge of the district, elicit unconventional ideas and highlight resources of vulnerable 

groups of citizens. Notably, a series of unexpected encounters take place in connection with 

this engagement (Henthorn 2014; Mooney-Melvin 2014). 

 

A win win situation 

The three fundamental tasks of the University of Gothenburg are teaching, research and 

dissemination of knowledge and participation in the development of the surrounding society. 

The first two tasks are well catered for in most academic courses, but the third task however is 

not as well represented in academia. In our field based program the third task is an important 

starting point. 

 The District Administration of Biskopsgården and Bräcke Diakoni are two strong 

organizations with whom we cooperate, but they have no influence over the aims and content 

of the Social Work Program. What’s then in it for them? First get well-trained social workers, 

second contact stimulates the involved social workers to improve and refresh their knowledge 

and third it’s good for their image to cooperate with the university.  

 Central to our thinking is that we want to keep large parts of the structure that the 

ordinary program is based upon and combine this structure with the innovations linked to 

current events, projects and social work in the field. The uniformity gives us a kind quality 

assurance and when the field's attraction becomes too great and when our inventive minds are 

about to take over, we can still lean against structures and regulations of the regular social 

work program.  

 In Sweden, the established areas are in the city and the more segregated and the most 

problematic areas are in the suburbs. The university is in the city and the major challenge of 

social work is in the suburbs. We want our students to master the suburban culture as well as 

the urban culture and field-based culture as well as the academic culture. So with a 

combination of centre and periphery we gain flexible and culturally competent students. In 

this regard, we also benefit from the students differences in terms of gender, age, class and 

ethnicity. 

 What’s in it for the students? I’m sure that they in an early stage know what social 

work is about. They don’t have to wait until the fifth semester’s field placement before they 

understand if social work will suit them. And though the other students (in Campus) received 

more time to study literature it turns out that our students got the same results or better on the 



 

 
 

34 

examinations. We think it has something to do with all the activities in connection with the 

field. It gives them motivation and something to apply knowledge upon.  

 

Conclusions 

Fundamental for our thoughts about social work education are the following aspects. By 

theory, we mean the lectures, seminars and reading of literature. In this aspect, our education 

is parallel to the campus education. Most of the time students even share the same lectures. 

By research, we are thinking in a very basic way. We want to have a research approach that 

relates to the local community from the start of the education process. That means that the 

students are studying reports and theses, but also have a minor role in studies that are ongoing 

in the area. It also means that the students themselves write papers about phenomenon with 

which they are becoming familiar. In this aspect, maybe the most important thing is that the 

students begin to think in a scientific way.  

 Skills, such as counseling skills, will be trained in a laboratory manner in small groups 

and role-play in school. However there is an extra air of quality if real life cases are brought to 

the classroom by the social workers from local social services. In a matter of time, the social 

workers can also take the role of a supervisor. Our teaching mission is then to connect the 

practice to the actual literature.  

 When we think about the field of social work it goes in two directions. The first one 

has to do with learning about the local community and it’s inhabitants. The other is about the 

problem-oriented field connected to social work profession in the district. Depending on the 

actual course, one or the other direction is accentuated. Self-awareness is about developing 

one’s own personality as a tool in the future profession.  
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From academia to practice: Social work’s language of practice 

 

Michael Wallengren Lynch 

 

 

Abstract  

This short paper is based on the presentation given at a conference to celebrate the 25
th
 Anniversary 

of the Department of Social Work, University of Comenius, Bratislava, Slovakia. The paper argues 

that social work education needs to be creative in finding ways to help students develop a language of 

social work for their upcoming future careers. It argues that by connecting social work practice with a 

pragmatist philosophical viewpoint, educators and students alike can create better conditions for 

forging links with social work agencies and thereby create the conditions for a collectively 

constructed language of social work. An example of such a creative approach in the Swedish context 

is presented, namely in the form of a collective mentor program for students. 

  

Key words 

NPM, Language of practice, pragmatism, Collective mentor program. 

 

Introduction 

Language plays a key role in social work practice. It reflects hegemonic relationships, power 

differentials and control. But it can also be seen as a mode of resistance and a means of 

constructing a collective identity. It has been argued by Timms (1968, p 1) that „it is 

surprising that although social work has always emphasized communication skills as the 

crucial vehicle for the carrying out of its function, it has paid so little attention to the more 

abstract concept of language‟. The language we use in social work helps us construct and 

shape the profession, thereby making the case for social work as a „socially constructed 

activity‟ (Gregory & Holloway, 2005, p 49). In the United Kingdom it has been suggested 

that social work and its use of language can be seen in three phases. The first phase 

suggested is termed ‘moral enterprise’. This refers to the early missionaries who sought to 

help people in face of the „social evils of the day‟ (ibid, p. 40). While Gregory & Holloway, 

2005) do not consider the alternative social work approach of Settlement movement, a point 

that is explored later in this paper, they make the case that social work language is particular 

to a time and place. The second phase they identify is ‘therapeutic enterprise’. This is a 

period where the language changes from the moral enterprise (needy, the poor, problem 

family) to a clinical one that is heavily influenced by American psychotherapeutic traditions. 

The final phase they refer to is the „managerial enterprise‟, which has become known as 

New Public Management (NPM). Within this phase social work uses words such as 

„outcomes‟, „evidence based‟, „risk assessment‟ & „key performance indicators‟ (2005, p. 

47). 

 

There is much written about the impact New Public Management has had on social work 
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practice (Ferguson & Woodward, 2009). One of the most obvious impacts has been on the 

language social workers use in their daily practice. Given the impact of NPM on social 

work, Ferguson & Woodward (2009) argue that the profession needs to reclaim the „radical 

tradition‟. There is much that is relevant in the radical and subsequent critical social work 

tradition that needs to find a home in the minds and hearts of newly qualified social workers. 

However, is there another way of raising the consciousness amongst students of the social 

work‟s tradition, heritage and mission of being rooted in the fight for structural changes, 

given that taking a „radical position‟ may scare some social worker off? Therefore the main 

questions in this paper are,  

 What is the relationship between the language used in the academic setting and the 

subsequent language used by social workers in the field? 

 How can language be a means by which students can (re)engage with structural 

issues? 

 Can a philosophical approach be a bridge between a theoretical and practice divide? 

 

As mentioned above, Gregory & Holloway (2005) failed to acknowledge an important 

tradition in social work, that of the Settlement movement. I argue that if we re-familiarise 

ourselves with this tradition we can find a way to reconnect to a language that shares an 

emotional connection with many who practice current day social work. Equally it can be 

said that what is being offered in the current day Green social work movement (e.g. 

Dominelli, 2012) shares both the sentiment and language of social work during the period of 

the settlement movement, albeit in a different socioeconomic and cultural environment. 

Social justice words such as empowerment, rights, participation, social change, oppression, 

politics, feminism, action based and discriminatory ideally would have a place in current 

day social workers everyday parlance. While these words resonate with most social workers, 

it is interesting to note that Hawlins et al (2001) identified that social workers tend not to use 

social justice language in describing what they do. Hawlins et al (2001) asks us to further 

consider whether the way we talk about our practice is actually reflective of what we do and 

think? Is how we talk about our practice actually part of our practice? The question remains 

therefore, how can we help our students acquire a language that has congruence between 

why they became social workers in the first place, what they learn in university and 

subsequently how they practice? 

 

Problematizing the educational context: ‘Social work on a structural level’ 

This paper‟s origins are linked to one course on the social work program at the University of 

Gothenburg. It uses feedback from the students on this course to support the argument that 

there is an on-going gap between theory in the academic sense and the practice setting. The 

course, given to students during their last term, challenges them to think about how social 

work can work on structural levels. It is clear from much of the feedback that students want 

to work on structural levels but at the same time many are unable to make the practical 

connection to a work practice setting. Typical comments from students on how to work on a 

macro level with social justice issues are „I have got many new ideas in preparation for my 

career life but I’m still not sure how it will work”. Other students felt that “it is a pity that it 
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comes late in our program, I think that it should awaken interest in structural questions 

earlier. In general, I think the social work problems are too individual focused”. The 

students were clear that social work, as part of its mission, seeks to engage with structural 

level issues. Another student commented that „we have spoken how the structural level can 

influence groups; especially individuals but not that we can influence structural levels’. It is 

up to us, the educators and the social work agencies to meet this challenge and provide a 

pathway for new social workers to feel equipped to work on an individual and structural 

level or in the very least share a common vocabulary in relation to this. 

 

Building ontological security across the academic and the practice divide? 

I argue that the space for social workers having an optimistic standpoint of human 

betterment is limited under a post-modern standpoint and considerable pressures that NPM 

demands. Giddens (1991) argues that having a sense of „order and security‟ is an important 

function in personal and social identity. This same logic, I suggest, can be applied to the 

welfare of the social work profession. A philosophical perspective, such as pragmatism, can 

provide the security for social work in that it enables a connection to a version of reality that 

seeks to make a difference for the common good and restores a sense of community in social 

work approaches. In that respect, and in the spirit of this conference‟s theme of looking at 

history in helping us to move forward, I purpose that social work can take a turn-to-

pragmatism in an effort to help re-establish „ontological security‟ (Giddens, 1991) within the 

profession. Others have argued that pragmatism can be a suitable epistemology for mixed 

methods research as it goes across traditional philosophical difference as ultimately it argues 

that trying to understand the nature of reality is futile (Guba & Lincoln, 2005). Instead the 

focus should be on adding something of value to society, such as researching social work 

practice and indeed social work itself. Given this focus, my argument is that this philosophy 

can be a relevant base upon which social workers students can develop, reconnect and 

integrate a language of social justice into their upcoming careers.  

 

What is pragmatism? 

In general terms, the pragmatists moved away from Cartesian mind-body dualism debate 

and toward the idea that action and experience form the foundation of knowing. Relooking 

at social workers from the Settlement times e.g. Jane Addams (Nobel prize winning social 

work from Chicago (1860-1935)), can inspire use to talk about our practice in a different 

way, reconnecting with our universal historical value base. As a pragmatist, Addams 

believed that people and groups „(to some degree) are able to alter their social trajectories 

and thereby possess some modicum of control over their destinies‟ (Schneiderhan 2011, p 

590). Action is a continuous process, „grounded in experience, with no clear beginning or 

end‟ (ibid, p 590). As a result, pragmatists focus on „experimentalism‟ (ibid, p 596) and a 

day-to-day reflection on our practice and life habits. When these habits break down, known 

as ruptures, one gets an insight to the habits and routines in a life that supports suppression. 

Pragmatists see transformation as coming about through experimentation, meeting new 

situations outside of the „norm‟ and facing those situations with a curiosity and 

purposefulness.  

Social workers have often been referred to as the „Middle class bandits,‟ finding pockets of 
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resistance to rules and regulations in heavily bureaucratised organisations (Ferguson & 

Woodward, 2009). Language can be confining but also has the potential to offer a means of 

resistance and power. My argument is that by engaging with a pragmatist philosophy 

students can connect with both a heritage and a belief system upon which a language of 

social justice lead social work can be a means of resistance to New Public Management.  

 

Collective Mentor program: creating a language of social work. 

The aim of the Collective Mentor program is to create the opportunities for greater 

connections between students and the field of social work practice. In order to do this, the 

department has set up a working group. This group will establish contact with local social 

work agencies and put together a framework to be piloted in 2017.  It is probable that 

students will spend periods of time during their second term in organisations taking on 

different assignments, from holding discussions on theory to working with unaccompanied 

refugees. It is important to acknowledge that the hope exists that the students themselves 

play an active part in the collective construction of a social justice inspired social work 

language. The hope is that the students feel closer to the practice reality (and language) of 

their chosen profession and to also be a conduit to new research, theories and ethical 

discussion for the social workers in practice. It is also hoped that the students begin to 

consider how philosophical perspectives can build platforms for a shared identity of social 

work that is constructed and expressed through a common language.   

 

Conclusion 

Rorty (1982, p90), a neo-pragmatist, discussed the importance of „social glue’: something 

that is not based on common ends, but rather a binding material that comes from „common 

vocabularies and common hopes’. As social work educators we need to ask ourselves how 

we can help social welfare organisations create „social glue‟ that can bind social work theory 

and practice through a common language. The feedback from students on Term 7 suggests 

that one possible solution lies in providing a learning experience earlier in their education, 

hence the idea that Term 2/3 students participate in the collective mentor program. The 

long-term hope is that this approach could help student social workers with contextualizing 

social justice language in a practice setting, at an early stage in their career, by both 

providing an experiential opportunity in the field and by providing a pathway to „ontological 

security‟ through engagement with a philosophical perspective. As mentioned above, how 

we talk about what we do is the glue to our identity and our mission and we need to find 

creative ways for organisations and social workers to ensure that they are using the language 

of social justice. 
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Váleční veteráni jako výzva (nejen) pro výzkum v sociální práci
1
 

 

Brnula, P. – Laštovková, J. – Fialová, A. 

 

Abstrakt  

Cílem příspěvku je poukázat na skutečnost, že novodobí váleční veteráni jsou skupinou, 

vnášející novou perspektivu do výzkumu v sociální práci. S pomocí historického diskursu 

pomoci veteránům od starověkých společností po současnost autoři poukazují na soudobou 

absenci systematické sociální práce s touto skupinou. Na základě dílčího výzkumu bude 

představeno vnímání pomoci ze strany společnosti samotnými veterány spolu s navazujícím 

výzkumným záměrem, realizovaným v současnosti v České republice. Nastolení tématu je 

současně výzvou ke koncepčním úvahám o etablování sociální práce v armádě a obráceně, 

vnímání novodobých válečných veteránů jako plnohodnotné cílové skupiny sociální práce. 

 

Abstract  

The aim of the paper is to highlight the fact that modern war veterans are a group bringing a 

new perspective to social work research. With the help of historical discourse from ancient 

societies to present authors point to the contemporary absence of systematic social work with 

this group. Based on partial research will be presented the perception of help from the 

veterans point of view, along with follow-up research project, implemented currently in the 

Czech Republic. Setting the agenda is a challenge to the conceptual considerations about the 

establishment of social work in the army and vice versa, the perception of modern war 

veterans as a target group of social work. 

 

Kľúčové slová  

Novodobý válečný veterán, výzkum, sociální práce 
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Úvod 

Problematika postmoderních veteránů v České republice je tématem, které přestože je často 

využíváno mediálně i politicky, nepoutá dosud zaslouženou systematickou pozornost na 

akademické a koncepční úrovni, které by mohly poskytnout relevantní podklady právě pro 

odpovědné politické rozhodování. Tato skupina je přitom významná nejen pro svá 

potenciální sociální specifika, ale také pro případná bezpečnostní rizika, která by ze 

zanedbání jejich potřeb mohla reálně vyplývat. 

Podíváme-li se do historie, už ve starověku jsou považováni váleční veteráni za jednu 

z cílových skupin pomoci. Tomeš (2010) uvádí: práva vojáků, vdov a sirotků na třetinu 

vojenského přídělu, právo přídělu půdy pro veterány na zajištění staroby, právo syna po 

zesnulém vojákovi v boji na přijetí do vojenského výcviku. Botek (2009) doplňuje tato 

práva ještě o právo nezletilého syna po zesnulém vojákovi na příděl půdy, aby se matka 

o něj mohla postarat a také ustanovení zabezpečující nájemníky půdy, kteří v případě sucha 

resp. jiné katastrofy nemuseli platit nájem a pod. Přičemž oba autoři zpracovávají téma péče 

o vojáky už v Mezopotámii prostřednictvím Chammurapiho zákoníku. 

Péče o tuto cílovou skupinu se zachovala i v Římské říši, ve které měli veteráni legií své 

spolky (v tomto období byly zakládány podpůrné spolky, které byly víc charitativními 

společnostmi). Ty jim poskytovaly podporu v chorobě, při pohřbu rodině a částečně také 

pomoc válečným invalidům, vdovám a sirotkům. Je patrné, že poskytování péče válečným 

veteránům bylo podle uvedených důkazů přítomné v civilizaci už ve starověku a zůstalo 

tomu tak až do současnosti. Konečně i Ministerstvo sociální péče první Československé 

republiky mělo v působnosti kromě jiných cílových skupin právě také tzv. válečné 

poškozence (Deyl, 1985). 

I dnes je poměrně široké sociální zabezpečení vojáků z povolání garantováno zákonem, 

historický vývoj s sebou však přináší jednak změny v charakteru potřeb a cílů sociální práce 

obecně, jednak také změny v samotné profesní skupině a jejím vnímání veřejností (zejména 

v oblasti „zásluhovosti“, která je pro výkon sociální práce do značné míry důležitá). Naše 

zkoumání v této tematické oblasti je proto v první fázi zaměřeno zejména na pociťované 

potřeby a deficity ze strany samotných novodobých válečných veteránů. 

 

Cílová skupina 

Novodobý veterán je dle zákona č. 170/2002 Sb., O válečných veteránech, ve znění 

pozdějších předpisů, definován jako státní občan České republiky, který po 8. květnu 1945 

jako voják v činné službě, příslušník armády, která v rozhodné době byla považována za 

armádu spojeneckou nebo příslušník armády státu, jehož je Česká republika právním 

nástupcem (dále jen „voják“) anebo jako příslušník Policie České republiky konal službuvv 

nepřetržitě alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v zahraniční misi v místě ozbrojeného 

konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací, v souhrnu nejméně po 

dobu 360 kalendářních dnů v jiných zahraničních misích než je uvedeno pod písmenem a), 

které se uskutečnily na základě rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika 

členem; nejkratší započitatelná doba podle tohoto ustanovení však činí nejméně 90 dnů 

nepřetržitého výkonu služby, nebo jednotlivě v zahraničních misích po dobu kratší než dobu 

podle písmene a) nebo b), kdy však celková doba služby po vzájemném sečtení činí alespoň 

360 kalendářních dnů; doba výkonu služby v místě ozbrojeného konfliktu nebo v místě s 
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výrazně zhoršenou bezpečnostní situací kratší než doba uvedená pod písmenem a) se v 

tomto případě do celkové doby služby započítává čtyřnásobně, pokud po tomto přepočtu 

dosáhne nejméně 90 dnů. 

Status válečného veterána přitom zakládá svému nositeli zákonný nárok na některé výhody, 

např. na příplatky k důchodu, lázně a rekreaci a další výhody. Novodobí účastníci z misí 

mohou mít při odchodu z armády nárok na větší výsluhový příspěvek či šanci navštěvovat 

rekvalifikační kurzy. 

Jednoznačná zákonná definice však paradoxně nedokáže snížit nedostatečné zmapování této 

skupiny např. i co se týče jejího rozsahu. Dosud nejzevrubnější popis cílové skupiny podává 

Mecův výzkum, realizovaný pod hlavičkou Ministerstva obrany ČR z roku 2011, 

vycházející jednak z dostupných statistických údajů, jednak z dotazníkového šetření mezi 

veterány (jeho validitu však snižuje velmi nízká návratnost): „Od roku 1990 se zahraniční 

mise či mírové operace zúčastnilo 22 tisíc vojáků, přičemž se někteří vojáci zapojili do 

několika misí nebo vyjeli do zahraničí v rámci jedné mise vícekrát. Skutečné počty se tak 

pohybují do 15 tisíc, přičemž v databázi válečných veteránů bylo k 31. 12. 2009 vedeno 13 

488 osob. Toto číslo však není konečné a je ovlivněno nedostatečnou evidencí účasti v misi 

v personální databázi u vojáků především před rokem 2002. Navíc tyto evidence nezahrnují 

válečné veterány vysílané do misí jinými rezorty.“ (Meca 2011). 

Specifika mezinárodních misí a jejich potenciální sociální, psychologické, zdravotní a 

ekonomické důsledky jsou definičním znakem novodobých veteránů jako potenciální 

cílové skupiny sociální práce.   

V současnosti platná Koncepce péče o válečné veterány pro roky 2013 – 2017 však 

stanovuje jednoznačně jako svou prioritu péči o veterány druhoválečné, navíc s tím, že je 

orientována zejména na kompenzace fyzických potřeb seniorské generace a její záběr je 

tímto směrem omezen i v případě veteránů novodobých. 

Z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR byl financován tříletý projekt 

Začleňování válečných veteránů do civilního života (2012 – 2015), který byl orientován 

na běžné pracovní poradenství pro ty novodobé veterány, kteří opouštějí aktivní 

vojenskou službu. 

Představení projektu 

Na základě výše uvedených skutečností jsme se rozhodli realizovat projekt s cílem 

explorativním způsobem identifikovat možné interpretace životních příběhů novodobých 

válečných veteránů, jejich subjektivně vnímané i objektivizované potřeby, úspěchy i 

selhání. 

S ohledem na cíl a účel projektu byl zvolen jako efektivnější kvalitativní přístup, který 

umožní rozkrýt pro cílovou skupinu subjektivně významná témata a problémy, kterými bude 

třeba se zabývat v další fázi výzkumu. 

Specifickou technikou narativního rozhovoru, tzv. orální historie, v kombinaci se studiem 

osobních dokumentů, pokud budou účastníci výzkumu ochotni je k analýze poskytnout, 

bude úkolem výzkumného týmu dosáhnout teoretické nasycenosti tématu v rovině profesní, 
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veřejné a soukromé. Tato technika umožní podívat se na samotné historické události 

pohledem těch, kteří je zažívali, zaznamenat osobní výpovědi o autentických prožitcích 

konkrétních osob včetně subjektivně vnímaných důsledků. Jak zdůrazňuje Vaněk (2003), 

cílem není konstruovat objektivní fakta, neboť sdělovaná vyprávění jsou vždy subjektivní a 

podléhají kvalitě paměti mluvčího, ale poskytnout nové informace, které dosud nejsou 

k dispozici a „objektivní“ zdroje je nemohou nabídnout. I v tomto případě platí, že v jádru 

pozornosti orální historie je i samotný narátor jako osobnost (Vaněk 2003). Pro snazší 

uchopení z hlediska mluvčích byla zvolena chronologická varianta vyprávění. 

Událost, na kterou bude rozhovor zaměřen, bude účast v zahraniční operaci a její důsledky. 

Iniciačním dotazem každého rozhovoru je otázka: Jak vzpomínáte na svou první misi?, další 

případné dotazy budou zaměřeny na to, co tato účast přinesla či změnila, jak vnímají 

narátoři její důsledky v rovině profese, rodinného či osobního života a společenského 

ocenění. 

Vnímání vlastních životů a kontextu bytí narátorů výzkumu bude tvořit východiskovou 

situaci pro zjišťovaní jejich silných stránek a „ohrožení“ existence v české společnosti na 

trhu práce, v kvalitě jejich života a možnostech zařazení. 

 

Dílčí výzkum A. Fialové 

Do projektu byla zahrnuta také bakalářská práce Andrey Fialové. Ta si v jejím rámci 

položila otázky, jak novodobí váleční veteráni vnímají péči státu, jak jsou s ní spokojení, co 

podle nich spadá do péče o ně a v jaké oblasti vidí mezery v péči garantované státem. 

Na základě polostrukturovaných rozhovorů s novodobými válečnými veterány dochází 

k závěru, že respondenti jsou informováni o všech typech výhod, na které mají nárok, tj. 

zdravotní péči garantované vojenskými nemocnicemi; psychologické podpoře vojáka či jeho 

rodiny v misi i po misi; možnostech finanční podpory vojáka nebo jeho rodiny i sociálních 

programech určených pro rodinu vojáka, nejsou s nimi však spokojeni. 

Největší mezery spatřují v následujících oblastech: ztráta kontinuity ve stanovených 

pravidlech; zdravotnická péče ve vojenských nemocnicích i v péči v misi; příspěvky po 

odchodu z činné služby, ale také nedostatečná informovanost veřejnosti o tom, co vojáci 

v misích vykonávají a proč tam jezdí. Tzv. kartička válečného veterána, která slouží jako 

průkaz o osvědčení válečného veterána, nemá podle informantů žádné praktické využití 

kromě přednostního vyšetření ve vojenské nemocnici. Považují ji za zbytečnou, pouze 

„hezké ocenění od rezortu obrany“. Využití kartičky často zlehčovali, výhody spojené 

s touto kartičkou by se podle nich daly prezentovat mnohem efektivněji.  

Výsledkem je, že veteráni se nespoléhají na podporu od Ministerstva obrany, ale na 

zajištění, které si mohou poskytnout sami nebo na pomoc od své rodiny. Velmi dobře dle 

respondentů funguje solidarita mezi kolegy - kdy si jednak poskytují sami již v misi a po 

misi psychosociální podporu, ale také podporu finanční (např. na sebe pořádají sbírky). 

Stejně závažný problém však viděli v nepříliš příznivém morálním oceňování novodobých 

vetránů, zmiňovali zejména negativní vliv masmédií, sociálních sítí a internetových fór. 

Upozorňovali na nejednoznačnost osvěty ve školách a přetrvávající stereotypy vojáků 

z povolání, které mají kořeny v minulém režimu. 
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Výhled do budoucna 

Nastolení tématu je výzvou ke koncepčním úvahám o etablování sociální práce v armádě 

a obráceně. Právě všechny uvedené důsledky (viz výše) tvoří základ pro další výzkum, 

který bude navazovat na předkládaný. Současně bude možné stávající výsledky využít 

jako pilotáž k navazujícímu projektu. 

V návazném výzkumném projektu bychom se chtěli zaměřit na:  

 definovaní válečných veteránů jako jedné z cílových skupin sociální práce a to nejen 

z objektivních historických faktů (na základě historického výzkumu získat 

jednoznační přehled o systému péče o válečné veterány na území dnešní ČR od 

období první světové války v rámci sociální práce/sociální péče); 

 zjištění stavu jejich postavení na trhu práce jako skupiny válečných veteránů. 

V tomto můžou v mnohém napomoci právě nejenom fakta, ale také i vlastní 

interpretace života válečnými veterány; 

 na regionální aspekty v péči o cílovou skupinu válečných veteránů; 

 a zjištění kvality života podle standardizovaného dotazníku WHO samotnými 

válečnými veterány. 

 

Takto koncipovaný pilotní projekt a navazující výzkum se čtyřmi cíli propojuje téma 

sociální, ekonomické i regionálně-politické, což je dobrý předpoklad pro možnost 

celofakultní spolupráci na projektu na FSE UJEP Ústí nad Labem.  
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Profesionalizácia práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami ako výzva pre sociálnu 

prácu 

 

Alžbeta Brozmanová Gregorová 

 

Abstrakt  

Sociálna práca a dobrovoľníctvo sú späté historicky, podoba ich vzájomných vzťahov 

prechádzala špecifickým vývojom. V súčasnosti sú hodnoty sociálnej práce a dobrovoľníctva 

postavené na základoch demokracie a ľudských práv a ich cieľom je podpora sociálne 

kohéznej a spravodlivej spoločnosti. Sféra dobrovoľníctva i sociálnej práce je determinovaná 

procesom modernizácie spoločnosti a v oboch oblastiach produkuje nové trendy súvisiace na 

jednej strane s príklonom ku komunite, na druhej strane s rozvojom manažérskych prístupov. 

Jedným z týchto trendov je profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. 

Cieľom štúdie je analyzovať základné východiská tohto trendu, jeho prejavy a súčasný stav 

v našich podmienkach a reflektovať ho ako výzvu pre sociálnu prácu v oblasti spolupráce 

s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.   

 

Abstract  

Social work and volunteering are connected together. Relationship between social work and 

volunteering has specific development. Nowadays values of social work and volunteering are 

based on principles of democracy and human rights and its aim is to support cohesive and 

social justice society. Volunteering and social work are strongly influenced by process of 

modernizations. This process products new trends which are on the one side connected with 

community work and on the other side with development of approaches in management.  The 

professionalization in volunteer management is one of these trends. The aim of the 

contribution is to analyze basic grounds of the professionalization in volunteer management, 

to present its current state in Slovakia and to reflect this trend as a challenge for social work.    
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Dobrovoľníctvo a sociálna práca majú spoločné historické korene, filozofické a etické 

východiská i pole pôsobnosti. Sú tiež významné determinované politickým a kultúrnym 

kontextom, v ktorom sa rozvíjajú. V súčasnosti sú rovnako dobrovoľníctvo ako aj sociálna 

práca konfrontované so spoločenskými trendmi súvisiacimi s modernizáciou spoločnosti 

popisovanými v dielach viacerých autorov (napr. Bauman, 2002; Beck 2004; Giddens, 1998, 

a iní). Tak v oblasti sociálnej práce, ako aj v oblasti dobrovoľníctva sú tieto vplyvy 

predmetom záujmu odborníkov a odborníčok a úvah o ich premenách a budúcnosti. Zasahujú 

aj do ich vzájomných vzťahov. 

 

Jedným z trendov, ktorý identifikujú v oblasti dobrovoľníctva viacerí odborníci a odborníčky 

(napr. Hustinx, 2001; Merill, 2003; Hustinx, Lamertyn, 2003; Evans, Saxton, 2005; Frič, 

Pospíšilová 2010), je narastajúca potreba profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi 

a dobrovoľníčkami. Cieľom štúdie je analyzovať východiská tohto trendu, jeho prejavy a 

súčasný stav v našich podmienkach a reflektovať ho ako výzvu pre sociálnu prácu v oblasti 

spolupráce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.   

 

 

1. Dobrovoľníctvo v kontexte sociálnej práce 

 

Ako uvádza Radková (2003), sociálna práca a dobrovoľníctvo sú priamo i nepriamo späté tak 

historicky ako aj kultúrne a civilizačne. Urobiť niečo pre iného, čo nevyplýva priamo 

z povinností či zákona, bolo a vždy bude aktom dobrovoľným, aktom slobodnej vôle, 

slobodného človeka. Podobne Havrdová (in Koucká: 2007) konštatuje, že všetky pomáhajúce 

profesie historicky vznikali ako dobrovoľnícke činnosti. Na začiatku bol vždy nejaký nápad, 

nadšenie pre zlepšenie veci, pre nejakú formu pomoci. Čím sa ale daná činnosť stáva 

komplexnejšia a čím väčšie je riziko poškodenia klientov, teda čím viac znalostí 

a systematickosti vyžaduje, tým rýchlejšie sa z nej stáva v spojení so vzdelávaním určitá 

profesia. 

 

Sherr (2008) rozdeľuje historický vzťah sociálnej práce a dobrovoľníctva do troch etáp. Aj 

keď ho analyzuje v americkom kontexte, rovnaké podoby vzťahu dobrovoľníctva a sociálnej 

práce je podľa nášho názoru možné identifikovať aj v európskom a s malými diferenciami aj 

slovenskom kontexte. Ide o tieto etapy: a) dobrovoľníctvo ako základ formovania sociálnej 

práce; b) úsilie sociálnej práce o profesionalizáciu a vymedzenie seba samej; c) zosúladenie 

vzájomných vzťahov medzi dobrovoľníctvom a sociálnou prácou.
i
  

 

V súvislosti s dobrovoľníctvom v kontexte sociálnej práce sa stretávame s témou 

profesionalizácie a deprofesionalizácie sociálnej práce. Navrátil (in Matoušek et al., 2001)  

píše o profesionalizácii a deprofesionalizácii ako o dileme sociálnej práce. Profesionalizácia 

je odrazom snahy príslušníkov profesijnej skupiny zavádzať do jej výkonu štandardy, 

typizáciu a kontrolu. Ako uvádza Řezníček (1994) snaha o deprofesionalizáciu sociálnej 

práce má otvoriť prístup k sociálnej práci aj laikom. Sociálne služby poskytované priateľmi, 

rodinou a dobrovoľníkmi totiž podľa zástancov deprofesionalizácie vedú k výraznejším 

výsledkom ako odborný prístup. Podľa nášho názoru súčasné poskytovanie služieb 
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profesionálmi a dobrovoľníkmi nemusí byť v rozpore. Nemusí byť riešením buď, alebo, t.j. 

nemusí predstavovať dilemu chápanú ako nutnosť voľby medzi dvoma alternatívami. Systém 

dobrovoľníckej a neformálnej pomoci môže byť poskytovaný v súlade s profesionálnymi 

službami a ich cieľmi. Dobrovoľnícke programy môžu byť využívané ako súčasť služieb 

sociálnej práce rôznym spôsobom. Pomoc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok môže byť 

poskytovaná paralelne v tom istom čase s profesionálnymi službami, môže však aj 

profesionálnej pomoci predchádzať alebo nasledovať po nej. Analýza jednotlivých prínosov 

dobrovoľníctva na to, že spolupráca profesionálnych sociálnych pracovníkov a pracovníčok s 

dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami môže byť súčasťou širokého spektra aktivít sociálnej 

práce. Ako uvádza Bruggemann (2002), partnerstvo s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami je 

alternatívnou cestou pre sociálnych pracovníkov a sociálne pracovníčky k rozvoju a 

poskytovaniu ich služieb. Sociálni pracovníci  potrebujú vidieť dobrovoľníkov ako partnerov 

v ich úsilí priniesť sociálnu zmenu. Namiesto expertov poskytujúcich služby alebo agentov 

reprezentujúcich rozsiahle byrokratické inštitúcie, môžu sociálni pracovníci a sociálne 

pracovníčky pracovať spolu s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, podporovať ich a 

smerovať k zabezpečeniu sociálnej a ekonomickej spravodlivosti. Súhlasíme s Mrázovou 

a Radkovou (2001), že dobrovoľníctvo nemusí znamenať a neznamená len amaterizmus. 

Vznikajú skupiny dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v podobe zohratých profesionálnych 

tímov expertov ochotných a odhodlaných slúžiť tým, ktorí to najviac potrebujú. Sú schopné 

formovať alternatívne koncepcie verejnej politiky, sociálnej politiky, zaoberajú sa 

advokáciou a lobovaním. Odhaľujú prázdne miesta v sociálnej pomoci a pružne reagujú na 

spoločenské potreby, či už celospoločenské alebo regionálne a miestne.  

 

V najnovšej odbornej literatúre sa v súvislosti s vymedzovaním poslania sociálnej práce 

stretávame s konceptom sociálneho fungovania. Napriek skutočnosti, že sociálne fungovanie 

je mnohoznačným pojmom, autori a autorky ním väčšinou označujú interakcie, ktoré 

prebiehajú medzi požiadavkami prostredia a ľuďmi. V kontexte takto ponímaného poslania 

sociálnej práce je možné dobrovoľníctvo vnímať ako cestu k rozvoju potenciálu jednotlivcov 

smerom k podpore ich sociálneho fungovania. Predstavuje intervenciu sociálnej práce 

smerom ku klientom, ktorými môžu byť prijímatelia, ale rovnako aj vykonávatelia 

dobrovoľníckych aktivít. Zároveň je intervenciou smerujúcou k utváraniu životných 

podmienok klientov a klientiek, a to jednak v zmysle zvyšovania kvality sociálnych služieb 

organizácií, ale i budovania inkluzívnej spoločnosti.    

 

V týchto súvislostiach Sherr (2008) konštatuje, že sociálna práca má potenciál začať novú 

periódu v jej vzťahu s dobrovoľníctvom a dobrovoľníkmi. Oblasť sociálnych služieb sa za 

posledné dve desaťročia výrazne zmenila. Zodpovednosť za poskytovanie sociálnych služieb 

sa posúva od vlády k súkromnému a neziskovému sektoru a lokálnej úrovni. Spolu s týmto 

posunom dochádza k úsiliu o povzbudenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok k participácii na 

uspokojovaní sociálnych potrieb. Toto úsilie je spojené s dvoma tendenciami. Na jednej 

strane trendy poukazujú na to, že v budúcnosti bude stúpať význam neformálneho, 

komunitného dobrovoľníctva zameraného na posilňovanie a rozvoj miestnej alebo záujmovej 

komunity. V tomto kontexte súhlasíme s Fričom (2011), že budúcnosť dobrovoľníctva v 

oblasti sociálnej práce by mohla byť spojená aj s väčším využívaním samoregulačných 
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prvkov a s užším prepájaním sociálnej a komunitnej práce. Na druhej strane dôraz sa kladie 

na manažérsky štýl riadenia dobrovoľníctva a s tým súvisiaci trend profesionalizácie práce s 

dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, ktorý korešponduje najmä s podobou formálne 

organizovanej a na profesionálnej báze založenej sociálnej práce. Tento trend je predmetom 

nášho záujmu v ďalšej časti príspevku.  

 

 

2. Východiská profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami 

 

Evans a Saxton (2005) v správe o meniacej sa podobe dobrovoľníctva reflektujú tie 

najdôležitejšie trendy súvisiace s modernizáciou spoločnosti, ktoré majú  vplyv na 

dobrovoľníctvo: zmeny v štruktúre rodiny a  domácností smerom k fragmentizácii a izolácii, 

rast vzdelania a odďaľovanie finančnej samostatnosti mladých ľudí, starnutie populácie, 

zmeny na trhu práce, vysoká úroveň bohatstva v určitých vrstvách populácie, obrovský 

nárast možností výberu vo všetkých oblastiach života spoločnosti, vznik nových spôsobov 

života spojených s informačnou a komunikačnou revolúciou a vysoké a stále rastúce 

ašpirácie občanov ohľadom dĺžky a spôsobu využívania voľného času. Niektoré teórie (napr. 

Bauman, 2002; Volunteering and Social development, 1999) vidia v dôsledkoch 

modernizácie „hrozbu“ pre sféru občianskej participácie a identifikujú trendy poklesu 

dobrovoľníckeho úsilia u všetkých skupín obyvateľstva, ale najmä u mladej generácie. 

Zdroje príčin sa hľadajú najmä v  rozpade tradičných lokálnych sietí a komunít, znižujúcich 

sa väzbách na náboženstvo, presadzujúcom sa konzumnom spôsobe života, či uzatváraní sa 

jednotlivcov „pred vonkajším svetom“.  Väčšina odborníkov a odborníčok (napr., Hustinx, 

2001; Merill, 2003; Hustinx, Lamertyn, 2003; Evans, Saxton, 2005; Rochester et al., 2009; 

Frič, Pospíšilová 2010, a iní) však poukazuje na to, že trendy súvisiace s modernizáciou 

a individualizáciou sa neodrážajú automaticky v poklese participácie ľudí, ale v zmenách tzv. 

vzorcov dobrovoľníctva.  

 

Nový vzorec dobrovoľníctva je charakterizovaný ako nepredvídateľný, nestály, 

fragmentovaný a založený na osobných preferenciách. Na druhej strane klasický alebo 

tradičný vzorec dobrovoľníckej angažovanosti je koherentný, stabilný, inšpirovaný 

kolektívnymi identitami a tradičnými rolami. Nový vzorec dobrovoľníctva sa od tradičného 

líši vo viacerých dimenziách, ktoré odrážajú individuálnu a spoločenskú (kolektívnu) úroveň 

dobrovoľníctva. V rámci dimenzie organizácie dobrovoľníctva sa tradičný vzorec vyznačuje 

tým, že dobrovoľníctvo sa odohráva v „domácky“ riadených, hierarchicky usporiadaných 

organizáciách. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sú vnímaní ako „spoluvlastníci“, podieľajú sa 

aktívne na chode organizácie. Pre nový vzorec dobrovoľníctva je na druhej strane typická 

vysoká miera profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, pričom členská 

príslušnosť k organizácii nie je dôležitá.  

  

Ako uvádza Pospíšilová (2010), profesionalizáciu je možné chápať ako jednu z dimenzií 

modernizácie, teda ako proces spojený s diferenciáciou a racionalizáciou práce v modernej 

spoločnosti. Profesionalizáciu práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v tejto súvislosti 

vnímame ako snahu o diferenciáciu – vymedzenie činností v rámci manažovania 
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dobrovoľníctva a racionalizáciu – zlepšovanie, zvyšovanie kvality v oblasti práce 

s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.  

 

Profesionalizácia práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami je trendom, ktorý sa v oblasti 

dobrovoľníctva objavuje v zahraničí už niekoľko desaťročí, pričom jeho vyjadrením je 

skutočnosť, že na pozíciách manažérov dobrovoľníckych programov pracujú platení 

zamestnanci a z tohto zamestnania sa stáva profesia. Ako uvádza Gay (2000) začiatky 

histórie manažmentu dobrovoľníctva siahajú do 60. rokov, kedy organizácie poskytujúce 

sociálne služby v Anglicku začali prvý krát prijímať platených pracovníkov a pracovníčky, 

ktorí/ktoré mali manažovať dobrovoľnícke programy. Dodáva, že snaha o profesionalizáciu 

práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami má mnoho dôvodov, pričom za najdôležitejšie je 

možné považovať nasledovné:  

- očakávania vlády a spoločnosti od služieb poskytovaných dobrovoľníkmi 

a dobrovoľníčkami sa stále zvyšujú; 

- pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami je potrebné dosahovať čo najlepšiu 

možnú prax, aby zdroje, ktoré sú reprezentované dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami 

boli manažované s čo najväčším efektom; 

- je nevyhnutné zabezpečiť, aby mali na jednej strane prospech z dobrovoľníctva 

odberatelia služieb a na druhej strane, aby v tom istom čase prinieslo dobrovoľníctvo 

zmysluplnú a príjemnú skúsenosť; 

- dobrovoľníctvo prispieva podstatne k sociálnej inklúzii.  

 

Prvky profesionálneho vedenia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v oblasti sociálnej práce 

však zaznamenávame oveľa skôr. Už v začiatkoch formovania sociálnej práce môžeme 

identifikovať dôraz na vzdelávanie a supervíziu práce dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. 

Octavia Hill (in Brnula, 2012: 58) pomáhala nielen utvárať filozofiu Charity Organization 

Society a zavádzala ju do praxe, ale postarala sa aj o rozvoj vzdelávacích programov pre 

svojich dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. V rámci hnutia osídľovania boli dôležitou súčasťou 

práce dobrovoľníkov a dobrovoľníčok rozhovory, v rámci ktorých Samuel Barnett preberal 

so svojimi spolupracovníkmi (dobrovoľníkmi) individuálne vedenie ich prípadov, čo dnes 

niektorí autori a autorky považujú za prvý pokus o zavedenie sústavnej supervízie 

(Matoušek, Šustová 2001 in Matoušek et al. 2001). Rovnako aj COS kládla dôraz na 

skupinové diskusie medzi dobrovoľníkmi a ich sprevádzajúcimi. Stretávali sa a pravidelne 

diskutovali o svojich pracovných skúsenostiach (Schavel, 2011 in Mátel, Oláh et al., 2011).  

 

Pod profesionalizáciou práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami rozumieme zavedenie 

nástrojov personálneho manažmentu, ktoré sa využívajú v profesionálnej práci so 

zamestnancami, do práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Miera profesionalizácie práce 

s dobrovoľníkmi  vyjadruje mieru využívania týchto nástrojov v organizácii. Čím viac 

nástrojov organizácia využíva, tým je miera jej profesionalizácie v práci s dobrovoľníkmi 

a dobrovoľníčkami vyššia. Miera profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi 

a dobrovoľníčkami sa meria a vyjadruje prostredníctvom prítomnosti určitých formálnych 

prvkov a praktík v manažmente dobrovoľníctva. Najčastejšie sú identifikované tieto:    

- prítomnosť kontaktnej osoby pre dobrovoľníkov alebo koordinátora dobrovoľníkov a 
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dobrovoľníčok v organizácii; 

- realizácia vstupného pohovoru s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami;  

- cielené školenie pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky;  

- písomná  zmluva s dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou; 

- existencia popisu práce dobrovoľníka/dobrovoľníčky a jej obdržanie 

dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou; 

- požadovanie referencií od dobrovoľníka/dobrovoľníčky; 

- existencia manuálu, príručky, etického kódexu pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky; 

- možnosť získať podporu, poradenstvo, supervíziu v prípade problémov; 

- preplácanie nákladov súvisiacim s výkonom dobrovoľníctva; 

- obdržanie ocenenia, uznania, nefinančnej odmeny za vykonanú prácu; 

- vyslanie dobrovoľníka dobrovoľníckym centrom.  

 

Čím viac prvkov sa v práci dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v organizácii objavuje, tým je 

profesionalizácia v tejto oblasti vyššia. V tomto kontexte sa však nechápe vysoká miera 

profesionalizácie ako niečo, o čo by sa mala snažiť každá organizácia, ale skôr vyjadruje 

určitý štýl riadenia a organizačného kontextu dobrovoľníctva. Model, v ktorom sú prítomné 

všetky uvedené prvky, totiž nemusí byť vhodným pre každý typ organizácie či 

dobrovoľníckej činnosti a v určitých prípadoch môže byť dokonca kontraproduktívny (napr. 

požadovanie referencií, písomná zmluva a pod.). V niektorých krajinách a podmienkach 

dokonca nemusia byť niektoré prvky vôbec prítomné. Napríklad vyslanie dobrovoľníka 

dobrovoľníckym centrom na Slovensku je takým ojedinelým javom, že ako charakteristika 

profesionalizácie nie je zodpovedajúca.  

 

Profesionalizácia  práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami sa označuje aj ako štýl riadenia 

dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ako uvádza Pospíšilová (2010), citujúc zahraničných 

autorov a autorky, v rámci štýlu riadenia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa rozlišujú dva 

štýly: programový a členský. Programový štýl je typickejší pre servisné organizácie. Je 

formálnejší, aktívne získava dobrovoľníkov a dobrovoľníčky aj mimo okruh 

spolupracovníkov, priateľov a známych, prijíma ich na základe formálnych procedúr, 

podrobuje ich formálnym školeniam, vykazuje ich činnosti/výsledky a pod. Členský štýl 

riadenia je viac kolektívny, menej formálny a menej orientovaný na výsledok či efektivitu. 

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sú získavaní/získavané z radov známych, spolupracovníkov, 

školenia sú nepovinné a pod.  Rochester (in Frič, 2010) nazýva programový štýl riadenia 

„model dobrovoľníctva ako zamestnanie“ tzv. „workplace model“, pričom dôraz kladie na to, 

že dobrovoľníctvo je chápané ako činnosť podobná zamestnaniu. Tento model vyhovuje 

organizáciám, ktoré angažujú dobrovoľníkov a dobrovoľníčky podobne ako platených 

zamestnancov – aby dodali nejakú službu alebo produkt. Väčšina odborníkov a odborníčok 

sa zhoduje na tom, že programový štýl riadenia je trendom, ktorý na poli práce 

s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v posledných rokoch prevláda.  

 

Austrálski autori a autorka Zappala, Parker a Green (2001) reflektujú zmeny v oblasti 

manažmentu dobrovoľníctva vytvorením dvoch modelov, ktoré opisujú ako model charity 
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a model sociálneho podnikania. Charakteristiky týchto dvoch modelov sú zhrnuté v Tabuľke 

1.   

 

Tabuľka 1: Model charity a model sociálneho podnikania v dobrovoľníctve  

Dimenzia 

dobrovoľníctva 

Model charity Model sociálneho podnikania 

Základ náboru  Všeobecne komunita Komunita a podniky 

Demografické 

charakteristiky 

Zvyčajne starší dobrovoľníci, 

nepracujúci, ženy 

Zvyčajne mladší, zamestnaní – 

„bohatí na peniaze ale chudobní 

na čas“ 

Lokalizácia V organizácii V organizácii, mimo 

organizácie, virtuálne 

dobrovoľníctvo 

Spôsob angažovania Prispôsobiť dobrovoľníka 

práci (prostredníctvom 

výberu a tréningu) 

Prispôsobiť miesto 

dobrovoľníkovi 

(prostredníctvom vytvárania 

zodpovedajúcich 

dobrovoľníckych príležitostí) 

Typ dobrovoľníckej 

aktivity 

Špecializovaný, fixovaný na 

úlohy 

Diverzifikovaný, projektovo 

založený, tiež niektoré voľnejšie 

aktivity 

Zručnosti Rozličné: od základných po 

špeciálne 

Tendencia skôr k špeciálnym 

zručnostiam 

Vzdelávanie Tradične kratšie alebo 

zamerané na zvládanie 

špecifickej role prebiehajúce 

v rámci organizácie, 

zabezpečené organizáciou  

Dobrovoľníci môžu vzdelávať 

zamestnancov v rámci 

organizácie 

Spoluúčasť Pokračujúca, lojalita je 

dôležitá 

Časovo ohraničená, nestála 

Záväzok Vnímaný v zmysle 

pravidelných hodín, týždňa 

(obvykle určené hodiny)  

Závislý od času a preferencií 

dobrovoľníka 

Motivácia Zameraná na altruizmus Altruizmus plus osobné zisky 

a zisky pre organizáciu  

Vzťahy medzi 

platenými 

zamestnancami 

a dobrovoľníkmi 

Platení zamestnanci môžu 

cítiť znižovanie štandardov 

Dobrovoľníci môžu byť mať 

vyššie vzdelanie a viac 

skúseností ako platení 

zamestnanci  

Zdroj: Zapalla, Parker, Green, 2001: 6  

 

Dobrovoľníci v rámci modelu charity sú tradičné typy dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú 

úlohy na pravidelnej báze. Typickými dobrovoľníčkami boli vydaté ženy s deťmi, ktoré 
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nepracovali, alebo ľudia na dôchodku. V súvislosti s nárastom počtu pracujúcich žien sa 

pozornosť v rámci tohto modelu sústredila na mladých  a starších ľudí mimo trhu práce.  Na 

druhej strane dobrovoľníci a dobrovoľníčky v rámci modelu sociálneho podnikania sú 

mladší, s rozvinutými profesionálnymi zručnosťami, zamestnaní na plný úväzok, môžu 

pracovať na projektoch doma alebo v organizáciách počas intenzívnych periód. Mc Donald 

a Warburton (2000) opisujú zmeny v niektorých organizáciách poskytujúcich sociálne služby 

ako posun od rodinnej kultúry k pracovnej kultúre.  

 

Trend profesionalizácie dobrovoľníctva nie je možné vnímať jednoznačne pozitívne, lebo pre 

každého jednotlivca aj organizáciu je vhodný iný manažérsky prístup. V tejto súvislosti 

Slowík (2011) uvádza, že príťažlivosť dobrovoľníckej práce spočíva do značnej miery 

v určitej spontánnosti a nezávislosti, ktorá môže byť profesionalizáciou narušená. Z iného 

uhla pohľadu existuje obava, či by profesionalizovaní dobrovoľníci mohli nahradiť 

sociálnych pracovníkov a pracovníčky (čo by viedlo k deprofesionalizácii sociálnej práce).       

 

Wilson (2001) v správe o meniacej sa podobe dobrovoľníckych sociálnych služieb analyzuje 

výhody a nevýhody profesionalizácie dobrovoľníctva vychádzajúc z viacerých výskumných 

šetrení. K výhodám profesionalizácie možno zaradiť najmä: 

- zvýšenie pocitu hodnoty práce u dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a tým aj zvýšenie 

ich motivácie; 

- vyjasnenie úloh a tým aj zvýšenie sebaistoty dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pri 

vykonávaní úloh; 

- zvýšenie možností vzdelávania a rozvoja kompetencií dobrovoľníkov 

a dobrovoľníčok; 

- zmluvy s dobrovoľníkmi mohli byť použité pri získavaní zdrojov spojených 

s fungovaním dobrovoľníckeho programu.  

Rovnaké faktory, ktoré súvisia so zvýšením motivácie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (ako 

napríklad zvýšeniu pocitu hodnoty alebo príležitostí pre vzdelávanie), môžu však prispieť aj 

k zníženiu motivácie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a zaviesť do práce s nimi prílišnú 

byrokraciu.  

 

3. Špecifiká profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v oblasti 

služieb sociálnej práce   

 

V oblasti služieb sociálnej práce môžu byť dobrovoľníci a dobrovoľníčky zapojení do 

vykonávania rôznorodých činností – od jednoduchých kancelárskych či manuálnych prác až 

po kontakt s klientom. Aktivity, ktorých sa zúčastňujú, pritom môžu prebiehať v rámci 

organizácií, ale aj mimo nich. Rast náročnosti dobrovoľníckeho programu a s tým spojená 

potreba profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami je zobrazená na 

Obrázku 1.   
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Obrázok 1: Rast náročnosti dobrovoľníckeho programu a potreby profesionalizácie 

práce a dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami  

 

 
 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Potreba profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami je tým väčšia, čím viac 

sú dobrovoľníci zapojení do aktivít, ktoré prebiehajú mimo prostredia organizácie. Sú 

založené na kontakte s klientom a tento kontakt má podobu jeden 

dobrovoľník/dobrovoľníčka na jedného klienta/klientku. Samozrejme potreba existencie 

jednotlivých prvkov manažmentu dobrovoľníctva súvisí aj s oblasťou činnosti organizácie či 

cieľovou skupinou, s ktorou budú dobrovoľníci a dobrovoľníčky pracovať. Napríklad práca 

s umierajúcimi seniormi bude náročnejšia na výber, ale aj prípravu či vedenie dobrovoľníkov 

a dobrovoľníčok ako napríklad práca s mládežou.  

 

Ako uvádza Šimková (2011), využitie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v oblasti služieb 

sociálnej práce vyžaduje profesionálny manažment, pretože sa pohybujú na poli 

psychosociálnych služieb, kde je dôležitý kompetentný prístup. Matoušek (2003) upozorňuje, 

že rola dobrovoľníka vo vzťahu ku klientovi musí byť dostatočne definovaná, čo je 

predpokladom jeho úspešnej dobrovoľníckej činnosti.  

 

Súhlasíme s Balogovou, Mračkovou a Repkovou (2011), že profesionalizácia dobrovoľníctva 

neznamená, že sa z dobrovoľníkov a dobrovoľníčok stávajú profesionáli/profesionálky 

nahrádzajúci pôvodných zamestnancov a zamestnankyne organizácie. Dobrovoľnícka práca 

sa má profesionálne organizovať, a tak vykonávať so znalosťou veci, aby sa dopĺňala s 

prácou zamestnancov. Uplatňovaním princípov personálneho riadenia, ktoré sa využívajú v 

bežnej práci so zamestnancami, sa v organizácii vytvárajú podmienky pre minimalizáciu 

možných rizík vyplývajúcich z neusmerňovanej spontánnosti výkonu dobrovoľníckych 
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činností. Absencia organizovanosti pri dobrovoľníckej práci zameranej na priamy kontakt 

s klientom môže v extrémnych prípadoch znamenať fatálne riziká: poškodenie klienta, 

organizácie či dobrovoľníka/dobrovoľníčky. 

 

Zaujímavé v tejto oblasti sú aj výskumné zistenia. Napriek tomu, že sú charakteristické pre 

krajiny s väčšou tradíciou v oblasti manažovania dobrovoľníctva, môžu byť inšpirujúce aj 

pre naše podmienky. Machin a Paine (2008) uvádzajú výsledky vo vzťahu k manažmentu 

dobrovoľníctva v organizáciách získané v rámci národného výskumu dobrovoľníctva 

v Anglicku. Aj keď slabá organizácia a manažment dobrovoľníctva boli len pre nízke 

percento dobrovoľníkov a dobrovoľníčok skutočnosťou, prečo dobrovoľníci prestali pre 

organizáciu pracovať (oveľa častejšie to boli osobné dôvody), štúdia ukázala, že môžu byť 

prekážkou pre to, aby sa ľudia do dobrovoľníctva zapojili. 

 

Iný výskum (Gaskin, 2003) ukázal, že nie ani tak dôležité to, čo organizácia v rámci 

manažmentu dobrovoľníctva robí alebo nerobí, ale to ako to robí. Na jednej strane je dôležité 

zaistiť, aby bolo dobrovoľníctvo dobre organizované a manažované, ale rovnako aby nebolo 

príliš byrokratické. V praxi teda neexistuje jediný model, ktorý by vyhovoval každej 

organizácii. Profesionalizácia práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami je aj o tom, nakoľko 

vie organizácia v rámci manažmentu dobrovoľníctva kombinovať voľbu a kontrolu, 

flexibilitu a organizovanosť, neformálnosť a výkonnosť a osobnú a profesionálnu podporu.  

 

Ak však chceme využiť pomoc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na zvyšovanie kvality 

poskytovaných služieb, opäť prichádzame k potrebe profesionalizácie v tejto oblasti. Na túto 

skutočnosť poukazujú aj výsledky viacerých výskumov v tejto oblasti. Ako príklad možno 

uviesť výskum Bennetta (2006), v rámci ktorého bola potvrdená súvislosť medzi 

spokojnosťou dobrovoľníka s prácou v organizácii a spokojnosťou klienta so službami 

poskytovanými organizáciou. Spokojnosť dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so svojim 

„dobrovoľníckym“ miestom pritom možno zvýšiť práve nástrojmi manažmentu ľudských 

zdrojov, ktoré sú súčasťou profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.  

 

4. Profesionalizácia práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami na Slovensku 

 

Nové trendy v oblasti dobrovoľníctva je možné v posledných rokoch identifikovať aj 

v našich podmienkach. Aj keď podľa výsledkov ostatného výskumu o dobrovoľníctve na 

Slovensku (in Brozmanová Gregorová et al., 2012) väčšina dimenzií dobrovoľníctva (rozsah, 

ystabilita, pravidelnosť, sociálny profil dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, zameranie ich 

činnosti) je stále typická skôr pre tradičný vzorec dobrovoľníckej angažovanosti, organizačný 

kontext dobrovoľníctva indikuje nástup nových trendov, ktoré sú spojené aj 

s profesionalizáciou práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Tento trend je však v našich 

podmienkach determinovaný špecifickým historickým, spoločenským a kultúrnym 

kontextom, ktorý je potrebné brať do úvahy.    

 

V prvom rade je pre Slovensko historicky typickejší komunitný typ dobrovoľníctva ako 

manažérsky. Ako uvádzajú Tošner a Sozanská (2002) v komunitnom type dobrovoľníctva 
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(tzv. Európsky model) sa dobrovoľníci a dobrovoľníčky na základe spoločných záujmov 

stretávajú v prirodzenom spoločenstve (športové, cirkevné, detské a mládežnícke 

organizácie. V manažérskom type (Americký model) s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami 

pracujú profesionálne dobrovoľnícke centrá a organizácie. Manažérsky typ dobrovoľníctva 

sa objavuje aj v organizáciách, v ktorých dobrovoľníci netvoria jadro fungovania 

organizácie, ale sú súčasťou služieb organizácie a dopĺňajú zamestnancov (napr. v sociálnych 

službách, zdravotníckych zariadeniach a pod). 

 

Ako uvádza Mračková (in Brozmanová Gregorová et al., 2012) po zmene politického 

systému v roku 1989 dochádza na Slovensku k obnoveniu neziskového sektora a formálnych 

dobrovoľníckych aktivít. Legislatíva však až do roku 2011 upravuje dobrovoľníctvo skôr v 

zmysle „kolektívnej podoby“. Zákon o združovaní občanov ukladá členským vzťahom 

dôležitú úlohu. Výsledky realizovaného výskumu o dobrovoľníctve však potvrdili, že lokálne 

iniciatívy a profesionálne organizácie, ktorých súčasťou sú dobrovoľníci nečlenovia a 

profesionáli, na Slovensku reálne existujú. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky bez členskej 

príslušnosti tvoria 34,5 % formálnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Pospíšilová (2010) 

uvádza rozdiel medzi členom, ktorý je zároveň „vlastníkom“ a medzi dobrovoľníkom. 

Dobrovoľník nemá podiel na organizácii a podobá sa platenému zamestnancovi, je riadený a 

kontrolovaný nadriadeným. Môže sa stať, že členovia nevedia rozlíšiť, kedy konajú ako 

členovia, kedy ako dobrovoľníci. Členské vzťahy nemusia považovať za dôležité. Na druhej 

strane súhlasíme s Pearcom (in Pospíšilová, 2010), že i kolektívny typ dobrovoľníctva 

preberá napriek členskému princípu prvky, ktoré sa viažu k individualizovanému vzorcu. 

Predpokladáme, že aj členské organizácie na Slovensku majú určené pravidlá a aplikujú 

metódy riadenia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a že tak môže dochádzať z hľadiska 

riadenia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok k určitému zmiešanému kolektívno-

individualizovanému typu či európsko-americkému modelu, do ktorého môžeme zaradiť 

veľké aj malé členské organizácie, ktoré pracujú len s dobrovoľníkmi členmi, ale aj tie, ktoré 

riadia členov a aj dobrovoľníkov nečlenov. Pritom nemôžeme zabudnúť na fakt, že dôvody, 

prečo organizácie na Slovensku považujú za potrebné mať veľké množstvo členov a členiek, 

nesúvisia len s lojalitou a kolektívnou spolupatričnosťou, ale aj s komunikáciou s externým 

prostredím, lobovaním za záujmy svojich členov a nakoniec s možnosťou získania štátnych 

dotácií, ktoré sú už dlhodobo v prípade niektorých organizácií (najmä detských a 

mládežníckych) nastavené v prospech organizácií s vysokým počtov členov. 

 

Ďalšou skutočnosťou, ktorá sa determinuje nástup trendu profesionalizácie práce 

s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v podmienkach Slovenska, je nedostatočne rozvinutá 

infraštruktúra dobrovoľníctva. Infraštruktúra dobrovoľníctva označuje súbor opatrení a 

podmienok potrebných pre plný rozvoj dobrovoľníctva a zahŕňa najmä: právnu úpravu 

dobrovoľníctva; finančnú podporu dobrovoľníckych centier a dobrovoľníckych organizácií; 

sieť regionálnych dobrovoľnícky centier;  aktivity smerujúce k propagácii a 

uznávaniu/oceňovaniu dobrovoľníctva a výskum o dobrovoľníctve. Niektoré z týchto prvkov 

sú na Slovensku rozvinuté len čiastočne a niektoré stále chýbajú.
ii
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Na druhej strane na nastupujúci trend profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi 

a dobrovoľníčkami poukazujú aj výskumné zistenia. Už spomínaný výskum 

o dobrovoľníctve na Slovensku realizovaný v roku 2011
iii

 (Brozmanová Gregorová A. et al., 

2012) sa zameriaval aj na využívanie nástrojov manažmentu dobrovoľníkov 

a dobrovoľníčok. Výskyt jednotlivých nástrojov manažmentu dobrovoľníkov 

a dobrovoľníčok z pohľadu samotných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok dokumentujú 

zistenia v Tabuľke 2.  

 

Tabuľka 2: Výskyt nástrojov manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (v %) 

Nástroje % 

Koordinátor dobrovoľníkov 84,7 

Vstupný pohovor 76,5 

Cielené školenie 52,5 

Oboznámenie s náplňou práce 81,0 

Podpora formou poradenstva, supervízie, stretnutí 65,7 

Písomná zmluva 27,6 

Existencia manuálu, príručky, kódexu 41,0 

Preplácanie výdavkov 71,2 

Ocenenie 98,1 

N = 268 

Zdroj: Brozmanová Gregorová et al., 2012  

 

Vybrané nástroje riadenia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sme pri respondentoch 

a respondentkách sčítali a vyjadrili sme mieru/stupeň profesionalizácie práce 

s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Medzi indikátory vyjadrujúce stupeň profesionalizácie 

sme nezaradili preplácanie výdavkov, pretože na túto otázku odpovedali len respondenti 

a respondentky, ktorí/ktoré mali s dobrovoľníctvom výdavky. Indikátor získanie ocenenia a 

uznania za dobrovoľnícku prácu sme zaradili ako prítomný v organizácii v prípade, že 

dobrovoľník/dobrovoľníčka uviedol, že sa stretol aspoň s dvoma formami ocenenia. 

V prípade prítomnosti koordinátora/koordinátorky dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sme 

možnosť neviem vnímali ako jeho/jej neprítomnosť. Zistenia dokumentuje Tabuľka 3.  

 

Stupne profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami poukazujú na to, že 

v slovenských organizáciách sa väčšina dobrovoľníkov a dobrovoľníčok stretáva 

s využívaním viacerých prvkov manažmentu dobrovoľníctva a s vysokou a strednou mierou 

profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Profesionalizácia práce 

s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami sa stáva dôležitou súčasťou manažmentu organizácií.  

 

Tabuľka 3: Stupne profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami  (v %) 

Počet prítomných indikátorov % Stupeň profesionalizácie % 

0 1,5 

Nízky 15,7 1 4,5 

2 9,7 
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3 10,4 

Stredný 35,8 4 10,1 

5 15,3 

6 20,9 

Vysoký 48,5 7 15,7 

8 11,9 

Spolu 100,0  100,0 

N=268 

Zdroj: Brozmanová Gregorová et al., 2012  

 

Miera profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami súvisí s tým, či 

v organizácii pracujú platení pracovníci a pracovníčky. V organizáciách s platenými 

pracovníkmi a pracovníčkami sa dobrovoľníci a dobrovoľníčky stretávali významne častejšie 

s vysokým stupňom profesionalizácie a významne menej s nízkym stupňom. Organizácie, 

kde platení pracovníci a pracovníčky nepracovali, sa vyznačovali viac stredným stupňom 

profesionalizácie, menej vysokým. Prítomnosť platených zamestnancov je teda možné 

vnímať ako jeden z predpokladov väčšej miery využívania nástrojov personálneho 

manažmentu v oblasti riadenia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. 

 

Miera profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami súvisí s frekvenciou a 

dĺžkou vykonávania dobrovoľníckych aktivít v organizácii. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky, 

ktorí pre organizáciu pracujú pravidelne a dlhodobo, sa stretávajú častejšie s vysokým 

stupňom profesionalizácie a významne menej s nízkym stupňom. Naopak nepravidelní 

dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa stretávajú významne viac s nízkym stupňom a krátkodobí 

so stredným stupňom profesionalizácie. Uvedené zistenia sú odrazom skutočnosti, že 

využívanie nástrojov riadenia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok má vplyv na ich udržateľnosť 

v organizáciách. Výsledky výskumu potvrdzujú, že organizácie s vysokým stupňom miery 

profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pracujú s dobrovoľníkmi 

dlhodobo a pravidelne. 

 

Medzi ďalšie skutočnosti, ktoré svedčia o trende profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi 

a dobrovoľníčkami Analýza dobrovoľníctva na Slovensku (2009) uvádza:  

- aktívne poskytovanie odborných konzultácií v oblasti manažmentu dobrovoľníckych 

programov zo strany viacerých organizácií; 

- existujúce vzdelávanie v oblasti koordinácie a manažovania dobrovoľníctva; 

- publikácie z oblasti manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v organizáciách 

a manuály a príručky týkajúce sa rôznych aspektov metodiky práce s dobrovoľníkmi 

a dobrovoľníčkami.  

 

Ako posledný „dôkaz“ trendu profesionalizácie je možné uviesť vytvorenie Štandardov 

kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami koncom minulého roka. Zámerom 

štandardov kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je definovať, čo v 

slovenských podmienkach predstavuje kvalitný systém manažmentu dobrovoľníkov a 
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dobrovoľníčok, a nastaviť kritériá na posudzovanie v tejto oblasti. Štandardy môžu byť 

použité ako:  

- nástroj na sebahodnotenie a hodnotenie organizácií v súlade s princípmi manažmentu 

dobrovoľníkov a dobrovoľníčok;  

- nástroj na identifikáciu rezerv a nedostatkov, ktoré organizácie majú v práci s 

dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami s cieľom vymedziť možnosti zlepšenia v tejto 

oblasti v budúcnosti; 

- základný rámec pri kreovaní nového dobrovoľníckeho programu v organizáciách; 

- základ pre budúci transparentný systém finančnej podpory organizácií pracujúcich s 

dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. 

Predložené štandardy prvýkrát definujú predstavu o kvalite manažmentu dobrovoľníkov a 

dobrovoľníčok v našich podmienkach. Vznikli ako reakcia na potreby „zdola“, t. j. 

organizácií a dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a sú ďalším míľnikom v profesionalizácii 

práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. (Brozmanová Gregorová, A. et al., 2014)  

 

Záver 

 

Sociálna práca a dobrovoľníctvo prechádzajú v súčasnosti významnými zmenami súvisiacimi 

s procesmi modernizácie spoločnosti. V oboch oblastiach je možné na jednej strane 

pozorovať tendencie k rozvoju manažérskych prístupov spojených so snahou zvyšovania 

profesionalizácie. Na druhej strane sa dôraz kladie na rozvoj prístupov založených na 

komunitnej práci a využívanie sociálneho kapitálu komunít. V oblasti vzájomných vzťahov 

sociálnej práce a dobrovoľníctva vidíme preto príležitosť pre budovanie partnerstiev, ktoré 

budú brať do úvahy uvedené zmeny a budú viesť k podpore inkluzívnej a spravodlivej 

spoločnosti.  

 

Profesionalizácia práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami je jedným z trendov, ktorý je 

výrazom premeny štýlov dobrovoľníctva. Tento trend bude potrebné v budúcnosti 

reflektovať vo viacerých rovinách – v rovine koncepčnej, v rovine praxe, výskumu ale aj 

vzdelávania. Vo všetkých rovinách predstavuje výzvu aj pre sociálnu prácu.  

 

V koncepčnej rovine bude potrebné vytvárať zodpovedajúce legislatívne a finančné 

podmienky, ktoré umožnia rozvíjať kvalitne manažované dobrovoľnícke programy. Ako 

konštatuje Matulayová (2011: 3), „rozvoj infraštruktúry dobrovoľníctva je aj úlohou 

sociálnych pracovníkov a pracovníčok“.   

 

Odrazom modernizačných a globalizačných tendencií v sociálnej práci je, ako uvádzajú 

Göppner a Hämäläinen (2008), aj rozvoj manažerizmu, ktorý sa stáva výrazovou formou 

novej postmodernej ideológie sociálnej práce. Sociálna práca je čoraz viac systém 

organizácií a riadenia „balíkov služieb a sietí služieb“, vrátanie posudzovania a rizika, 

odhadu nákladov a analýzy nákladov a ziskov. V tejto súvislosti autori upozorňujú na to, že 

na jednej strane musí sociálna práca rozmýšľať v kategóriách eficiencie, efektivity, kvality 

a manažmentu, ak nechce ohroziť svoju vlastnú profesionálnu existenciu a teda reflektovať 

ekonomicko-podnikové zmýšľanie. Na druhej strane je potrebné reflektovať aj skutočnosť, 
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ako upozorňuje Bauer (in Göppner a Hämäläinen, 2008), že poskytovanie služieb v sociálnej 

oblasti sa uskutočňuje vo vzťahu k osobám v interakčnom konaní, ktoré je súčasné 

a odohráva sa na tom istom mieste a zúčastňujú sa na ňom dve osoby alebo skupiny osôb 

s rozdielnymi potrebami. Všeobecné prenášanie ekonomických kategórií na sociálnu prácu, 

ako aj rozvíjanie koncepcií manažmentu pre organizácie v sociálnej oblasti, potrebuje 

nakoniec vždy konkretizáciu a úpravu so zohľadnením odborných cieľov, na ktorých 

obohatenie v konečnom dôsledku slúžia.   

 

V tejto súvislosti je podľa nášho názoru najväčšou výzvou vedieť zvoliť správnu mieru 

profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami tak, aby organizácia reagovala 

na špecifické potreby a očakávania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a aby bola zachovaná 

spontaneita a priestor pre tvorivý potenciál dobrovoľníctva na jednej strane a na druhej 

strane, aby program reagoval na potreby organizácie a zabezpečoval čo najvyššiu kvalitu, 

prínos a zároveň ochranu všetkých zúčastnených.  

 

Profesionalizáciu práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v oblasti služieb sociálnej práce 

vnímame v našich podmienkach ako jeden z predpokladov rozvoja dobrovoľníctva v tejto 

oblasti. Od nej je totiž závislé nielen to, či dobrovoľníkov a dobrovoľníčky pre prácu v tejto 

oblasti získame, ale aj to, či ich skutočne v organizácii udržíme. V oblasti sociálnych služieb 

totiž podľa nášho názoru v našich podmienkach nemožno očakávať v najbližších rokoch 

výrazný nárast dobrovoľníckej pomoci, ale dobre prepracovaný dobrovoľnícky program 

môže vytvoriť predpoklady pre dlhodobú spoluprácu organizácie s menším počtom 

dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, čo je v konečnom dôsledku pre organizáciu i jej klientov 

väčším prínosom ako krátkodobá pomoc. Dobrovoľnícke programy v oblasti sociálnej práce 

sú zároveň často náročné na tzv. „vstupné náklady“ – napríklad zaškolenie, či výber 

dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Z týchto dôvodov je dôležité dobrovoľníkov a 

dobrovoľníčky v organizácii udržať.  

 

To si vyžaduje potrebu dobre pripravených odborníkov a odborníčok v oblasti manažovania 

dobrovoľníctva. Reakciou na túto skutočnosť by mali byť kurzy pripravujúce manažérov 

a manažérky dobrovoľníctva v rámci neformálneho, ale aj formálneho vzdelávania, napríklad 

v pregraduálnej príprave pomáhajúcich profesií ako je sociálna práca.  

Za rovnako dôležité považujeme venovať téme dobrovoľníctva priestor aj v kontexte tzv. 

tretieho poslania univerzít. Ako uvádza Matuayová (2013) v rámci tretieho poslania univerzít 

predstavuje systematická podpora dobrovoľníckej angažovanosti vysokoškolských študentov, 

učiteľov a ostatných zamestnancov reálnu možnosť jeho realizácie. Je bežným javom, že 

univerzity a vysoké školy vo svete akademickú obec nielen motivujú, ale samé 

sprostredkúvajú dobrovoľnícke príležitosti. 

 

Výzvou pre sociálnou prácu v rovine výskumu je evalvačný výskum, ktorý môže dať 

odpovede na to, aké sú prínosy a nevýhody profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi 

a dobrovoľníčkami. Výskumné zistenia v tejto oblasti by mohli prispieť k zodpovedaniu 

otázok čo sociálni pracovníci a sociálne pracovníčky k úspešnému zvládnutiu spolupráce 

s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami potrebujú, čo majú robiť a ako majú postupovať.  Pri 
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koncipovaní výskumu v tejto oblasti navrhujeme vychádzať z tzv. integrovaného modelu 

sociálnej práce. Tento model podrobne analyzuje Repková (2011: 29-30) vychádzajúc z prác  

Evansa. Model vychádza zo systémovej teórie, teda z toho, že jednotlivec (indivíduum) 

kontinuálne vykonáva rozličné životné úlohy a plní životné roly, čo vyžaduje určité 

materiálne a emocionálne zdroje poskytované rozličnými sociálnymi systémami. Tieto môžu 

byť prirodzené, neformálne (napr. rodina, priatelia, rovesnícke skupiny), formálne (členské 

organizácie založené za špecifickým účelom, napr. odbory, občianske združenia, lobbingové 

skupiny) a spoločenské (napr. nemocnice, školy, zamestnávatelia). Úlohou sociálnej práce je 

potom podporovať kapacitu ľudí riešiť problémy, spájať ľudí so systémami, ktoré im 

poskytujú zdroje, služby a príležitosti, podporovať efektívnu a humánnu činnosť týchto 

systémov a prispievať k rozvoju a zlepšeniu sociálnej politiky. V rámci takto ponímaného 

modelu by malo byť podľa nášho názoru skúmané aj dobrovoľníctvo v kontexte sociálnej 

práce  a osobitne téma profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a to na 

základe cielenej spolupráce jednotlivých aktérov dobrovoľníctva za účelom poznávania tohto 

fenoménu a iniciovania a dosahovania vzájomne zdieľaného prospechu v praxi. 
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Vývojové modely supervízie a možnosti ich aplikácie v sociálnej práci na Slovensku 

 

Vladimír Hambálek 

 

Abstrakt  

V príspevku predstavíme vývojové modely supervízie a ich špecifiká. V druhej časti 

príspevku budeme diskutovať o možnostiach ich aplikácie v praxi sociálnej práce a limitoch, 

ktoré sú spojené s ich aplikáciou. 

 

Abstract 

In the article we will introduce few developmental models of supervision and their 

dissimilarities from other approaches. In the second part of the article we will discuss how 

can we apply developmental models in social work practice and about limits of application.  

 

Kľúčové slová  

Vývojové modely supervízie, sociálna práca 

 

Key words 

Developmental models of supervision, social work 

 

Vzdelávanie v supervízii na Slovensku 

Supervízia sa na Slovensku stala v priebehu niekoľkých rokov neoddeliteľnou súčasťou 

reflexie výkonu sociálnej práce. Je ukotvená v dvoch kľúčových zákonoch: Zákon č. 

305/2005 Z. z. - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a Zákon č. 

448/2008 Z. z. - Zákon o sociálnych službách. V súčasnosti je supervízia u nás nepovinne (a 

tak aj nie celkom plošne) realizovaná aj v iných oboroch ako je sociálna práca a to v kontexte 

psychoterapie (väčšina výcvikových inštitútov psychoterapie má svojich supervízorov), 

poradenskej psychológie (oba systémy poradenstva – v rezorte školstva CPPPaP aj v rezorte 

práce a sociálnych vecí RPPS majú svojich supervízorov, ktorí absolvovali supervízny 

výcvik) a v kontexte koučovania (tu supervízia stáva odporúčanou formou reflexie koučov 

viacerých koučovacích asociácií, no zatiaľ je využívaná iba v menšej miere). Supervízia je 

zároveň nielen súčasťou praxe sociálnych pracovníkov a psychoterapeutov, ale aj študentov 

sociálnej práce a psychoterapie. Praktikujúci supervízori, ktorí supervíziu poskytujú by mali 

mať adekvátne vzdelanie a špecializovaný výcvik v tejto metóde. Na Slovensku existuje 

niekoľko vzdelávacích inštitútov, ktoré poskytujú výcvik v supervízii, pričom niektoré z nich 

(Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Slovenský inštitút pre supervíziu a 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie) majú väzby na európske asociácie 

(European Association for Supervision and Coaching, resp. Association of national 
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Organisation for Supervision and Coaching in Europe). V priebehu ostatných rokov sme sa 

mali možnosť zúčastniť (ako frekventanti, alebo hosťujúci lektori) viacerých výcvikových 

programov v supervízii. Všimli sme si, že curriculum týchto vzdelávacích programov je do 

značnej miery postavené na výučbe procesuálne-integratívnych modelov supervízie, 

presnejšie a užšie konkretizované, na výučbe Cyklického modelu Pagea a Woskettovej 

(2002), „sedemokého“ modelu Hawkinsa a Shoheta (2004), prípadne, v kontexte sociálnej 

práce obľúbeného modelu Martina Scherpnera (1999). V rámci psychoterapie boli svojho 

času aj na Slovensku populárne tzv. „bálintovské skupiny“, na ktorých rozvoji sa podieľala 

nemecká psychoanalytička Maria Rohde. V súčasnosti však neexistuje inštitút, ktorý by sa 

ďalej aktívne podieľal na vzdelávaní v tomto modely skupinovej supervízie. Ostatné 

teoretické modely na Slovensku nemajú tradíciu a nie je k nim preložená dostupná 

zahraničná literatúra.  

 

Potenciál a riziká rôznych prístupov k supervízii 

Ak spomíname rôzne modely supervízie, niektorí autori, napr. Smithová (2009) kategorizujú 

tri druhy modelov/prístupov: 

- Supervízne modely vychádzajúce z psychoterapeutických prístupov: tu možno 

zaradiť napr. psychodynamické, humanistické, kognitívno-konštruktivistické, 

sociálnokonštrukcionistické alebo feministické modely supervízie  

- Vývojové modely supervízie (niektoré preklady ich nazývajú aj rozvojové 

modely): tu možno napríklad zaradiť Integrovaný vývojový model Stoltenberga a 

Delwortha alebo Ronnestadov a Skovholtov model 

- Integratívne modely supervízie: prístup Bernardovej a Goodyeara zameraný na 

rozlišovanie a rozhodovanie (Discrimination model), Hollowayovej systémový 

prístup k supervízii, prístup Inskippovej a Proctorovej, viacero prístupov z 

americkej proveniencie a už vyššie spomenuté modely Pagea a Woskettovej a 

Hawkinsa so Shohetom  

Každá z modalít prináša svoje špecifické zameranie a akcentuje niektoré vybrané aspekty 

práce supervízora. To so sebou nesie riziko, že v supervízii sa bude klásť dôraz na niečo, čo 

preferuje supervízor a jeho teoretická perspektíva, pričom mnohé dôležité aspekty práce a 

odborného rozvoja pracovníka ostanú v úzadí, príp. nebudú dôsledne tematizované. Slepé 

miesta v supervízii sa samozrejme netýkajú iba prístupu, ktorý supervízor preferuje. 

Supervízia v sebe nesie aj riziká vyplývajúce z rozličného chápania role supervízora, riziká 

vyplývajúce z nedostatočnej motivácie, alebo psychologických špecifík osobností 

zainteresovaných, riziká spojené s prijatím úloh, ktoré má supervízia v organizácii naplniť, 

prítomné môžu byť aj riziká spojené s nejasným kontraktom, formou, či settingom 

supervízie. Môžeme však predpokladať, že prístup supervízora ovplyvňuje jeho konanie v 

supervízii a tým aj možné slepé miesta supervízneho procesu. Napríklad psychodynamické 

supervízne modely sa sústredia na prenosovo-protiprenosovú dynamiku, intrapsychické 

konflikty v triáde klient – pomáhajúci – supervízor, odpor a obrany, no už menej sa 

zameriavajú na organizačnú kultúru a jej vplyv na supervíziu, na zdroje a úspechy 

supervidovaného, prípadne nemusia v dostatočnej miere reflektovať rozvoj supervidovaného 

v rámci jeho praktických zručností napr. reflexiou video nahrávok. Integratívne modely 

supervízie dilemu „čo v supervízii pomáha“ riešia tendenciou k eklektickému konaniu, 
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prípadne prísnou integráciou viacerých komplexných postupov, metód a zručností v myslení 

a konaní supervízora. Ten tak musí vedieť posúdiť potreby klienta aj potreby 

supervidovaného v prípade, ktorý supervidovaný vedie, posúdiť zručnosti a úroveň poznania 

supervidovaného, vedieť používať viaceré teoretické perspektívy a na základe nich zvoliť 

primerané metódy a supervízne intervencie, prispôsobiť supervíziu potrebám klientov a 

organizácie, vedieť analyzovať vzťahy, ale aj hodnotiť proces supervízie a hodnotiť dopad 

vplyvu, ktorý supervízne stretnutia majú na zmeny v práci spolu so supervidovanými aj so 

zadávateľom supervízie. Takéto komplexné procesy si vyžadujú veľkú mieru osobnej aj 

odbornej zrelosti supervízora a značnú mieru expertízy v obore, ktorý supervízor 

superviduje. Nadväzujúc na túto úvahu chceme upozorniť na ďalšie dve nástrahy, ktoré 

vidíme pri implementácii vybraného supervítneho modelu. Ak je supervízia chápaná ako 

akýsi nezávislá metóda, ktorá funguje naprieč rôznymi prístupmi, ba čo viac, metóda, ktorá 

funguje prierezovo rovnako vo viacerých profesiách (tie isté modely supervízie sa využívajú 

v psychoterapii, v koučovaní, v sociálnej práci...), vidíme nástrahu v grandióznom 

predpoklade, že supervízor dokáže v plnej miere užitočne a eticky supervidovať akúkoľvek 

metódu a akékoľvek témy pomáhajúcich profesií. Je zrejmé, že procesuálne modely (napr. 

cyklický model) takýto postup umožňujú, no napríklad v kontexte sociálnej práce 

považujeme za dôležité upozorniť na to, že z hľadiska odbornosti je do veľkej miery odlišné 

supervidovať štátneho zamestnanca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a terénneho 

sociálneho pracovníka v nízkoprahovom klube, a to najmä v prípade, že supervidovaný 

očakáva spätnú väzbu na postup svojej práce a primeranosť využitých metód práce. Druhú 

nástrahu vidíme v tom, že supervízor uzavrie kontrakt v ktorom preberie zodpovednosť za 

reflexiu a následný rozvoj konkrétnych pracovných zručností. Aj takýto kontrakt 

predpokladá, že supervízor bude poznať špecifické zručnosti, ktorá má/môže/musí 

supervidovaný v práci s klientom aplikovať a zároveň vie posúdiť nakoľko a v akej miere je 

supervidovaný tieto zručnosti v práci s klientom (alebo pri spolupráci s kolegami) schopný 

aplikovať. Ak supervízor nepozná očakávané kompetencie a zručnosti pomáhajúceho 

pracovníka, je preňho ťažké reflektovať rozvoj a vývin týchto komptenecií u 

supervidovaného v priebehu supervízie. Z takéhoto dôvodu si napríklad mnohé 

psychoterapeutické školy, ale aj rôzne oblasti sociálnej práce (napr. Česká asociácia 

streetworku) vzdelávajú vlastných supervízorov, ktorí rozumejú supervidovanej 

problematike. Vzhľadom k tomu, že sme sa na Slovensku stretli s tým, že supervidovaní 

očakávali nielen reflexívne, procesuálne sprevádzanie prípadom, ale často očakávali aj 

konceptualizáciu prípadu, reflexiu postupov a zručností v aplikačnej praxi pomáhajúceho, 

rozhodli sme sa pri našej supervíznej praxi využívať aj možnosti, ktoré nám poskytujú 

vývojové modely supervízie. 

 

Vývojové modely supervízie 

Vývojové modely sú založené na dvoch predpokladoch. Prvým je, že keď si pomáhajúci 

rozvíja zručnosti a kompetencie, prechádza viacerými štádiami. Druhým predpokladom je, že 

každé štádium rozvoja si vyžaduje rozličné supervízne zručnosti a techniky. Čím sa 

supervidovaný viac zdokonaľuje v práci ktorú vykonáva, tým menej potrebuje hľadať v 

supervízorovi rolu učiteľa. To neznamená, že kvalifikovaný pomáhajúci s praxou 

nepotrebuje pomoc, ide o to, čo bude za pomoc považovať, čo bude preňho vhodné a 
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užitočné. Čím skúsenejší pracovník je, tým viac očakáva pomoc vo forme sprevádzania, 

podporu a povzbudenie. V raných štádiách učenia je potrebnej viac pomoci. Ako sa odborník 

postupne zdokonaľuje, ponúka sa menej priamej pomoci a inštruktáže až kým dieťa nesplní 

úlohu samostatne. Niekoľko vývojových modelov už bolo publikovaných: model 

Stoltenberga, McNeilla a Delwortha (1998) alebo Ronnestadov a Skovholtov (2003) model. 

Integrovaný vývojový model (Integrated Developmental Model) kladie dôraz na prácu v 

kontexte štyroch štádií kognitívnej komplexity, ktoré boli prevzaté z predošlých vývinových 

modelov. Napríklad Hoganov model už v roku 1964 tvrdí, že učiaci sa postupujú rôznymi 

štádiami vývoja. Stoltenberg vychádzal predpokladu, že náš kognitívny vývin sa mení v čase 

a tým sa mení aj naša schopnosť uvažovať a chápať. Súčasný integrovaný vývojový model 

(IVM) zaviedli Stoltenberg, McNeill, a Delworth v roku 1998. Je populárny, pretože opisuje 

supervidovaného v každom štádiu vývinu a predpisuje primerané supervízne intervencie v 

každom štádiu. IVM sa opiera o štyri štádiá, cez ktoré supervidovaný prechádza. Treba 

poznamenať, že keď supervidovaný dostane novú výzvu, môže sa vrátiť späť do skoršieho 

štádia. Každé zo štyroch štádií je charakterizované tromi štruktúrami: uvedomovanie si seba 

a druhého, motivácia a autonómia. Uvedomovanie si seba a druhého ukazuje úroveň 

poznania supervidovaného, ktoré sa vzťahuje na jeho vlastné odborné zručnosti a správanie, 

ako aj porozumenie klientovho sveta. Motivácia označuje záujem a túžbu angažovať sa v 

ďalšom rozvoji, vzdelávaní a výcviku. Autonómia je stupeň nezávislosti, ktorú 

supervidovaný prejavuje. V každej úrovni funguje supervidovaný v ôsmich oblastiach: 

- Kompetencie, zručnosti, intervencie – sebadôvera v zapojení sa do odborných 

(poradenských, terapeutických...) intervencií 

- Diagnostické techniky – využitie a administrovanie testov a techník posúdenia, 

ktoré sú pre obor relevantné 

- Interpersonálna diagnostika – využitie osobných zručností v konceptualizácii 

klientových tém a problémov 

- Konceptualizácia klienta – porozumenie ako prostredie , užší systém, anamnéza a 

osobnosť klienta ovplyvňujú jeho fungovanie 

- Individuálne rozdiely – kompetencia zaoberať sa rasovými, etnickými, 

spoločenskými a inými rozdielmi 

- Teoretická orientácia – hĺbka pochopenia teórií súvisiacich so supervidovaným 

prípadom/klientom 

- Plány a ciele (napr. plán terapie, sociálnej práce, poradenstva...) – schopnosť určiť 

primerané stratégie intervencií založené na identifikovaných cieľoch 

- Profesionálna etika – schopnosť integrovať profesionálnu a osobnú etiku 

IVM supervízie sa v každom zo štyroch štádií rozvoja paralelne zaoberá tým, ako sa 

supervidovaný rozvíja vo svojej odbornej roly a zároveň podporuje, sprevádza, vedie a učí 

supervidovaného zvládať výzvy a požiadavky výkonu profesie v súlade s jej štandardmi.  

 

Štádiá vývoja a intervencie  

Prvé štádium je charakteristické  vysokou motiváciou pracovať, ale aj vysokou motiváciou 

učiť sa. Zároveň je v ňom prítomná značná miera úzkosti pomáhajúceho, ktorá súvisí s 

neistotou začiatočníka. John Laux (2012), odkazujúc na teoretikov vývojových modelov, 

odporúča v supervízii odborníkov, ktorí sú v prvom štádiu rozvoja zamerať sa na získavanie 
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zručností. Keďže autonómia samostatne konať je obmedzená, supervidovaný, v prípade, že si 

dokáže vytvoriť so supervízorom podporný a bezpečný vzťah, prežíva (v pozitívnom zmysle) 

závislosť na autorite supervízora, pričom úzkosť supervidovaného je redukovaná istotou 

supervízora. Supervidovaní v tomto štádiu potrebujú, a od supervízora očakávajú štruktúru a 

pozitívnu spätnú väzbu. Cieľom však ostáva podpora uvedomenia, keďže sebauvedomovanie 

pomáhajúceho v práci je obmedzené. Pracovník, ktorý je na začiatku svojej odbornej kariéry 

si nie je dostatočne vedomý svojich silných, ale aj slabých stránok, čo znamená, že nevie čo 

nevie, ale nevie ani to, čo vie. Počas supervízie môže mať ťažkosti s konfrontáciou a 

otvorením sa. Ďalšie ťažkosti môžu byť spojené aj s konceptualizáciou prípadu. Ak sa učí 

odborné postupy, napodobňuje vzor a učí sa „správne spôsoby práce”, pričom hľadá, a to aj v 

supervízii, odpovede ako z kuchárskej knihy. Následne si v supervíziách môžeme všímať 

kategorické myslenie (tak to nie inak, alebo buď – alebo), prípadne naučený model 

nekriticky využíva aj v prípadoch kde nie je najvhodnejší – akokeby mal klapky na očiach. 

Etické princípy má naučené (ak mal tú možnosť), no nie sú integrované. Supervízne metódy 

a stratégie na úrovni 1. By mali poskytovať štruktúru a udržiavať úzkosť na zvládnuteľnej 

úrovni. Pracovníci by nemali dostávať tých najrizikovejších a najproblematickejších 

klientov. Intervencie supervízora sú najmä facilitačné (podpora uvedomenia , 

povzbudzovanie), preskriptívne (supervízor navrhuje postupy), edukačné (supervízor 

informuje o možnostiach, teóriách, metódach a technikách práce) a katalytické (za istých 

okolností necháva priestor pre ventiláciu. Okrem rozhovoru často pozorujem prácu 

supervidovaného, na živo, počas konzultácie (prostredníctvom jednocestného zrkadla, alebo 

sa jej supervízor účastní), prípadne na videu s následnou analýzou. Supervízor často 

prakticky ukazuje, resp. nacvičuje konkrétne zručnosti, napr. hraním rol. Súčasťou 

supervízorovej práce so začiatočníkom je reflexia vzťahu a dynamiky vzťahu medzi 

klientom, najmä to, či je funkčný, avšak nekomplikovaným, nepreťažujúcim spôsobom. 

Pokiaľ ide o formu supervízie, v prvom štádiu sa osvedčuje kombinácia individuálnej 

supervízie (ktorá prináša väčšie bezpečie a viac priestoru a času) a skupinovej supervízie 

(ktorá prináša viacero podnetov a uhlov pohľadu, podporu a nepriamu konfrontáciu 

prostredníctvom iných, aj rovesníkov). Ďalšou s metód, ktorú Stoltenberg, McNeill a 

Delworth (1998) odporúčajú využívať je čítanie odbornej literatúry a vedenie reflexívneho 

denníku. Supervízna práca postupuje od pozitívnej spätnej väzby a  analýzy silných stránok k 

rozvojovým témam. V prípade, že odborný rozvoj pracovníka napreduje, pomáhajúci začína 

využívať aj ďalšie nové prístupy/techniky, prestáva byť úzkostný a zameraný na seba a 

začína mať „v mysli viac klienta“. Motivácia je kolísavá, niekedy si pracovník veľmi 

dôveruje a cíti sa v práci isto, niekedy sa môže vidieť ako nekompetentný, pričom zvýšená 

zložitosť prípadu dokáže otriasť sebadôverou. V takýchto chvíľach prežívajú pomáhajúci 

zmätok, zúfalstvo, alebo váhanie. Odborník v druhom štádiu rozvoja funguje podľa Warda 

(1998) nezávislejšie a autonómnejšie, nie je však ešte úplne nezávislý a potrebuje podporu. 

Môže chcieť iba vyžiadaný, špecifický vstup, inokedy je závislý alebo vyhýbavý. Viac sa 

zameriava na klienta, no stáva sa, že sa s klientom rýchlejšie dostáva do protiprenosových 

zapletení, čím stráca efektívnosť. Výzvou v tomto štádiu je rovnováha v zameraní na potreby 

klienta a v účelnosti a účinnosti práce s klientom. Supervízne stratégie na úrovni 2 sú 

špecifické tým, že poskytujú menej štruktúry, viac autonómie a podpora je prítomná najmä 

počas obdobia regresie alebo stresu. Učenie sa zameriava na prácu s ťažšími klientmi s 
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vážnejšími osobnostnými problémami (napr. poruchy osobnosti). Intervencie a metódy 

supervízie sú facilitačné. Iba príležitostne supervízor využíva inštrukcie, viac sa môže oprieť 

o konfrontácie, keďže v tomto štádiu ju supervidovaný vie zvládnuť. V supervíznych 

sedeniach môže byť prítomných viac alternatívnych názorov, supervízia sa hlbšie venuje aj 

dynamike vzťahu medzi klientmi a supervidovanými. Supervízor poskytuje osvetľuje 

protiprenos, zaoberá sa prežívaním a pocitovými reakciami pomáhajúceho voči klientovi aj 

voči  supervízorovi. Medzi techniky a metódy práce patria pozorovanie (video alebo naživo) 

s reflexiou, hranie rol a nácvik sú však teraz už menej dôležité. Viac sa pracuje s náhľadmi 

cez interpretácie dynamiky a paralelných procesov. Naďalej je dôležité kombinovať 

individuálnu a skupinovú formu supervízie. Úroveň 3 je špecifická stabilnou motiváciou 

pomáhajúceho. V reflexii práce sa objavujú aj pochybnosti (znak zrelosti), ale 

supervidovaného neblokujú. Je presvedčený o vlastnej autonómii, vie konať aj myslieť 

samostatne a zároveň vie kedy má vyhľadať supervíznu konzultáciu. Pomáhajúci v tomto 

štádiu si zachováva vlastnú zodpovednosť a riadi sa zvnútornenými etickými princípmi, 

akceptuje vlastné silné aj slabé stránky, zameriava sa na klienta, na proces aj na seba a má 

pevnú profesionálnu identitu v relevantných oblastiach. Zároveň sleduje vplyv osobného 

života na svoj profesionálny život. Počas supervíznych sedení nie je supervidovaný závislý 

na štruktúre supervízora, vie čo potrebuje a proces si riadi sám. Supervízie mu poskytujú 

možnosť integrovať osobné a profesionálne témy s cieľom robiť v povolaní hodnotné 

rozhodnutia. Intervencie supervízora sú facilitačné, je možná autentická konfrontácia najmä s 

hlbšou psychodynamikou na rôznych úrovniach a kontextoch. Takáto konfrontácia je 

účinnou supervíznou reakciou na bloky alebo stagnáciu. Forma supervízie nehrá rolu, 

najčastejšie ide o rovesnícku supervíziu, ktorá prináša možnosť dotvárať si autonómny, 

integrovaný a jedinečný spôsob práce 

 

Zhrnutie a záver 

Vývojové modely supervízie ponúkajú jedinečný pohľad na vývoj pomáhajúceho v kontexte 

jeho profesionálneho rozvoja. Supervízorom dávajú ako diagnostické, tak aj intervenčné 

nástroje do procesu supervízie, ktorá je zameraná nielen na reflexiu myslenia a konania, ale 

na celkový odborný rast v roly. Ronnestad a Skovholt (2003) identifikovali niekoľko tém 

poradenského vývinu, ktorými prechádza supervidovaný, či je už vyškolený, alebo ešte nie. 

Supervízor počas sprevádzania kriticky reflektuje to, či, ako a kedy: 

- obsahuje profesionálny vývin čoraz väčšiu integráciu profesionálneho self a 

osobného self pomáhajúceho? 

- vníma pomáhajúci supervedovaný seba a svoj vplyv na klienta a následne reakcie 

klienta a ich vplyv spätne naňho? 

- je prítomná neustála reflexia  ako spôsob optimálneho učenia sa a odborného 

vývinu na všetkých úrovniach praxe? 

- je supervidovaný schopný prijímať záväzok učenia sa a pomáha mu v procese 

vývinu 

- sa mení kognitívna mapa supervidovaného: začiatočníci sa spoliehajú na 

vonkajšiu odbornosť, skúsení pracovníci sa spoliehajú na vnútornú odbornosť.  

- je pomáhajúci schopný uznať, že jeho odborný vývin je dlhý, pomalý, priebežný 

proces, ktorý môže byť aj omylný? 
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Vývojové modely supervízie umožňujú redukovať úzkosť z výkonu práce, pričom v procese 

supervízie väčšina odborníkov svoju úzkosť ovládne. Vývojové modely poskytujú nástroje k 

tomu, aby sa skúsenosti s klientmi stali nielen primárnym zdrojom učenia sa 

supervidovaného, ale aj zdrojom poznania ako osobný život ovplyvňuje odborné fungovanie 

a vývin počas celého obdobia praxe. Supervízia v čase reflektuje témy ako: nakoľko si 

supervidovaný uvedomuje, ktoré osobné a medziľudské interakcie poháňajú jeho odborný 

vývin, ako supervidovaný vníma starších odborníkov a absolventov výcviku a aký to má 

vplyv na jeho prax, nakoľko a ako supervidovaný uznáva, prijíma a oceňuje ľudskú 

rôznorodosti a utrpenie s ktorým sa stretáva. Reflexie pomáhajú supervízorom byť 

pozornými a sústredenými nielen k obsahu supervízie, ale celkovo aj k témam osobného a 

odborného rastu pomáhajúceho odborníka. Ronnestad a Skovholt (ibid) si všímajú, že vývin 

pomáhajúceho je komplexný proces, ktorý si vyžaduje neustálu reflexiu. Tvrdia tiež, že 

existuje paralela medzi tým, ako supervízor zvláda výzvy a ťažkosti vo vzťahu s klientom, a 

tým ako prežíva svoj odborný rast alebo stagnáciu. Vývojové modely dávame do pozornosti 

z viacerých vyššie spomenutých dôvodov. Predpokladáme, že napriek tomu, že si vyžadujú 

značnú mieru expertízy v obore, ktorý je predmetom supervízie, môžu byť obohatením pre 

supervízorov vo všetkých oblastiach. 

 

Bibliografické odkazy  

Hawkins, P., Shohet, R. (2004). Supervízia v pomáhajúcich profesiách. Praha: Portál 

Page, S., Wosket, W. (2002) Úvod do supervize: cyklický model. Tišnov: Sdružení SCAN 

Ronnestad, M. H. & Skovholt, T. M. (2003). The journey of the counselor and therapist: Research 

findings and perspectives on professional development. Journal of Career Development, 30, 5-44. 

Scherpner, M. a kol. (1999) Sprevádzanie v praxi (vedenie), poradenstvo a učenie - princípy sociálnej 

práce. Dolný Kubín : Vyd. P Huba. 

Smiths, K. L. (2009) A Brief Summary of Supervison Model (nepublikovaný text) 

Stoltenberg, C. D., McNeill, B., & Delworth, U. (1998). IDM supervision: An integrated 

developmental model for supervising counselors and therapists. San Francisco: Jossey-Bass 

Ward, C. C., & House, R. M. (1998). Counseling supervision: A reflective model. Counselor 

Education and Supervision, 38, 23-33. 

Zákon č. 305/2005 Z. z. - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 

Zákon č. 448/2008 Z. z. - Zákon o sociálnych službách. 

 

Kontaktné údaje na autora  

Mgr. Vladimír Hambálek 

Coachingplus 

Cabanova 42 

84102 Bratislava 

vladimir@coachingplus.org 

 



 

 
 

72 

Možnosti výskumu v sociálnej gerontológii- vízie a perspektívy
1
 

 

Martina Hrozenská 

 

Abstrakt   

Demografické ukazovatele hovoria jasnou rečou v prospech nárastu seniorskej populácie.  

Nastolený trend vytvára priestor pre kvalifikované analýzy života seniorov. Kvalita života 

seniorov a kvalita poskytovaných služieb bude zaujímať odberateľa i poskytovateľa služieb. 

Osobitný priestor zaujmú rodinní príslušníci klientov seniorského veku. 

 

Abstract  

Demographic indicators clearly point in favour of the growth of senior population. The 

established trend creates room for qualified analysis of life of seniors. Both clients and 

providers of service will be interested in quality of life of seniors and quality of provided 

services. A special place will be held by relatives of elderly clients. 

 

Kľúčové slová  

Gerontológia. Gerontologický výskum. Senior. Staroba.  

 

Key words 

Gerontology. Gerontological research. Senior. Old age. 

 

Text príspevku (max. 21600 znakov)  

Úvod 

Spoločenský vývoj ľudstva sa týka aj staroby.   

Podľa najpravdepodobnejšieho stredného scenára prognózy Bleha, Šprocha, Vaňo ( 2013) 

(BŠV 2013) by sa počet obyvateľov Slovenska mal do roku 2030 mierne zvýšiť na približne 

5,56 mil. osôb. V ďalšom prognózovanom období sa už očakáva postupný pokles, pričom v 

roku 2050 by na Slovensku mohlo žiť približne 5,47 mil. ľudí.  Zároveň je jednoznačne 

možné povedať, že Slovensko v najbližších rokoch čaká dynamické starnutie jeho populácie 

spôsobené predovšetkým posúvaním početných generácií do seniorského veku. Tento trend 

je nezvrátiteľný a veľmi úzko súvisí s predchádzajúcim populačným vývojom. Podľa údajov 

z konca roku 2012 sa počet obyvateľov vo veku 62 a viac rokov na Slovensku pohyboval na 

úrovni takmer 900 tis. osôb. Do roku 2025 by sa mal zvýšiť na 1,27 mil. a na konci 

prognózovaného obdobia v roku 2050 by to už malo byť podľa stredného scenára prognózy 

BŠV 2013 takmer 1,9 mil. osôb. Okrem nárastu absolútnej početnosti najpravdepodobnejší 

scenár predpokladá aj významný nárast váhy seniorov v slovenskej spoločnosti. Zo 

súčasných necelých 17 % na takmer 35 % v roku 2050. 
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V súvislosti so seniorskou problematikou, jej skúmaním, mapovaním a projektovaním 

služieb pre túto cieľovú skupinu je potrebné rozlišovať medzi tretím a štvrtým vekom seniora 

(do 80 rokov a nad 80 rokov veku). Je to významné delenie aj preto, že vek je napríklad 

najvýznamnejším rizikovým faktorom Alzheimerovej choroby. Vo vekovej skupine nad 80 

rokov narastá počet seniorov trpiacich demenciou o 15%, u 90-ročných je to nárast až takmer 

o  50%, pričom výskyt a rozšírenie Alzheimerovej choroby zostáva v tejto vekovej skupine 

už niekoľko desaťročí takmer konštantný (Baltes In. Gruss (ed.), 2009, s.20).  Vo svete je 

46,8 miliónov Európanov trpiacich demenciou. Trpí ňou každý 20. človek nad 65 rokov veku 

a každý 5. človek  nad 80 rokov veku. V Európe sa v roku 2040 predpokladá  nárast osôb 

trpiacich Alzheimerovou chorobou až na 11 miliónov, z toho na Slovenku to bude asi 180 

tisíc osôb. V roku 2050 sa odhaduje počet ľudí trpiacich demenciou na 131,5 miliónov 

(Štatistické údaje, 2016).  

Tretí vek -ranná staroba 

Tretí vek identifikuje silné stránky staroby, ktorými sú– sebavedomie a životná spokojnosť. 

Seniori majú dobrú schopnosť úspešne si usporiadať život v stále sa zmenšujúcom priestore 

za neustále sa zhoršujúcich telesných predpokladov. V oblasti subjektívneho prežívania 

môžu byť u jednotlivcov veľké straty vnímané ako konečný zisk. Ide o to, že sa neustále 

prispôsobujú tým alebo tomu s čím svoj život porovnávajú, napríklad s tými, ktorým sa vedie 

v živote ešte horšie alebo s tými, ktorí už zomreli.  

Úlohy pre odborníkov sa preto orientujú na zvyšovanie povedomia o tom, že dobré starnutie 

a staroba začínajú už v detstve a dospievaní. A taktiež na šírenie osvety v tom smere, že 

existujú isté mechanizmy, ktoré nedostatky plynúce z veku či zdravotného stavu môžu 

eliminovať. Môžeme v tejto súvislosti hovoriť o teórii selektívnej optimalizácie 

s kompenzáciou. Je to zároveň životná stratégia, ktorá ak sa používa od mladosti môže viesť 

k pocitu vyššej subjektívnej spokojnosti počas celého života jednotlivca.  

James F. Freise, standfordský lekár, sformuloval teóriu kompresie morbidity vo vysokom 

veku, ako možnosti oddialenia negatívnych aspektov starnutia- chorôb na dobu veľmi blízku 

nástupu "prirodzenej smrti" (Freise, 2005). Táto teória súvisí s teóriou selektívnej 

optimalizácie s kompenzáciou- kedy zjednodušene môžeme povedať, že "čo uberieme na 

dĺžke života, to získame na jeho kvalite". Prestáva tak platiť pozitívne spojenie medzi dlhým 

a dobrým životom. Tretí vek je stále aktívny a je potrebné s ľuďmi v tomto veku počítať aj v 

spoločnosti.  

Štvrtý vek tzv. kmeťovstvo 

Optimizmus typický pre rannú starobu už nie je znakom kmeťovstva. Štvrtý vek je 

charakteristický úpadkom takmer vo všetkých oblastiach ľudského života. Toto obdobie je 

charakterizované celkovou stratou funkčnosti. Berlínska a dánska štúdia zistili že najstarší 

ľudia majú oproti ľuďom v 3. veku 5-krát vyššiu pravdepodobnosť, že budú patriť do 

skupiny ľudí, ktorí trpia viacnásobným chronickým ochorením a nízkym funkčným 

potenciálom (Baltes In. Gruss (ed.), 2009).  Podľa zistenia nemeckých výskumníkov (Baltes 

In. Gruss (ed.), 2009) by si 90-tnici priali mať 60-70 rokov. Negatívne pocity sa objavujú 

najmä v súvislosti so zvyšujúcimi sa stratami kognitívnych schopností, potenciálu i plasticity 

"ja". Znižuje sa schopnosť učiť sa aj u seniorov, ktorí netrpia demenciou resp. iným neuro-

degeneratívnym ochorením mozgu. 80 a viac roční seniori sa cítia byť osamotení a strácajú 

pocit kontroly nad svojím životom. Klesá pocit subjektívnej spokojnosti, staroba sa prekrýva 
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s chorobou. 

Sociálna gerontológia v sociálnej práci 

Súčasná gerontológia vznikla na začiatku 20. storočia. Zhromaždila množstvo materiálu 

a vyslovila množstvo hypotéz o podstate starnutia a staroby. Predĺžil sa priemerný vek, 

znížila sa úmrtnosť, ale maximálna dĺžka života a tempo starnutia zostali rovnaké.  

Sociálna gerontológia má priame implikácie na sociálnu politiku. Ide najmä o programy, ku 

ktorým patrí sociálne zabezpečenie, nemocenské poistenie, bezplatná lekárska starostlivosť, 

právne poradenstvo, prepravné služby a iné. Iný dôvod pre aplikovaný zámer je ten, že 

„seniorská“ politika predstavuje značnú časť štátneho rozpočtu. Mnohé súčasné výskumné 

projekty sa zameriavajú na spôsoby vedúce napríklad k zlepšeniu poskytovania služieb pre 

starších ľudí, na zhodnotenie efektivity programov a identifikovanie neuspokojených potrieb 

a pod..  

Staršia populácia vytvára dopyt po službách a postupným starnutím obyvateľstva sa bude 

tento dopyt zvyšovať. Ľudia, ktorí poskytujú takéto služby na americkom kontinente sa 

nazývajú  gerontologickí špecialisti
1
. Táto definícia zahŕňa gerontológov z iných disciplín, 

najmä tých disciplín, ktoré sa zaoberajú fyzickými, mentálnymi a sociálnymi aspektmi 

starnutia – ako psychológovia, sociológovia a sociálni pracovníci, ale aj geriatrii, 

ošetrovateľky a ďalší. Činnosti, ktoré vykonávajú gerontologickí špecialisti sú rôzne, ale 

všeobecne spadajú do siedmych kategórií (bližšie uvedené v tabuľke 1).  

 

Tabuľka 1: Charakteristika činností gerontologických špecialistov 

  

Priame poskytovanie služieb Poskytovanie zdravotných, právnych, psychologických a 

sociálnych služieb jednotlivcom a ich rodinám. 

Plánovanie programu 

a hodnotenie 

Návrh, implementácia a hodnotenie programov pre seniorov. 

Administrácia Dohliadanie na činnosť, personálne zabezpečenie, výdaje a 

hodnotenie agentúr a organizácií pre seniorov. 

Marketing a vyvíjanie 

produktov 

Posudzovanie potrieb seniorov, rozvoj služieb a produktov na 

uspokojovanie potrieb seniorov a ich predaj na trhu. 

Advokácia Vyzývanie vlády a súkromného sektora k citlivému reagovaniu na 

potreby seniorov. 

Vzdelávanie a školenie Plánovanie inštruktážnych programov pre seniorov alebo vedenie 

kurzov o starnutí na univerzitách a vysokých školách. 

Výskum Realizácia základného výskumu o procesoch starnutia alebo 

realizácia aplikovaného výskumu o uspokojovaní potrieb 

seniorov. 

Zdroj: Quadagn (1999, s.391) 

 

Poslednou uvedenou skupinou sú výskumníci. Výskum realizujú ako praktici, tak i 

akademici. Stúpa dopyt po základnom výskume, ktorý pomôže pomáhajúcim pracovníkom 

lepšie pochopiť individuálny proces starnutia, ako aj dopyt po aplikovanom výskume, ktorý 

im umožní vytvoriť a implementovať programy na uspokojovanie potrieb starnúcej 

                                                           
2
 pod týmto pojmom chápeme pracovníkov ( i pracovníčky) oboch pohlaví 



 

 
 

75 

populácie. V kategórií seniorov panuje vysoká plasticita a variabilita medzi funkciami a 

osobami a vysokou mierou biografickej individuality. Napriek tomu, že sa v tomto texte 

odvolávame na charakteristiku „gerontologických špecialistov“ pôsobiacich v USA, 

domnievame sa, že predznačené úvahy nachádzajú uplatnenie aj vo vzťahu k slovenských 

reáliám.  V intenciách slovenskej legislatívy však zostávame pri označení sociálni pracovníci 

resp. asistenti sociálnej práce. 

Výskum v gerontológií- budúce možnosti 

Perspektívy gerontologického výskumu môžeme chápať prostredníctvom ústrednej 

metodologickej otázky, ktorá sa v gerontologickom výskume zaoberá tým  ako rozlišovať 

medzi vplyvom veku, obdobia a skupiny. Vplyv veku je rozdielnosť vzhľadom na 

chronologický vek alebo stupeň priebehu života (napríklad zvýšená potreba bifokálnych skiel 

s narastajúcim vekom jedinca). Vplyvu obdobia zodpovedá dopad udalostí na ľudí, ktoré v 

živote zažívajú ( napr. väčší hospodársky pokles zapríčiňuje, že takmer každý míňa menej). 

A vplyv skupiny je rozdielnosť vzhľadom na skúsenosti alebo charakteristiky skupiny 

„špecifického pôvodu“, ku ktorej jedinec patrí
2
. Na rozlíšenie vplyvu veku, obdobia 

a skupiny sa používajú dva základné výskumy- prierezový a longitudinálny. 

Výskum v gerontológii by sa mal orientovať nie na dĺžku života, ale na fakty, ktoré 

vypovedajú najmä o kvalite života vo vysokom veku. Výskum v tejto oblasti by mal zároveň 

slúžiť na korigovanie kvantitatívnych ukazovateľov demografov hovoriacich o  

predlžujúcom sa veku obyvateľstva, čím sa ale ignoruje celkový obraz (holistické chápanie) 

psychologických, sociálnych a kultúrnych aspektov individuálneho života resp. 

individuálneho starnutia. Celostné chápanie starnutia a staroby tak vytvára priestor pre 

interdisciplinárny prístup a spoluprácu odborníkov.  

Vo výskume je zároveň nevyhnutné minimalizovať hodnotový absolutizmus ako imperatív a 

orientovať sa na kvality individuálnych významov života a utvárania posledných životných 

fáz aj vzhľadom k tomu, že staroba je potenciálne najvyšším výkonom jednotlivca.  

Domnievame sa, že výskum v sociálnej gerontológií by mal vytvoriť priestor pre 

individuálnu kultúru starnutia s maximom osobnej individuálnej zodpovednosti a tvorivej 

sily a možnosti i voľnosti v tom, ako starobu prežiť. Tzn. využívať a uplatňovať kvalitatívny 

výskumný dizajn, ktorý narába s kľúčovými pojmami ako "subjektivita" a "význam". Sankar 

a Gubrium, (1994) v tejto súvislosti konštatujú, že sociálni gerontológovia sa taktiež učia 

o starnutí z kvalitatívneho výskumu.  

Kvalitatívna výskumná stratégia vychádza z predpokladu, že sociálnu realitu konštruujú 

subjekty a nemožno ju redukovať na apriórne platné zákony. Kvalitatívni výskumníci sú toho 

názoru, že dôkladnému pochopeniu ľudí a každodenného života predchádza  komunikácia 

s nimi a pozorovanie ich správania. Cieľom je teda preskúmať sociálnu skutočnosť 

odkrývaním subjektívnych významov, opierajúc sa o to, ako svet vnímajú a interpretujú 

subjekty výskumu.  

Využiť môžme techniky ako pozorovanie, rozhovor, lingvistickú analýzu, techniky, ktoré sú 

pre výskumnú prácu so seniorským klientom akosi "prirodzenejšie" a "výpovednejšie" ako 

masové zbieranie faktov z dotazníkov. Plne však rešpektujeme  aj hodnotu kvantitatívnej 

                                                           
3
 napríklad rozdiely v dĺžke dieťaťa  pri narodení medzi obyvateľmi rôznych etník, či vzhľadom k historickému 

obdobiu a pod. 
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výskumnej stratégie.  Induktívny logický princíp kvalitatívne orientovaného výskumu 

povedie k tvorbe novej teórie, vychádzajúcej zo sociálnej praxe, ktorá môže byť výskumom 

ešte upresnená či rozšírená.   

Tento typ výskumnej stratégie je podľa nášho názoru vhodný napríklad na zisťovanie 

hodnotových systémov alebo identifikáciu relevantných problémov pri integrácií dlhodobo 

chorých do spoločnosti či sledovanie choroby očami príbuzného, ktorý sa o chorého stará a 

podobne. Prínosným môže byť aj v oblasti špecializovaného poradenstva pre seniorov.  

V kvalitatívnom výskume pôjde o úlohy, ktoré si vyžadujú iniciačnú otázku- "ako vidia svet 

rodinní opatrovatelia"..."aké sú aktuálne hodnotové preferencie konkrétnych sociálnych 

pracovníkov"..."ako vidia svet a ako ho hodnotia klienti ZSS" a iné.   

Záver 

Hoci "tvrdé" demografické ukazovatele hovoria o počtoch seniorov pre ktorých bude 

potrebné plánovať a poskytovať služby, významnú a nemej početnú skupinu tvoria rodinní 

príslušníci seniorov. Sú predmetom záujmu hlavne sociálnych pracovníkov. V prepojení na 

sociálnu politiku ako zadávateľa úloh pre praktickú SP možno nachádzať ešte množstvo 

"bielych miest" v koncepcii rodinného opatrovania či sociálnej ochrany rodinných 

opatrovateľov.   

V intenciách vyššie uvedených teoretických konceptov sa  priestor pre budúci výskum otvára 

aj v možnostiach na čo presne selekciu, optimalizáciu a kompenzáciu zamerať. Pre tretí vek 

sú to najmä vytváranie sociálnych vzťahov, starostlivosť o vlastnú plasticitu (tvárnosť, 

formovateľnosť i poddajnosť), vzdelávacie aktivity a v neposlednom rade i správanie sa voči 

vlastnému zdraviu- osobná preventívna medicína – prehľad osobných zdravotných rizík 

jedinca a následná možná prevencia. Takto definované ciele rešpektujú celostné chápanie 

jedinca, jeho individualitu a originalitu a zároveň predpokladajú interdisciplinárny prístup k 

problematike. 

 
1
 Príspevok vznikol ako súčasť projektu KEGA č.022UKF-4/2015 s názvom Multimediálna podpora členov 

interdisciplinárneho tímu so zameraním na paliatívnu starostlivosť a projektu VEGA č.1/0606/16 Potenciál 

zabezpečenia a výkonu profesionálneho rodičovstva. 
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Delikvencia, škola a sociálne väzby 

 

Andrea Juhásová 

 

Abstrakt   

Zámerom príspevku je upozorniť na dôleţitosť posilňovania sociálnych väzieb detí a 

mládeţe v prostredí školy. Príspevok načrtáva moţné príčiny uvoľňovania sociálnych väzieb 

v prostredí školy a ich dôsledky. Zároveň ponúka moţnosti riešení v oblasti prevencie vzniku 

sociálno – patologických javov na školách. 

 

Abstract  

The intention of this paper is to highlight the importance of the strengthening of the social 

bonds of children and youth in the school environment; and its consequences It also outlines 

the possibilities for the release of social bonds in school environment and the consequences. 

The papers offer possibilities of options for solutions in the field of socio-pathological 

phenomena in schools. 

 

Kľúčové slová  

Delikvencia, škola, deti a mládeţ, komunikácia, sociálne väzby 

 

Key words 

Deliquency, school, children and youth, communication, social bonds 

 

Úvod 

Súčasné teórie výchovy pristupujú k procesu socializácie ako k spoločenskému javu, ktorý 

je súčasne mechanizmom spoločnosti, na udrţiavanie kontinuity v kultúrno-spoločenskom 

vývoji ľudstva a to odovzdávaním poznatkov z generácie na generáciu, na obohacovanie 

kultúrneho dedičstva predchádzajúcich generácií a vznik nových kultúrno-spoločenských 

hodnôt ľudstva.  

Socializácia dieťaťa okolo šiesteho roku veku pri vstupe do základnej školy, sa završuje 

dosiahnutím sociálnej spôsobilosti, ako jednej zo zloţiek školskej zrelosti alebo školskej 

pripravenosti. Dieťa sa začleňuje do spoločnosti v období, keď je vplyv noriem, hodnôt a 

ideí oveľa intenzívnejší neţ v minulosti. Na tento vplyv reaguje dieťa často iba adaptáciou a 

pasívnym osvojovaním si noriem a kultúrneho dedičstva, ako i ţivotného štýlu 

predchádzajúcej generácie. V súčasnej spoločnosti tomu napomáhajú najmä koncentrácia 

ekonomickej i politickej moci, vznik obrovského potenciálu zábavného priemyslu, vznik 

masovej kultúry, rast konformity. Zmeny, ktoré v dôsledku týchto javov vznikajú, vytvárajú 

priestor pre rizikové správanie, ktoré je neraz predpolím delikvencie. Príčiny problémov 
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v oblasti preţívania a správania detí a mládeţe sú často predmetom výskumov 

zameriavajúcich sa na odhalenie rizikových faktorov podieľajúcich sa na vzniku ich 

delikventného správania (napr. Gomes, J.,T.; Bertrand, L.D.; Paetsch, J., J.; Hornick, J., P. 

2009; Windle, M. - Mason, W. A. 2010 a i.). 

 

Sociálne väzby 

Školy ako výchovno – vzdelávacie inštitúcie, by mali svojim vnútorným nastavením 

pravidiel a noriem vytvárať priestor pre formovanie prosociálneho správania a elimináciu 

antisociálneho správania. 

Výskumy realizované v USA ( napr. Eith, 2005)  dokazujú, ţe ak ţiaci prijímajú školské 

prostredie za „svoje“ a majú tam vytvorené vzťahové väzby, dôverujú školskému 

prostrediu – nastaveniu pravidiel a školskej politiky - dosahujú lepšie študijné výsledky a 

menej sa angaţujú v delikventných aktivitách. Konflikty vyplývajúce z nespravodlivo 

nastaveného systému pravidiel môţu viesť k oslabeniu väzieb študenta na školu, čo vytvára 

priestor pre vyhľadávanie iných, často delikventných skupín. Štátne školy zvyčajne 

kopírujú hodnoty a normy strednej vrstvy. Ţiaci prichádzajúci z prostredia, kde tieto 

hodnoty nekorešpondujú s rodinnými hodnotami môţu preţívať diskomfort a tlak „diktátu“ 

školy, čo výrazne oslabuje ich vzťah ku školskému prostrediu. Okrem toho, na fenoméne 

oslabovania sociálnych väzieb participujú ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú sociálne väzby 

vo vzťahu ţiak – škola. Školy s vysokým počtom ţiakov v triedach majú zriedka dosť 

učiteľov, vychovávateľov a iných zamestnancov na to, aby mohli mať prehľad o správaní 

ţiakov v priebehu dňa. Tieto podmienky nezriedka vedú k členeniu sa ţiakov na rôzne 

skupiny, ktoré bez profesionálneho usmernenia a cielenej práce vedú k oslabeniu 

sociálnych väzieb medzi ţiakmi. Navyše, ak ţiaci nenapĺňajúci pravidlá konformity 

nenájdu priliehavú skupinu rovesníkov, prípadne ak sú rozpory medzi hodnotovým 

systémom školského a domáceho prostredia priepastné, prichádza k odcudzeniu sa 

školským sociálnym väzbám. Pravdaţe, školské prostredie ako také nemôţe nahradiť 

rodinné prostredie, ale môţe významnou mierou prispieť k prevencii delikventného 

správania. 

Hoci posúdiť priamy vplyv školského prostredia na utváranie sociálnych väzieb nie je 

jednoduché,  sociológovia sa v jednom zo svojich výskumov sa o to pokúsili, pričom sa 

zamerali na to ako školské faktory ovplyvňujú individuálne premenné vo vzťahu 

k budovaniu pevných sociálnych väzieb v školskom prostredí. Výskumníci sledovali 

sociálne väzby ţiakov v piatom, ôsmom a jedenástom ročníku. Obrázok č. 1 ilustruje vzťah 

faktorov ovplyvňujúcich sociálne väzby v prostredí školy. Výsledky výskumu poukazujú na 

to, ako vybrané  školské faktory (normy, hodnoty, politika školy) v súčinnosti s 

individuálnymi faktormi (rasa, pohlavie a dosiahnutá úroveň vzdelania) súvisia s pevnými 

alebo voľnými sociálnymi väzbami v škole a v akom je  tento fenomén vzťahu s 

delikvenciou.  
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Obrázok č. 1: Vzťah faktorov ovplyvňujúcich sociálne väzby v prostredí školy 

 
Zdroj: Eith, Ch., A. 2005. 

 

Faktory školského prostredia vplývajú na vzťah utvárania sociálnych väzieb v kontexte 

s individuálnymi faktormi, čiţe svojim spôsobom formujú tendenciu indivídua mať viac 

alebo menej pevné sociálne väzby v školskom prostredí. Jedným z posolstiev výskumu je 

apel na dôleţitosť vytvárania priestoru pre vznik zdravých väzieb cez sociálne intervencie 

a zmeny v nastavení systémov škôl. 

 

Nástroje optimalizujúce školské faktory 

Výchova harmonicky vyváţenej osobnosti zohľadňuje dve základné tendencie človeka, a to 

lásku k sebe a lásku k druhým. Beţným javom je vyhľadávanie vlastných výhod na úkor 

druhého. Môţeme to chápať ako vnútorný konflikt medzi našou sebeckosťou a altruizmom, 

v ktorom víťazí práve neţiaduca sebeckosť. Táto nerovnováha deformuje charakter a je 

zdrojom napätia v medziľudských vzťahoch. Preto jednou z prvoradých úloh výchovy je 

rozvíjanie schopnosti stotoţniť sa s druhým človekom a urobiť niečo dobré bez toho, aby 

sme za to očakávali bezprostrednú odmenu alebo protisluţbu.  

Proces, v ktorom nácvik prosociálneho správania v školskom prostredí získava ucelený 

charakter a dlhodobú udrţateľnosť pozostáva z troch krokov (Roche Olivar, 1992): 

 Kognitívna senzibilizácia (scitlivenie na realitu) umoţňuje dieťaťu pochopiť 

záţitkovou formou alebo pomocou dialógu nejakú novú skutočnosť. Typické formy 

práce sú pozorovanie, hry so psychologickým podtextom, prezentácia pozitívnych 

vzorov správania. 

 Nácvik v triede – umoţňuje osvojiť si zodpovedajúce spôsobilosti (komunikáciu, 

úctu, k sebe) formou hrania roly, scénky, napr. pozdrav, ospravedlnenie sa a pod. 

Spätná väzba u dieťaťa posilňuje správne vykonanie správania. 

 Prepojenie so ţivotom – umoţňuje dieťaťu prepojiť nové poznatky a sociálne 

spôsobilosti s kaţdodenným ţivotom, napríklad pripraviť milé prekvapenie pre 

svojho kamaráta. 

Sociálno - psychologický tréning 

Sociálna kompetencia je tým, čo človeku pomáha zvládať a ovplyvňovať jeho sociálny 

svet. Je konštruktom, ktorý obsahuje schopnosť integrovať myslenie, emócie a správanie na 

efektívne vyrovnávanie sa s poţiadavkami a pravidlami sociálneho prostredia. Pozostáva z 

viacerých komponentov, ktorých zoznam sa neustále rozširuje.  
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Sociálno-psychologický tréning je zaloţený na osobnej záţitkovej skúsenosti, a zároveň 

vychádza a je prepojený s relevantnými teoretickými poznatkami a príslušnými 

vedomosťami. Jeho účinnosť súvisí s procesmi interiorizácie aj exteriorizácie. Úspešná 

realizácia súvisí s celým radom premenných, od výberu techník, cez prácu trénera aţ k 

charakteristike tréningovej skupiny, materiálnemu zaisteniu tréningu atd. 

(Komárková,Slaměník, Výrost, 2001). 

Obsahom sociálno-psychologického tréningu nie je terapia, či hĺbkové pôsobenie. Ide v 

ňom o to, aby sa účastníkom vyjadrila podpora, pochvala, aby zaţívali pozitívne pocity z 

toho, ţe sa niekto o nich zaujíma. Cieľom je navodenie pozitívnej sociálnej atmosféry. S 

tým súvisí základná schopnosť reflexie seba aj druhých ľudí, vyjadrovania svojich potrieb a 

pocitov, spoznávanie vlastnej hodnoty a hodnoty ostatných ľudí. V súčasnej spoločnosti 

vládne skôr atmosféra vzájomnej konkurencie, poniţovania. Sociálno-psychologický 

tréning by mal byť miestom sprostredkovania pocitu vlastnej hodnoty, prosociálnych 

hodnôt, z ktorých sa potom odvíja modifikované sociálne správanie. Sociálno-

psychologický tréning je priestorom pre experimentovanie so svojím správaním a tým aj 

pre rozvíjanie sociálnej kompetencie. Najmä v USA a v krajinách Západnej Európy je 

sociálno-psychologický tréning akceptovanou a rozšírenou formou vzdelávania nielen detí, 

no prakticky všetkých skupín obyvateľstva (Coleman, Deutsche, 2000, Bremner, Topping, 

2002, Polk, 2002, in Dobeš, Fedáková a kol., 2006). Je to najmä preto, ţe oproti tradičným 

formám vzdelávania prináša hlbšie a dlhodobejšie pozitívne zmeny v sociálnej kompetencii 

človeka, ktorá je pre úspešné fungovanie v dnešnej rýchlo sa meniacej spoločnosti 

dôleţitejšia ako vedomosti o faktoch. Pavelová, Tomka (2010 v tomto kontexte uvaţujú 

o dôleţitosti zvyšovaní kľúčových kompetencií kaţdého človeka, čo  vnímajú  ako 

celoţivotný proces, ktorý je udrţovaný dynamikou nového učenia a preučovania. 

Slovensku je tento typ vzdelávania síce známy, avšak vyuţíva sa iba v minimálnej miere a 

bez hlbšej metodologickej prípravy či znalosti o jeho účinkoch. Je pritom dobre známy fakt, 

ţe ak chceme pozitívne vplývať na zmenu správania človeka (čo je pre Slovensko v dnešnej 

kritickej situácii týkajúcej sa drogových závislostí a kriminality mládeţe zásadná otázka) je 

sociálna kompetencia práve tým, čo takúto zmenu umoţní. Tradičné vzdelávanie v tomto 

ohľade, ţiaľ, zlyháva. 

 „Rozhodujúcim prvkom je práve emocionálny rozmer vzťahu, pretoţe dieťa alebo 

dospievajúci vníma a reaguje vo svojom preţívaní na vzťahovú a menej na obsahovú 

zloţku komunikácie, orientuje sa viac podľa svojich pocitov menej podľa racionálnych 

úvah, potrebuje viac dôverovať, resp. veriť človeku“ (Labáth, 2001, s. 75). 

Závery Národnej konferencie o deťoch a mládeţi dokumentujú kritický stav v oblasti 

kriminality mládeţe, drogových závislostí a negatívnych spoločenských vplyvov na 

mládeţ. V záveroch konferencie sa konštatuje, ţe dlhodobý a plošný sociálno-

psychologický tréning je efektívnou metódou na prevenciu týchto javov. Negatívne javy v 

dnešnej spoločnosti pôsobia na mládeţ plošne, bez regionálnych rozdielov a dlhodobo. 

Jedinou inštitúciou, ktorou môţe štát plošne a dlhodobo pôsobiť proti týmto javom, je 

škola. V novej koncepcii výchovy a vzdelávania Milénium sa uvádza potreba vyučovania 

nových kompetencií, konkrétne intra  a interpersonálnych zručností, z čoho vyplýva posun 

ťaţiska z kognitívnych na sociálne a emocionálne kompetencie (Dobeš, Fedáková akol., 

2006). 



 

 
 

82 

Vyššie uvedení autori ďalej poukazujú na fakt, ţe u mladého človeka, ktorý prešiel 

dlhodobým a pravidelným sociálno-psychologickým tréningom, je vyššia pravdepodobnosť 

pozitívnych zmien v oblastiach zvýšenia pocitu vlastnej hodnoty. To prináša vyrovnanejšie 

vnútorné preţívanie, častejšie pocity šťastia a spokojnosti. Spolu so zvyšovaním pocitu 

vlastnej hodnoty vzrastá schopnosť kognitívneho učenia, všeobecne platí, ţe sebaúcta 

kaţdého človeka má vplyv na vynaloţené úsilie. Ďalšie oblasti sa týkajú zvýšenia miery 

akceptovania odlišnosti iných a prosociálneho správania a Preferovania kooperatívneho 

správania a riešenia problémov, porozumenia skupinovým mechanizmom. Zlepšuje sa tak 

atmosféra sociálnej skupiny, v ktorej sa mladí ľudia pohybujú a zvyšuje sa  miera poznania 

potrieb jednotlivca, potrieb iných a ich vzájomného zlaďovania. Mladý človek sa tak lepšie 

orientuje v stále komplikovanejšom sociálnom svete a je schopný prijímať nové varianty v 

interpretácii sociálnej reality a predpovedania sociálneho správania druhých a jeho 

dôsledkov. 

 

Školská mediácia 

Mediácia v školskom prostredí predstavuje nový spôsob riešenia konfliktov medzi učiteľom 

a ţiakom, nadriadeným a podriadeným, učiteľom a rodičom i ţiakmi navzájom. Faktorov v 

školskom prostredí, ktoré môţu ovplyvniť konflikt, je veľa. Patria sem povahové vlastnosti 

sporných strán, rozdielne hodnotové systémy, dĺţka vzťahu, generačné rozdiely, 

spomienkový optimizmus dôb minulých, odlišné sociálne prostredie, pretrvávajúci stres, 

dlhodobá frustrácia, dosiahnuté vzdelanie, postavenie, silné ambície, zmysel pre 

precíznosť, spoľahnutie sa na intuíciu, ale aj prítomnosť „divákov“ v konflikte, resp. ich 

necitlivé vtiahnutie do témy. 

Podľa Bieleszovej (2014) sa najčastejšie predmety sporu v školskom prostredí týkajú: 

 Rozdielnych očakávaní – vstup do pracovného pomeru nie je vţdy len vecou 

dodrţiavania pracovnej zmluvy a podmienok stanovených v opise pracovnej 

činnosti. Dôleţité sú vzájomné očakávania, teda výmena vkladov a podnetov medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom. Tieto očakávania môţu byť aj ďalším impulzom 

naštrbenia kolegiálnych vzťahov pri nedostatočnom nasýtení potrieb. 

 Ohovárania, intríg, závisti – rôznorodosť názorov svedčí o rozdielnosti pováh. 

Frustrácie z nevypovedaného môţu byť spúšťačom negatívnych emócií. Prerušenie 

komunikácie medzi účastníkmi sporu smeruje k ohrozeniu vzájomného pochopenia, 

k rastúcej nespokojnosti a k výrazne negatívnej emocionálnej odozve na oboch 

stranách. 

 Rodičov, ktorí chcú byť partnermi školy – aktívny rodič prostredníctvom siete 

získava informácie, ktoré má potrebu overovať si. Školské prostredie tak v reálnom 

čase nie je vţdy schopné akceptovať vzrastajúcu rozdielnosť názorov. 

 Zdieľania medzi rovesníkmi - beţné hádky o miesto v lavici, pouţívanie 

slangových, vulgárnych výrazov na adresu kamaráta, obviňovania z poţičiavania a 

nevrátenia vecí bývajú spúšťačom ďalších reakcií. Mení sa štýl ţivota detí. Online 

kamarátstva, nespracované mnoţstvo virtuálnych záţitkov, mnoţstvo informácií, 

kyberšikanovanie, tlak obrazových médií zvýrazňuje sociálne rozdiely a vyvolávajú 

potrebu rovesníckej mediácie. 

Mediácia v školskom prostredí môţe mať rôzne podoby. S vyuţitím prvkov mediácie môţe 
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byť dobrovoľným záujmom z vôle sporných strán, ktorej záväzky nadobúdajú hlavne 

morálny rozmer. “Nedostatkom” takejto formy mediácie je, ţe nie je vymáhateľná. 

Mediácia, ktorá je definovaná zákonom, má svoje pravidlá. Je to mimosúdna činnosť, pri 

ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich 

zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Pouţíva sa v prípadoch, keď obe strany sú 

uţ v rozbehnutom konflikte a nevedia nadlimitnú záťaţ ďalej riešiť bez pomoci tretej osoby 

– mediátora. 

Moţnosť mediácie ako prioritnej alternatívy riešenia sporu môţe byť uzatvorený v rôznych 

zmluvách mediačnou doloţkou. Mediačná doloţka hovorí, ţe v prípade konfliktu sa strany 

pokúsia riešiť spor mediačnou cestou. Je to samostatné ustanovenie zmluvy, ktoré chce 

vyuţiť pred súdnym konaním inštitút mediácie. Obsah mediačnej doloţky záleţí výlučne na 

dohode strán (Bieleszová, D., 2014).  

Mediátor, ak je ním zrelý študent, študentmi prijímaný učiteľ, teda ktokoľvek, kto má 

prirodzenú autoritu u mediovaných strán – sprostredkováva stranám „výchovné posolstvo”. 

To v sebe neobsahujú len osoby mediátorov, ale aj samotný proces mediácie. 

Sprostredkovanie zručností a „filozofie”, ktorá posilňuje samostatnosť a sebavedomie strán 

v neagresívnom spôsobe riešenia sporov, je určite moţné pokladať za výchovu. Keďţe 

najčastejšou podstatou konfliktov v školách je prestupovanie psychologických aj fyzických 

hraníc druhého človeka, mediácia pomáha sporiacim sa stranám uvedomovať si vlastné 

hranice aj hranice druhých ľudí – ako môţu efektívne brániť svoje hranice (potreby), a na 

druhej strane presadzovať svoje potreby bez toho, ţe by pošliapali alebo obmedzovali 

hranice druhých. Program riešenia konfliktov a mediácie zameraný na nacvičovanie 

zručností je jedným z fungujúcich prostriedkov, ako pomôcť ţiakom narábať so svojou 

impulzivitou 

a dávkovať svoje silné emócie takým spôsobom, aby prospeli vyriešeniu situácie a nie k jej 

eskalácii (Bernařík, 2001). 

 

Sociálna práca v škole 

Sociálny pracovník je odborník, ktorý vďaka vedomostiam z rôznych oblastí (sociálna 

práca, psychológia, právo, a i.) je jedným z kľúčových aktérov pozitívnej zmeny v prípade 

riešenia problémových situácií detí s poruchami správania na základných školách. Jeho 

pole pôsobnosti je zamerané len na prevenciu a na intervenciu, s čím úzko súvisí práca 

s rodinou ţiaka i celou komunitou. 

Koscurová (2013) popisuje vybrané metódy a formy sociálnej práce v škole v oblastiach 

prípadovej sociálnej práce a sociálnej práce so skupinou. Prípadovú sociálnu práce 

systematicky delí do šiestich etáp týkajúcich sa sociálnej evidencie, diagnostiky, návrhov 

na riešenie problému, sociálnej terapie , overovania výsledkov a dokumentácie sociálnej 

práce. Z metód upozorňuje na významnosť krízovej intervencie, odborné sociálne 

poradenstvo a sociálnu terapiu, mediáciu a sociálnu prácu s rodinou. 

Najmä oblasť práce s rodinou je na školách kapacitne obmedzená nedostatkom odborníkov 

a časového priestoru pedagógov. Z prieskumu v oblasti školskej sociálnej práce 

realizovaného na UKF v Nitre (Juhásová, 2015) vyplývajú zistenia, na základe ktorých je 

zrejmé, ţe rodičia ţiakov si uvedomujú nárast porúch správania a sociálno-patologických 

javov v prostredí základných škôl. S vedomím, ţe  prioritné riešenia problémových situácií 
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týkajúcich sa dieťaťa preberá rodina, by väčšina opýtaných z rodičov privítala spoluprácu 

so sociálnym pracovníkom, či uţ na preventívnej alebo intervenčnej úrovni. Obohatenie 

systému školy o pozíciu sociálneho pracovníka by tak mohlo prispieť k upevneniu 

spolupráce na úrovni ţiak – učiteľ – rodič. Jedným typom intervencií, ktoré môţu sociálni 

pracovníci v prostredí školy realizovať  sú tieţ skupinové edukatívne alebo poradenské 

programy pre deti  rozvodu (Ondrušková, 2013). Štandardne sa tento typ programov 

realizuje napr. na školách v USA  (napr. Margolin, 1996, in Ondrušková, 2013) a pilotne 

bol overený aj v našich podmienkach.  Programy  sú pripravené tak, aby podporili 

rezilienciu dieťaťa pre zvládanie nárokov, ktoré takáto zmena ţivota rodiny so sebou 

prináša. Zároveň majú potenciál pôsobiť ako prevencia výskytu  rizikových reakcií 

a ťaţkostí, ktorými deti obvykle na túto situáciu reagujú.   

Podľa výskumu Holúbkovej, Glasovej (2011) je nielen správanie, ale aj školská úspešnosť 

determinovaná vzťahom ţiaka ku škole, čo znovu upozorňuje na dôleţitosť sociálnych 

väzieb. Lauermann (2013) sa ako o pozitívnom trende v rozvíjaní školskej sociálnej práce 

zmieňuje o tzv. komunitných školách, ktoré do procesu vzdelávania zapájajú miestnych 

občanov, čím sa obohacuje vyučovanie detí, dospelých a tým spôsobom aj celej komunity. 

Tieto sú podľa neho cestou k zvýšeniu socioekonomickej kapacity určitých lokalít. V rámci 

nich pracujú nielen školský psychológovia, ale aj sociálni pracovníci. Je dôleţité, aby 

pedagógovia aj rodičia presne vedeli, čo ten ktorý odborník vykonáva a v akom prípade za 

ním môţu prísť. O komunitných školách ako o príleţitosti pre rozvoj školskej sociálnej 

práce hovorí i Krausová (2013), ktorá tvrdí, ţe úlohou sociálneho pracovníka ako 

koordinátora komunitného vzdelávania v škole je podieľať sa na identifikácii potrieb 

komunity, pripravovať vzdelávacie semináre, rozvíjať spoluprácu a partnerstvo medzi 

rodičmi a školou a vytvárať pozitívne vzťahy s verejnosťou. Informovanosť verejnosti  

o moţnostiach presahu sociálnej práce do prostredia škôl môţe mať pozitívny dopad pri  

plánovaní rozvoja vnútornej štruktúry škôl v zmysle tvorby bezpečného a  podporného 

prostredia zameraného na rozvoj. 

Obrázok č. 2: Špecifické prediktory efektívne ovplyvňujúce školské faktory 

 
Zdroj: spracované podľa Eith, Ch., A. 2005, doplnené autorkou 
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Záver 

Prevencia rizikového správania detí a mládeţe vedie cez budovanie a upevňovanie 

sociálnych väzieb v prostredí školy. Fenomén sociálnych väzieb je vo výskumoch 

zameraných na faktory vzniku delikvencie chápaný ako protektívny faktor. Z tohto 

hľadiska je dôleţité poznať procesy a nástroje rozvoja sociálnych väzieb v školskom 

prostredí. Na základe vyššie popísaných výsledkov výskumov usudzujeme, ţe 

implementácia nástrojov podporujúcich rozvoj komunikácie, spolupráce a vzájomnej 

dôvery môţe zohrávať rozhodujúcu úlohu v prevencii delikvencie na základných 

a stredných školách.   

Ukotvenie sociálno – psychologických tréningov do systému vyučovania v prostredí 

základných a stredných škôl môţe byť cestou nástupu a rozvoja efektívnej komunikácie 

a následne aj školskej mediácie. V prostredí priaznivom pre rozvoj zdravých 

medziľudských vzťahov, ktoré proces mediácie sprostredkováva, sú reálne predpoklady pre 

formovanie klímy podporujúcej vznik pevných sociálnych väzieb v prostredí školy. Je tieţ 

dôleţité, aby školské prostredie ponúkalo moţnosti podpory, rozvoja a ochrany v zmysle 

sociálnej práce s jednotlivcom i so skupinou. Všetky tri ponúkané oblasti rozvoja 

protektívnych faktorov v školskom prostredí, teda sociálno – psychologický tréning, 

školská mediácia a sociálna práca v škole spolu veľmi úzko súvisia a sú tesne prepojené tak 

v oblasti obsahovej, ako aj v oblasti formálnej. Z nášho pohľadu by mali tvoriť 

neoddeliteľnú zloţku vnútorného prostredia školy s presahom do komunity.  

Výsledky vyššie uvedených výskumov jednoznačne poukazujú na vzťahovú rovinu ako 

základňu pre zdravý vývin sociálnych väzieb v školskom prostredí. Sociálne väzby sú teda 

základným kameňom, na ktorom moţno stavať bezpečné prostredie minimalizujúce vznik 

rizikového správania. No zároveň vytvorenie bezpečného prostredia je jednou 

z nevyhnutných podmienok pre vznik a rozvoj pevných sociálnych väzieb. Preto vnímame 

spoľahlivé a dlhodobo udrţateľné nastavenie systému výchovy na školách ako veľkú výzvu 

v zmysle umoţnenia komplexného rozvoja osobnosti detí a mládeţe. 
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Analýza vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie pre ľudí bez domova 

 

Sergej Kára 

 

Abstrakt  

Problematika ľudí bez domova na Slovensku dlhodobo trpí rôznymi nedostatkami odborných 

riešení. Hlavným nástrojom odbornej pomoci by podľa platnej legislatívy a systému sociálnej 

starostlivosti malo byť adekvátne poskytnutie sociálnej služby. Článok sa venuje 

zadefinovaniu úlohy a dopadov realizácie vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie 

pre ľudí bez domova. Následne vo svojej ďalšej časti autor uvádza vybrané štatistiky, ktoré 

umožňujú interpretáciu a pomenovanie stavu sociálnych služieb krízovej intervencie pre ľudí 

bez domova. Autor ako dlhoročný expert v oblasti sociálnych služieb zhodnocuje komplexný 

stav týchto vybraných služieb a navrhuje možné východiská. 

 

Abstract  

Problems of homeless people in Slovakia suffers from a variety of longterm shortcoming 

professional solutions. The main tools for professional help, according to the current 

legislation and the welfare system should be adequate grant of social services. Article is 

devoted to defining the role  and impact of the implementation of selected social service of 

crisis intervention for homeless people. Subsequently, in its next part author presents it 

selected statistics that allow interpretation of the denomination and status of social services 

of crisis intervention for homeless people. Author as a long-time expert in the field of social 

services, comprehensive evaluates the status of these selected services and proposing 

possible options. 

 

Kľúčové slová  

Sociálne služby. Sociálna práca s ľuďmi bez domova. Krízová intervencia. 

 

Key words 

Social services. Homeless people. Crisis intervention.  

 

Úvod 

 Za vhodný, trefný úvod a zároveň aj principiálny rámec nášho článku považujeme 

myšlienku Oldřicha Matouška (2007, s.9): "Sociálne služby sú poskytované spoločensky 

znevýhodneným ľuďom a to s cieľom zlepšiť ich kvalitu života, prípadne ich v maximálnej 

možnej miere začleniť do spoločnosti alebo spoločnosť chrániť pred rizikami, ktorými sú títo 

ľudia nositeľmi." 

 Zároveň je pojem sociálne služby je v odbornej literatúre používaný v dvoch 
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praktických úrovniach: (Pruša, 2007)   

-  ako forma sociálnej pomoci, ktorá je poskytovaná konaním štátnych, obecných alebo 

neštátnych inštitúcií v prospech inej osoby,   

-  ako sociálna práca v prospech ľudí, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi.  

 Slovenská legislatíva však pozná samostanú hlavu obsiahnutú v zákone o sociálnych 

službách, ktorá sa zameriava na krízovú intervenciu zameranú na pomoc najrizikovejším 

cieľovým skupinám sociálnej práce. V našom prípade sa budeme venovať sociálnym službám 

krízovej intervencie, ktoré sú primárne zamerané na odbornú pomoc ľuďom bez domova. 

 

 Sociálne služby krízovej intervencie predstavujú jeden z najpodstatnejších nástrojov 

pre zabezpečenie základných životných potrieb ľudí bez domova v rámci systému sociálnych 

služieb upravených zákonom č. 448/2008 Z.z. Menovaný zákon má priamy vplyv na intenzitu 

odbornej pomoci pre cieľovú skupinu ľudí bez domova, ovplyvňuje vznik, prevádzku a 

udržateľnosť sociálnych služieb krízovej intervencie. Ich rozvinutosť, funkčnosť a 

rozmiestnenie následne priamo ovplyvňujú mieru ohrozenia ľudí bez domova na živote a 

zároveň aj dostupnosť odbornej pomoci v rámci praktického výkonu sociálnej práce.  

 

 Keďže slovenská legislatíva nepozná definíciu človeka bez domova, budeme pracovať 

s pojmami, ktoré sú obsiahnuté v zákone č. 448/2008 Z.z. o Sociálnych službách. Nami 

vybrané sociálne služby krízovej intervencie pre podrobnejšiu analýzu sú podľa § 2, ods. 2, 

písm. a) tohto zákona určené pre osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na 

uspokojovanie základných služieb. Práve do tejto skupiny osôb spadajú primárne ľudia bez 

domova.  

 

 

Trojuholník základných sociálnych služieb krízovej intervencie 

 

 Pre podrobnejšiu analýzu sociálnych služieb krízovej intervencie sme sa zamerali na 

základné sociálne služby, ktoré sú pre zabezpečenie základných životných potrieb ľudí bez 

domova nevyhnutnosťou.  

 

Medzi vybrané sociálne služby krízovej intervencie pre našu analýzu patria: 

a) Nocľaháreň (§25, zákon č. 448/2008 Z.z. o Sociálnych službách) 

b) Nízkoprahové denné centrum (§24b, zákon č. 448/2008 Z.z. o Sociálnych službách) 

c) Terénna sociálna služba krízovej intervencie (§24a, zákon č. 448/2008 Z.z. o Sociálnych 

službách) 

 

 Z našej dlhoročnej praxe vieme, že dostupnosť práve nami vybraných sociálnych 

služieb je základným faktorom pre následný postup klienta/ky v procese integrácie a 

napojenia na nadväzujúce sociálne služby alebo špecifické integračné programy. Mnohí 

experti v oblasti problematiky straty domova vnímajú tieto vybrané sociálne služby krízovej 

intervencie ako esenciálne, čo potvrdzuje napríklad materiál " oncepcia riešenia 

problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste S   ratislave", ktorý bol schválený 

zastupiteľstvom Hlavného mesta SR Bratislava v roku 2013 a s platnosťou do roku 2015.  
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 Nami vybrané sociálne služby sú vzájomne prepojeným celkom, vďaka ktorému má 

klient týchto služieb dostupnú sociálnu starostlivosť počas celého dňa aj noci. Primárnu 

funkciu celodenne dostupnej sociálnej starostlivosti zastupuje sociálna služba nocľahárne a 

nízkoprahového denného centra.  Tieto sociálne služby sú prevádzkované ambulantne, teda 

klient/ka ich môže využiť na stacionárnom mieste a v stanovenej dennej alebo nočnej dobe. 

Synergiu a zvýšenie dostupnosti týchto dvoch sociálnych služieb by mala zabezpečovať tretia 

základná sociálna služba krízovej intervencie - Terénna sociálna služba krízovej intervencie. 

V rámci výkonu tejto sociálnej služby sú ľudia bez domova vyhľadávaní, je im poskytované 

sociálne poradenstvo a jedným z hlavných cieľov tejto sociálnej služby je motivácia 

klienta/ky na využitie ostatných sociálnych služieb, ktorými sú najčastejšie nocľahárne a 

nízkoprahové denné centrá (Interná štatistika OZ Vagus, 2016).  

 

 Dostatočne rozvinuté a kvalitné sociálne služby, ktoré menujeme sú základným 

predpokladom pre poskytovanie sociálnej starostlivosti na komunálnej a štátnej úrovni. V 

kombinácii s nízkoprahovým prístupom tak predstavujú "vstupnú bránu" pre klienta/ku pre 

riešenie svojej sociálnej situácie, prípadne zníženie rizík spojených so sociálnou situáciou 

ľudí bez domova. 

 

Nami definovaný trojuholník základných sociálnych služieb krízovej intervencie má priamy 

dopad na nasledovné oblasti: 

a) miera uspokojenia základných životných potrieb, 

b) sociálna a zdravotná situácia ľudí bez domova, 

c) dostupnosť sociálnych služieb cieľovej skupine, 

d) napojenie klienta/ky na systém sociálnych služieb, 

e) synergia a vzájomné dopĺňanie sa soc. služieb v základnom trojuholníku - väčšia 

efektivita, 

f) efektivita nadväzných sociálnych služieb (napr. útulok, integračné centrum a pod.) a 

programov (integračné programy, ktoré nie sú definované medzi sociálnymi 

službami). 

 

Hodnotu dostatočnej rozvinutosti a kvality sociálnych služieb krízovej intervencie v rámci 

nami určeného trojuholníku je možné vnímať cez nasledovné koncepčné kritériá: 

a) počet registrovaných sociálnych služieb daného typu na vybranom území v 

porovnaní s potrebou (prípadne odhadovaným alebo presným počtom potenciálnych 

prijímateľov),  

b) celková kapacita vybraných sociálnych služieb,  

c) jednotlivá kapacita sociálnej služby, pri ktorej vychádzame z empirického faktu, že 

sociálne služby tohto druhu s príliš vysokou kapacitou často nedokážu udržať 

potrebnú kvalitu služby a stávajú sa medzi klientmi/kami neobľúbenými,  

d) geografická poloha sociálnej služby na území mesta/obce, pri ktorej je potrebné 

hodnotiť mieru odľahlosti umiestnenia služby alebo adekvátne umiestnenie služby na 

potrebnom mieste, 

e) úmerné geografické rozmiestnenie jednotlivých sociálnych služieb, ktoré rešpektuje 
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dostatočnú mieru dostupnosti pre klientov vyskytujúcich sa v akejkoľvek časti 

mesta/obce,  

f) miera nízkoprahovosti, ktorá priamo vplýva na využiteľnosť sociálnej služby 

klientom 

g) funkčnosť sociálnej služby v rámci celoročnej prevádzky, prípadne správnosť 

prevádzkovej doby v rámci jednotlivých dní v porovnaní s dopytom. 

 

 Naplnenie kritérií a), b) a c) je možné vnímať ako esenciálne pre samotný systém 

sociálnych služieb, keďže ostatné menované kritériá sa odvíjajú alebo sú priamo závislé od 

naplnenia tých esenciálnych. Považujeme za dôležité podotknúť, že nami menované kritériá 

nemajú žiadne alebo len nedostatočné domáce legislatívne ukotvenie, ktoré by zabezpečilo 

ich naplnenie. Patria však medzi názorový diskurz expertov v praxi aj teórii sociálnych 

služieb na Slovensku aj v zahraničí.  

 

 Sledovanie miery splnenia menovaných kritérií v kontexte verejne dostupných dát je 

však možné iba čiastočne, hlavným zdrojom dát je v našom prípade Centrálny register 

poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý spravuje MPSVaR SR. Pri tomto zdroji údajov je 

možné priamo sledovať iba kritériá a), b) a c). Detailné sledovanie napĺňania ostatných 

kritérií si vyžaduje ďalší špecificky dizajnovaný výskum alebo centralizáciu dát nadradenou 

inštitúciou.  

 

 

Nocľaháreň 

 

 Dostupnosť bezpečného nocľahu je pre cieľovú skupinu ľudí bez domova jedným z 

najzásadnejších faktorov, ktoré priamo vplývajú na ohrozenie ich života a zdravia. Spánková 

deprivácia, hlad, ohrozenie umrznutím a dlhodobý spánok bez prístrešia sú totiž v našej praxi 

vnímané ako najrizikovejšie faktory, ktoré prehlbujú sociálnu krízu daného človeka a priamo 

vplývajú na mieru asociality.  

 

 Zákon č. 448/2008 Z.z. o Sociálnych službách v § 25 konkretizuje, že "v nocľahárni 

sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá 

zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, 

 

a) poskytuje 

1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. nevyhnutné ošatenie a obuv, 

 

b) utvárajú podmienky na 

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny." 
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KAPACITA A POČET  

SOCIÁLNA SLUŽBA NOCĽAHÁREŇ 

Samosprávny kraj Počet 

registrovaných soc. 

služieb 

Celková kapacita 

soc. služby 

Priemerný počet 

lôžok soc. služby 

Bratislavský 5 378 76 

Trnavský 8 90 11 

Trenčiansky 7 136 19 

Nitriansky 5 102 20 

Žilinský 6 119 20 

Banskobystrický 6 100 17 

Prešovský 4 81 20 

Košický 13 250 19 

SPOLU 54 1256 25 

zdroj: Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb MPSVa  S , údaje k 11/2016 

 

  

 Z uvedenej tabuľky vyplýva, že celkový počet registrovaných služieb je nedostatočný 

v kontexte odhadovaného počtu ľudí bez domova na Slovensku. Nocľahárne sú vo viacerých 

krajoch vo veľmi nízkom počte a ich celoročné fungovanie je nezodpovedanou otázkou. V 

prípade Bratislavského a košického samosprávneho kraja, kde sa odhaduje najvyšší počet 

ľudí bez domova je nedostatok samotných sociálnych služieb najviac viditeľný.  

 

 Celková kapacita nocľahární v porovnaní s odhadovaným počtom ľudí bez domova 

(15 000 - 25 000 osôb) je na úrovni 1 256 lôžok, čo je z pohľadu dostupnosti tejto sociálnej 

služby neudržateľný stav. Je však dôležité podotknúť, že nie každý človek bez domova 

potrebuje využiť túto sociálnu službu. Aj napriek tomu je celkový počet lôžok na alarmujúcej 

úrovni. V prípade regiónu Bratislavy je nedostatok kapacity nocľahární najmarkantnejší.  

  

 Ak uvedené hodnoty prepojíme s mierou nízkoprahovosti v jednotlivých zariadeniach, 

ktorá je v uvedených sociálnych službách dostatočne zastúpená iba v približne 5% z 

celkového počtu nocľahární, tak je miera dostupnosti tejto sociálnej služby ešte nižšia.   

 

 Priemernú kapacitu nocľahární je možné hodnotiť pozitívne, avšak v najkritickejšom 

Bratislavskom samosprávnom kraji je na hodnote 76 lôžok na jednu sociálnu službu. Táto 

hodnota je dlhodobo neakceptovateľná v kontexte teoretických prístupov k sociálnej práci s 
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marginalizovanými skupinami.  

 

 Celkovo je teda možné konštatovať, že miera rozvinutosti vo väčšine merateľných 

oblastí tejto sociálnej sociálnej služby je na akútne nízkej úrovni. Tento stav teda priamo 

negatívne ovplyvňuje funkčnosť základného trojuholníka vybraných sociálnych služieb 

krízovej intervencie. 

 

 

Nízkoprahové denné centrum 

 

Nízkoprahové denné centrá plnia dôležitú ochrannú a podpornú úlohu pre ľudí bez domova v 

kontexte uspokojenia základných životných potrieb. Ich denná prevádzka však umožňuje 

sociálnym pracovníkom/čkam aj aktívne motivovať klienta pre využitie sociálneho 

poradenstva, ktorého rozsah môže mať rôzny charakter. V každom prípade však táto sociálna 

služba vytvára priestor na koncepčnú prácu s klientom/kou a to z dôvodu denného pobytu 

počas dlhšej dennej doby. Nízkoprahové denné centrá sú v mnohých prípadoch priamo 

prepojené s integračnými programami, ktoré môžu prebiehať priamo v tejto sociálnej službe 

ak nadštandard platnej legislatívy.  

 

 V prípade tejto sociálnej služby zákon č. 448/2008 Z.z. o Sociálnych službách v § 25 

definuje, že "v nízkoprahovom dennom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej 

situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) a h) počas dňa 

a) poskytuje 

1. sociálne poradenstvo, 

2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

 

b) utvárajú podmienky na 

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny." 

 

KAPACITA A POČET  

SOCIÁLNA SLUŽBA NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM  

Samosprávny kraj Počet 

registrovaných soc. 

služieb 

Celková kapacita 

soc. služby 

Priemerná kapacita 

soc. služby 

Bratislavský 3 166 55 

Trnavský 3 55 18 

Trenčiansky 3 76 25 

Nitriansky 3 87 29 
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Žilinský 4 98 26 

Banskobystrický 2 27 14 

Prešovský 1 24 24 

Košický 2 37 19 

SPOLU 21 543 26 

zdroj: Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb MPSVa  S , údaje k 11/2016 

  

Pri celkovom počte registrovaných sociálnych služby typu nízkoprahové denné centrum je 

jednoznačne zjavné zásadné podhodnotenie tohto počtu voči celkovej potrebe a koncepčnému 

stavu, ktorý by bolo možné považovať za dostatočne rozvinutý v rámci kritéria počtu 

sociálnych služieb tohto typu.  

 

  Celková kapacita v rámci Slovenska je taktiež na alarmujúcej hodnote, ktorú je 

možné považovať pri porovnaní s celkovým odhadovaným počtom ľudí bez domova na 

Slovensku za zanedbateľnú. Pri bližšom pohľade na najkritickejšie regióny (Bratislavský a 

Košický) je táto hodnota ešte alarmujúcejšia.  

 

 Čo je možné hodnotiť pozitívne je priemerná kapacita jednotlivých centier, ktorá je na 

dobrej hodnote a v žiadnom z krajov nevystupuje nad akceptovateľnú hodnotu. Toto 

pozitívum však nevyvažuje zásadný nedostatok tejto sociálnej služby v rámci základného 

trojuholníka vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie. Tento stav v kombinácii s 

analýzou nocľahární je možné považovať za zásadný faktor nefunkčnosti celého nami 

načrtnutého systému starostlivosti o ľudí bez domova. 

 

Terénna sociálna služba krízovej intervencie  

 

 Terénna sociálna služba krízovej intervencie je pomerne novou sociálnou službou v 

rámci zákona o sociálnych službách. V zákone sa objavila pri poslednej veľkej novele pred v 

roku 2013, čo je potrebné vnímať ako prínosný faktor v systéme starostlivosti o jej cieľové 

skupiny. Jej hlavnou úlohou je lokalizovať klienta, nečakať na klientovu aktivitu, ale 

proaktívne klienta osloviť a ponúknuť odbornú sociálnu pomoc, prípadne materiálnu pomoc. 

Markantnou výhodou pre plnenie tejto úlohy je samotná mobilita sociálnej služby, vďaka 

ktorej je možné osloviť veľké množstvo ľudí bez domova na relatívne širokej geografickej 

ploche.  

 

 Terénna sociálna služba krízovej intervencie je konkretizovaná v zákone č. 448/2008 

Z.z. o Sociálnych službách v § 24a ako poskytovanie sociálnej služby "fyzickej osobe v 

nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) a h) a jej obsahom je 

činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné 

činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie 
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sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín." 

 

 V prípade tejto sociálnej služby krízovej intervencie nie je potrebné vytvárať 

prehľadnú tabuľku jej kvantitatívneho zastúpenia a to z dôvodu, že jej rozvinutosť a praktický 

výkon je na zanedbateľnej úrovni. Hlavným dôvodom medzi poskytovateľmi je udávaná 

absencia legislatívneho ukotvenia v oblasti financovania, ktoré by pre túto sociálnu službu 

zabezpečilo dostatočnú stabilitu.  

  

 Je však nutné povedať, že niektoré mimovládne organizácie vykonávajú terénnu 

sociálnu prácu s ľuďmi bez domova, ktorá je však vykonávaná podľa zákona č. 305/2005 Z.z. 

o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele dospelých. Toto je možné považovať za 

legislatívne reziduum, ktoré nastalo z dôvodu neexistencie sociálnej tejt služby do roku 2013 

v domácej legislatíve. Najviditeľnejšie pôsobenie terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez 

domova na profesionálnej úrovni je možné vidieť na území Bratislavy, avšak kvantitatívne 

možnosti taktiež nedosahujú reálnu potrebu. V ostatných krajoch Slovenska je táto sociálna 

služba, prípadne jej podobná forma nerozvinutá a pre väčšinu veľkých klientských skupín v 

okresných mestách nedostupná.  

 

 Nedostupnosť terénnej sociálnej práce ešte viac znižuje efektívnosť sociálnych služieb 

nocľahární a nízkoprahových centier, keďže nie je naplnená hlavná funkcia tejto terénnej 

sociálnej služby - lokalizácia a proaktívne oslovenie klienta/ky spojené s napojením na 

existujúci systém sociálnych služieb.  

 

Zhrnutie 

 Syntézou nami uvedených zistení je možné zodpovedne konštatovať, že rozvinutosť 

nami vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie, ktoré sú určené na odbornú pomoc 

ľuďom bez domova je na alarmujúcej úrovni. Tento stav je možné považovať za zásadný 

nedostatok v systéme sociálnej starostlivosti o občanov Slovenskej Republiky. Je potrebné ho 

nevyhnutne napraviť v čo najkratšom možnom čase. Bohužiaľ ani pri bližšom pohľade na 

strategický dokument najpoverenejšej inštitúcie v tomto smere - MPSVaR SR - nie je možné 

vnímať dostatočné a konkrétne plány v oblasti možných zmien. Aktuálne platný materiál 

"Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020" totiž neobsahuje žiadne 

konkrétne kroky v oblasti sociálnych služieb krízovej intervencie, ktoré by bolo možné 

považovať za aspoň čiastočné riešenie.  

 Zodpovednosť v oblasti tlaku na zmenu je teda bohužiaľ na pleciach neverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb. Spoločný odborný tlak, ktorý je podporený stovkami 

praktických skúseností je teda možným nástrojom, ktorý by v kombinácii s ochotou 

povolaných inštitúcií mohol stabilizovať situáciu ľudí bez domova na Slovensku a zároveň 

tak otvoriť aj diskusiu o prevenčných a integračných programoch, ktoré by dokázali efektívne 

zamedziť tvorbe bezdomovectva alebo efektívne bojovať voči extrémnej chudobe domáceho 

obyvateľstva. 
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Aktuálne výzvy v sociálnej práci s odsúdenými a prepustenými 

 

Lenka Kleskeň 

 

Abstrakt  

Sociálna práca je dôleţitou a neoddeliteľnou súčasťou tak penitenciárnej, ako aj 

postpenitenciárnej starostlivosti, stále však bojuje s mnohými problémami a výzvami. Nie 

vţdy ide o prekáţky, ktoré je moţné prekonať len systémovými finančne náročnými 

zmenami. Mnohokrát bránia vyššej efektivite práce samotní sociálni pracovníci či ich 

zamestnávatelia. Je viac ako isté, ţe tak sociálna práca, ako aj sociálni pracovníci budú 

musieť prejsť viacerými zmenami a prijať mnohé výzvy, aby sa im skutočne darilo pozitívne 

začleňovať prepustených do spoločnosti, motivovať ich prijať jej pravidlá a zároveň 

rešpektovať ich potreby a individualitu. Príspevok pomenúva a popisuje tie výzvy, ktoré 

v súčasnosti povaţujeme za prioritné.  

 

Abstract  

      The social work is an important and inseparable part of both, penitentiary and 

postpenitentiary care. However, is still has to deal with many problems and challenges. Often 

these obstacles cannot  be overcome only by costly system changes. Many times, social 

workers themselves or their employers impede the higher work effectivity. It is more than 

obvious, that social work, as well as social workers will have to undergo various changes and 

accept a lot of challenges to succeed in integraion of the released from jail into society, in 

motivating them to accept its rules and also in respecting their needs and individuality. This 

note defines and describes those challenges, which we currently  consider important. 

 

Kľúčové slová  

Odsúdení. Prepustení. Penitenciárna starostlivosť. Postpenitenciárna starostlivosť.  

 

Key words 

Convicted. Released. Penitenciary care. Postpenitenciary care. 

 

Úvod 

Pojem penitenciárna starostlivosť v širšom slova zmysle vnímame ako starostlivosť 

o odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody.  Tento druh starostlivosti v sebe zahŕňa 

konkrétne intervencie všetkých pomáhajúcich odborníkov, ktorí sa podieľajú na 

penitenciárnom zaobchádzaní. Z tohto dôvodu nemoţno penitenciárnu sociálnu prácu 

(sociálnu prácu s obvinenými a odsúdenými) povaţovať za totoţnú s penitenciárnou 

starostlivosťou, penitenciárna sociálna práca tvorí len jej súčasť.  Aj keď penitenciárna 
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sociálna práca prešla viacerými pozitívnymi zmenami, ktoré sa odrazili hlavne v jej 

praktickom výkone, stále evidujeme niekoľko problémových oblastí a situácií, ktoré bránia 

zvyšovaniu jej efektivity.  

 

Obdobnú situáciu vnímame aj v oblasti postpenitenciárnej sociálnej práce (sociálnej 

práce s prepustenými). Tieţ ide o pojem „podriadený“ postpenitenciárnej starostlivosti, ktorú 

vnímame ako starostlivosť o osoby po výkone trestu odňatia slobody. Legislatívna 

a inštitucionálna podoba tohto druhu sociálnej práce je mladšia ako penitenciárna sociálna 

práca. Aj z tohto dôvodu je jej podoba stále ťaţko uchopiteľná a nejednoznačná.  

 

V oboch prípadoch vnímame viaceré nevyhnutné zmeny, ktoré definujeme v podobe 

výziev pre obdobie najbliţších rokov.  

 

 

1 Zefektívniť prepojenie sociálnej práce s odsúdenými a sociálnej práce 

s prepustenými 

 

Prvý a zároveň najväčší problém vnímame v absencii kontinuálneho prepojenia medzi 

penitenciárnou a postpenitenciárnou starostlivosťou, konkrétne medzi penitenciárnou 

a postpenitenciárnou sociálnou prácou. Faktom zostáva, ţe úspech či neúspech akýchkoľvek 

intervencií začleňovania do spoločnosti do veľkej miery závisí od samotných páchateľov. 

Snaha skončiť s trestnou činnosťou predstavuje pre väčšinu z nich dlhodobý proces, ktorý sa 

nekončí prepustením. Je preto dôleţité, aby väznice plánovali a  zaistili účinnú následnú 

starostlivosť a podporu ešte pred prepustením väzňov na slobodu. Griger (2014) dokonca 

hovorí o samotnom účele VTOS, ktorý, okrem represie vo forme izolácie odsúdeného, vidí 

v ochrane spoločnosti po uplynutí časového intervalu VTOS. Autor ďalej upozorňuje na 

zbavenie sa predstavy o dvoch inštitucionálne separátnych systémoch, ktoré naopak musia 

nájsť cestu úzkej a reálnej spolupráce. Aj Lulei (2012) povaţuje za základnú potrebu vo vede 

a praxi kontinuitu penitenciárnej a postpenitenciárnej sociálnej práce, ktorú vníma 

v celoplošnej koordinácii rezortov a subjektov vstupujúcich do procesu prípadového 

manaţmentu trestanej osoby.  

 

Potrebný prvok spolupráce nachádzame priamo v  Zbierke rozkazov generálneho 

riaditeľa ZVJS č. 66/2015 o sociálnej práci vo výkone väzby a výkone trestu odňatia 

slobody, kde je uvedené, ţe „v  rámci zabezpečovania kontinuálnej penitenciárnej 

a postpenitenciárnej starostlivosti sociálny pracovník spolupracuje so sociálnymi kurátormi, 

probačnými a mediačnými úradníkmi, mestskými a obecnými úradmi, školami, azylovými 

zariadeniami, charitatívnymi organizáciami, notármi, matrikami a inými štátnymi a 

neštátnymi orgánmi a organizáciami, ako aj blízkymi osobami odsúdeného, prostredníctvom 

ktorých participuje na riešení sociálnych problémov odsúdeného.“ Takáto spolupráca však 

z rôznych dôvodov na praktickej úrovni nie je štandardom. Keďţe postpenitenciárna 

starostlivosť na Slovensku nie je nútená (okrem dohľadu), ale ponúkaná, nemoţno ju 

prepustenému prikázať. Kaţdý prepustený by však mal dostať príleţitosť v prípade potreby 

ju vyuţiť.  
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2 Zefektívniť spoluprácu sociálnych pracovníkov pracujúcich s prepustenými na 

všetkých úrovniach 

 

Sociálny pracovník pôsobiaci v postpenitenciárnej starostlivosti je zväčša členom 

multidisciplinárneho tímu, resp. mal by spolupracovať aj s odborníkmi z iných pomáhajúcich 

profesií. Ide hlavne o psychológov, pedagógov, liečebných pedagógov, lekárov, právnikov, 

špeciálnych terapeutov atď. Kaţdý z nich má v pomáhajúcom procese rovnocenné 

postavenie, ale odlišnú náplň práce a zodpovednosť. Podľa Mc Guirea (2002) je 

multidisciplinárny prístup najefektívnejším spôsobom prevýchovy páchateľov. Zároveň je 

závislý od medzidisciplinárnej komunikácie, ktorá môţe zaistiť realizáciu vysokokvalitných 

sluţieb v komunite. Spolupráca odborníkov z rôznych profesií má aj iný rozmer spočívajúci 

vo zvyšovaní výslednej efektivity práce s prepustenými.  

 

Samostatnou časťou je spolupráca sociálnych pracovníkov navzájom. V prvom prípade 

ide o spoluprácu sociálnych pracovníkov štátneho a mimovládneho sektora. Tá môţe 

priniesť výhody všetkým zúčastneným. Štátni zamestnanci môţu „vyuţiť“ potenciál 

pracovníkov MVO, ktorí majú väčšie moţnosti (časové aj organizačné) pracovať priamo s 

klientom v jeho prirodzenom prostredí (práve túto formu práce povaţujeme za 

najefektívnejšiu). Štátni pracovníci môţu práve prostredníctvom odborníkov z MVO 

zabezpečiť potrebnú pomoc klientovi, ktorého dostali do svojej starostlivosti (napr. sociálny 

kurátor, ktorého kontaktoval prepustený so ţiadosťou o pomoc pri hľadaní ubytovania, môţe 

tohto klienta distribuovať sociálnemu pracovníkovi MVO, ktorý sa mu môţe viac venovať). 

Odborníci z MVO ich následne budú informovať o priebehu a výsledkoch spolupráce.  

 

Ďalšou moţnou je spolupráca pracovníkov rôznych MVO v rámci jedného regiónu. 

Tie by mali byť navzájom informované o sluţbách, ktoré klientom po prepustení ponúkajú. 

Nemusí ísť pritom len o MVO špecializujúce sa na prácu s prepustenými. Dôleţité je byť 

vzájomne informovaní o rôznych moţnostiach pomoci. Klienta je po prepustení totiţ často 

moţné zaradiť do viacerých cieľových skupín sociálnej práce (ľudia bez domova, ţeny 

zaţívajúce násilie, drogovo závislí a pod.). Pracovník, ktorý sa venuje klientovi komplexne, 

môţe v prípade potreby nakombinovať sluţby viacerých MVO.  

 

Ďalší nevyuţitý priestor, ktorý vnímame, je spolupráca sociálnych pracovníkov MVO 

zameriavajúcich sa na postpenitenciárnu starostlivosť. Keďţe takýchto MVO na 

Slovensku nie je veľa, je nevyhnutné aby vzájomne komunikovali, vymieňali si skúsenosti, 

know-how, príklady dobrej praxe, prípadne sa stali partnermi v rámci rôznych projektov.   

 

3 Rozšíriť sieť MVO poskytujúcich postpenitenciárnu starostlivosť na územie 

celého Slovenska 

 

MVO zameraných na prácu s prepustenými nie je na Slovensku dostatok. Navyše väčšina 

z nich pôsobí na území západného Slovenska. Jednou z moţností ako zabezpečiť tieto sluţby 

aj v jeho ostatných častiach je šírenie know-how, príkladov dobrej praxe a osvedčených 

metodík prostredníctvom ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov. Jednou z moţností 
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je realizácia krátkodobých informačných prednášok a diskusií pre sociálnych 

pracovníkov, ktorí premýšľajú o moţnosti pracovať s prepustenými a ich rodinami. Pre 

sociálnych pracovníkov rozhodnutých venovať sa tejto klientele následne realizovať 

dlhodobejšie akreditované vzdelávacie aktivity a výcviky.  

 

Aby akékoľvek vzdelávanie v tejto oblasti malo svoj význam v kontexte rozširovania 

sluţieb na územie celého Slovenska, ďalším krokom je buď rozšírenie zamerania už 

existujúcich MVO, alebo zakladanie nových, ktoré sa budú zameriavať len na túto činnosť. 

Preto okrem samotného vzdelávania v postpenitenciárnej sociálnej práci povaţujeme za 

dôleţité vzdelávať aj v témach zameraných na zakladanie MVO, úlohu tretieho sektora 

a samotný projektový manaţment. Takto by bolo reálne zakladať nové MVO hlavne 

v regiónoch, kde ich je nedostatok. Súčasné projektové výzvy sú tejto myšlienke naklonené, 

pretoţe podporujú hlavne sociálny rozvoj v iných samosprávnych krajoch ako 

v Bratislavskom.  

 

4 Profesionalizovať sociálnu prácu s odsúdenými a prepustenými 

 

Podľa Kleskeň (2016) je zatiaľ najvyššou ambíciou v tejto oblasti moţnosť vzniku 

špecializácie v sociálnej práci, ktorá by bola zameraná na získanie špecifických zručností 

v práci s odsúdenými a prepustenými. Tento priestor ponúka Zákon č. 219/2014 Z. z. 

o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti 

sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý hovorí o moţnosti 

špecializácií v sociálnej práci. Jednorazovým vzdelávaním pracovníkov sa však nedajú 

dosahovať kvalitatívne zmeny. Samozrejmosťou musí byť neustále zvyšovanie odbornosti 

a kontinuálne vzdelávanie.   

 

5 Realizovať programy vychádzajúce zo systémových prístupov 

 

Základným prvkom, z ktorého systémové prístupy vychádzajú je systém, teda súbor 

určitých častí, ktoré sú navzájom spojené vzťahmi, sú na sebe závislé a determinujú sa. 

Kaţdý odsúdený či prepustený je súčasťou viacerých systémov (rodinný, pracovný a pod.). 

Fungovanie týchto systémov do veľkej miery ovplyvňuje jeho ţivot, presne tak isto, ako on 

svojim konaním, postojom, komunikáciou a pod. ovplyvňuje jednotlivé systémy, ktorých je 

súčasťou.  

 

Na Slovensku sa, ţiaľ, v penitenciárnej a postpenitenciárnej praxi stále vo väčšej miere 

praktizujú individualizujúce ako systémové prístupy. Tie sú určite náročnejšie na výkon 

a nasadenie sociálneho pracovníka, ktorý musí vnímať celé sociálne pole, nie len jednotlivé 

detaily obmedzujúce moţnosť vnímania širších súvislostí. Sociálny pracovník  v tomto 

prístupe vychádza z premisy, ţe individuálne problémy klienta môţu mať pôvod 

v poruchovom fungovaní jeho rodiny či ďalšej society. Systémový prístup kladie dôraz na 

holizmus.  

Za nevyhnutnú povaţujeme hlavne prácu s rodinou ako systémom. Vo väčšine 
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prípadov je to práve rodina, ktorá je priamou alebo nepriamou súčasťou celého trestného 

procesu. Aj keď sa tomu pomáhajúce zloţky snaţia zabrániť, vţdy sa trest dotýka aj jej. 

Všetky jeho časti sa dotýkajú všetkých jej členov a často spôsobujú stigmatizáciu. Rodinu 

preto nazývame sekundárnou obeťou dopadu trestnej činnosti jej člena. Napriek 

spomínanému sa rodine odsúdeného venuje nedostatok podpory a pomoci. Na druhej strane 

práve rodina je často základným motivátorom odsúdeného k náprave a k snahe viesť 

v budúcnosti ţivot bez kriminálnych kontextov. Má však moţnosť výberu z viacerých 

stratégií, ktoré začne voliť a realizovať vo vzťahu k odsúdenému členovi. Patria medzi ne 

podporné, pasívne alebo deštruktívne stratégie. Tie v procese zotrvávajú alebo sa menia, 

výrazne sa však uplatňujú aj po prepustení člena rodiny z výkonu trestu. Tak ako 

u primárnych obetí, aj tu väčšinou prevládajú pocity strachu, hanby, chuť pomstiť sa. Tieto 

pocity sa realizujú najčastejšie v podobe pasívnych alebo deštruktívnych stratégií, postoj 

rodiny je negatívny a podpora absentuje. V odsúdenom to môţe vyvolať pocity bezcennosti 

a rezignácie.  

Zabezpečiť rodine odsúdeného sociálnu starostlivosť nie je nutné len z hľadiska 

dlhodobej perspektívy návratu jej člena, ale aj z dôvodu minimalizácie stigmatizácie rodiny 

pri aktuálnej „strate“ člena odchádzajúceho na výkon trestu. Práve sociálny pracovník by mal 

rodine pomôcť preklenúť toto obdobie s čo najmenšou ujmou.   

 

6 Realizovať resocializačné výcvikové programy 

 

Resocializačné výcvikové programy môţu byť realizované uţ počas VTOS priamo 

v priestoroch ÚVTOS (najčastejšie sociálnymi pracovníkmi ÚVTOS), ale aj v období po 

prepustení (podmienečnom alebo nepodmienečnom) či počas podmienečného odkladu 

VTOS. Jednou z kompetencií, ktoré zákon priznáva sociálnemu kurátorovi, je, ţe ponúka 

prepustenému účasť na resocializačných programoch. Môţu ich organizovať orgány štátnej 

správy, obce, VÚC alebo akreditované subjekty (MVO). O týchto programoch sa zmieňuje aj 

Trestný zákon, ktorý pri podmienečnom odklade VTOS môţe uloţiť povinnosť podrobiť sa 

programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu. V praxi sa stretávame 

s nedostatkom takýchto programov, kedy vzniká situácia, ţe ak aj súd nariadi ich 

absolvovanie, odsúdený či prepustený program nemá kde absolvovať. V niektorých 

regiónoch ich realizujú samotní mediační a probační úradníci, v iných sociálni pracovníci 

MVO. V prípade probačných a mediačných úradníkov však môţe častejšie dôjsť k situácii, 

ţe program nenaplní svoj cieľ. Jeho efektivita totiţ závisí aj od motivácie odsúdeného 

a miery jeho zapojenia, ktoré môţu byť ohrozené faktom, ţe probačného úradníka vníma ako 

autoritu vykonávajúcu kontrolu.  

 

Kaţdý sociálny či výchovný program by mal podľa Mc Guirea (2002) dodrţiavať 

nasledovné princípy: 

 vychádzať z explicitného modelu príčin trestného činu odvodeného z empiricky 

čistých dát, 

 obsahovať klasifikáciu rizík,  

 zamerať sa na kriminogénne faktory, 



 

 
 

101 

 byť ústretový, aby z neho mali páchatelia trestnej činnosti maximálny úţitok, 

 páchateľom by mal poskytovať príleţitosť na nácvik nových zručností, 

 mal by sa týkať postojov, správania a motivácie. 

 

Záver 

 

Sociálna práca s  odsúdenými a prepustenými stojí pred mnohými výzvami, ktorých 

realizácia prinesie ďalšie zmeny. Trest musí zostať trestom a plniť všetky svoje funkcie, jeho 

efektivitu však nedokáţe zabezpečiť len jeho samotný výkon. Odsúdený si musí uvedomiť 

význam trestu, no nesmie si naň zvyknúť. Ţelateľným výsledkom je, aby bolo čo najviac 

prepustených schopných čo najskôr sa zaradiť do beţného ţivota. Toto zaradenie vyţaduje 

vôľu viesť spôsob ţivota, ktorý rešpektuje spoločenské normy, ale aj snahu byť pre 

spoločnosť produktívny a aktívne v nej fungovať. Na tejto dlhej a náročnej ceste musí 

odsúdeného (a prepusteného) niekto viesť, podporovať, motivovať, zreálňovať, ponúkať mu 

iné moţnosti a ukázať, ţe zmena má zmysel. Týmto človekom môţe byť práve sociálny 

pracovník, ktorý musí mať dostatok vedomostí, zručností a skúseností, aby tejto náročnej 

cieľovej skupine mal čo ponúknuť. Nedokáţe to však sám, potrebuje spolupracovať 

s ďalšími odborníkmi. Len tak je moţné zníţiť počet recidivistov a zvýšiť kvalitu ţivota 

prepustených a ich rodín. 

 

Bibliografické odkazy  

GRIGER, J. Prevencia kriminality v úprave podmienok výkonu trestu odňatia slobody. In 

Terciárna prevencia v širšom sociálnom kontexte. Bratislava : Akadémia Policajného zboru 

v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-8054-593-2. 

KLESKEŇ, L. Sociálna práca s obvinenými, odsúdenými a prepustenými. 1. vyd. IRIS, 

2016. 110 s. ISBN 978-80-89726-56-1.  

LULEI, M. 2012. Paradigma rizikových faktorov v praxi sociálnej práce v trestnej justícii - 

praktické implikácie. In Sociální práce sociálna práca. ISSN 1213-6204, 2012, roč. 12, č. 2, 

s. 70-74. 

MC. GUIRE, J. 2002. Offender Rehabilitation and Treatment: Effective programe and 

Policies to Reduce Reoffending. 1. Vyd. West Sussex : John Wiley & Sons Ltd, 2002. 412 s. 

ISBN 978-0471899679. 

Zbierka rozkazov generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráţe, rozkaz č. 66/2015 

o sociálnej práci vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody.  

 

Kontaktné údaje na autorku: 

PhDr. Lenka Kleskeň, PhD. 

lenka.klesken@gmail.com 

0907 685 554 

 

mailto:lenka.klesken@gmail.com


 

 
 

102 

Kvalita práce s mládežou  a problém jej merania
1
 

 

Estera Kövérová 

 

Abstrakt  

V predkladanom texte by sme  čitateľa radi oboznámili s výskumom, ktorý sme realizovali 

v roku 2014. Výskumu sa zúčastnilo dvadsaťdeväť organizácií pracujúcich s mládežou 

z celého Slovenska. Išlo o nízkoprahové programy pre deti a mládež, centrá voľného času, 

informačné centrá pre  mladých, regionálne rady mládeže, organizácie s celoslovenskou 

pôsobnosťou, jedno krízové centrum a pedagogicko-psychologická poradňa. Zrealizovali 

sme tridsaťdeväť výskumných rozhovorov a dve fókusové skupiny. Cieľom výskumu bolo 

zistiť, čo pokladajú pracovníci/čky s mládežou za indikátory kvality ich práce a ako sa vedie 

diskusia o tejto téme v jednotlivých organizáciách. Zistili sme odlišnosti v diskutovaných 

témach o kvalite práce s mládežou medzi západom a východom Slovenska. Ďalším výstupom 

z výskumu, boli indikátory kvality práce s mládežou, tieto sa v budúcnosti môžu použiť pri 

zostavovaní nástroja na zisťovanie kvality práce s mládežou v jednotlivých organizáciách. 

 

Abstract  

The study presents results of the research 2014/2015. Twenty-nine organizations work with 

youth from all over the  Slovakia was engaged in this research. It was low-threshold 

programs, free time organizations, organizations provide information for young people, 

youth parliaments and one organization work with family in crisis and one organization 

provide pedagogical-psychological counselling. We realized thirty-nine research interviews 

and two focus groups. Aim of our research was find out what youth workers consider as 

quality youth work and what discourse about quality in this field is about. We tried to find 

out what consider youth workers as indicators of quality. We ascertained differences between 

east and west of Slovakia. Indicators of quality young work follow this research could be 

used in construction of the tool detect quality of youth work in various organizations.  

 

Kľúčové slová  

kvalita práce s mládežou, indikátory kvality práce s mládežou, meranie kvality práce 

s mládežou, nízkoprahové programy pre deti a mládež, nezamestnanosť mládeže, 

neorganizovaná mládež   

                                                           
1
 Tento článok vznikol vďaka podpore Ministerstva školstva vedy výskumu a športu Slovenskej 

Republiky. Výskum bol realizovaný pracovníkmi a pracovníčkami  OZ Mládež ulice.    
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low-threshold programs for children and youth, unemployment of young people, young 

people at risk 

 

Úvod 

 

Potreba práce s mládežou a špeciálne s neorganizovanou mládežou
2
 z roka na rok rastie. 

Podľa Európskej komisie (Horizon 2020) je stále viac mladých ľudí ohrozených sociálnym 

vylúčením. Počet nezamestnaných medzi mladými ľuďmi sa podľa Analýzy nezamestnanosti 

mladých ľudí v SR (2005) zvyšuje. V období začiatku krízy - rok 2009 v porovnaní s rokom 

2007 počet evidovaných pracovných miest prudko poklesol a začal prudko stúpať počet 

mladých nezamestnaných. Mladí ľudia tvorili v roku 2013 až tretinu z celkového počtu 

nezamestnaných v SR. V roku 2013 dosiahol počet mladých nezamestnaných, do 

dvadsaťdeväť rokov, 120 000 (oproti roku 2007, kedy to bolo 80 000), do dvadsať päť 

rokov,  je to 70 000 (v roku 2007 to bolo 50 000). Slovensko sa nachádza na predných 

priečkach v miere dlhodobej nezamestnanosti mladých.    

Aj toto sú zrejme dôvody, prečo bola táto téma identifikovaná  v Stratégii Slovenskej 

Republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. Ide o kapitolu 5.7. Sociálne začlenenie a 5.9. 

Práca s mládežou. Píše sa tam: „Spolu s rodinami a inými odborníkmi môže práca s 

mládežou pomôcť pri riešení nezamestnanosti, školského neprospievania, sociálneho 

vylúčenia a pomáha zabezpečovať voľnočasové aktivity. Môže tiež zlepšovať zručnosti a 

podporovať prechod z mladého veku do dospelosti.“ (st. 13). Aj k týmto cieľom môže viesť 

kvalitná práca s mládežou v systéme neformálneho vzdelávania, prostredníctvom 

organizácií rôzneho typu ako napríklad krajské rady mládeže, občianske združenia, 

nízkoprahové programy, informačné centrá mladých, dobrovoľnícke iniciatívy, centrá 

voľného času. „Neformálne vzdelávanie v práci s mládežou má veľký potenciál, aj na to, 

aby napomáhalo riešiť otázku nezamestnanosti mladých ľudí.“(st. 13).  

Nízkoprahové programy pre deti a mládež sú významnými aktérmi pri práci s tzv. 

neorganizovanou mládežou. S deťmi a mladými ľuďmi, ktorí vypadávajú z ponúk 

klasických centier voľného času, či krúžkovej činnosti na školách. Sú to prevažne mladí, 

ktorí trávia svoj voľný čas neorganizovane, na ulici, alebo doma za počítačmi. Nemajú vo 

svojej blízkosti dospelých, ktorým by sa mohli zdôverovať so svojimi problémami a 

rodičom nemôžu povedať všetko. Sobihardová (2003) píše, že „až 85% detí a mládeže sa vo 

svojom voľnom čase pohybuje mimo výchovného vplyvu štátnych inštitúcií, samosprávnych 

orgánov, aj organizácií a inštitúcií tzv. tretieho sektora (...) deti a mládež uprednostňujú vo 

voľnom čase neorganizované aktivity pred organizovanými činnosťami“. Šándor (2005) 

píše: „Nízkoprahové programy pre deti a mládež predstavujú komplex stacionárne alebo 

                                                           
2
 Svoboda (2007) charakterizuje neorganizovanú mládež ako „mladých ľudí, ktorí sa stretávajú s životnými 

problémami, ktoré nie sú schopní sami riešiť, prechádzajú obdobím tranzitu medzi detstvom a dospelosťou na 

pozadí postmodernej spoločnosti a prežívajú preto tzv. moratórium dospelosti“. Podľa Klenovského (2006) sú to 

mladí ľudia, ktorí vykazujú určité rizikové alebo ohrozujúce prvky v správaní, alebo sa nachádzajú v rizikovom 

alebo ohrozujúcom prostredí, čo môže viesť k sociálnej patológii. 
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terénne poskytovaných služieb, ktoré sú pre klienta ľahko dostupné (v čo najviac 

prirodzenom prostredí) a nekladú na neho vysoké požiadavky (finančné, psychologické, 

časové, fyzické, technické...) ako predpoklad ich postihnutia. Ich cieľom je vytvárať 

podmienky pre nadviazanie kontaktu a konkrétnu prácu s jednotlivcami (a sociálnymi 

skupinami), ktorí sa vyhýbajú štandardnej inštitucionálnej pomoci alebo ju aktívne 

nevyhľadávajú,  a u ktorých je dôvodný predpoklad potrebnosti a účelnosti takejto pomoci“. 

  

Úlohou pracovníkov/čiek s mládežou je preto poskytnúť takýmto deťom bezpečný a 

rozvíjajúci priestor na trávenie voľného času, ako alternatívu k ulici alebo počítaču. Zároveň 

im ponúknuť ,,bezpečného dospelého“, s ktorým by cez konštituovanie vzťahu dôvery, 

mohli riešiť problémy a témy, ktoré ich v priebehu dospievania trápia. Predpokladáme, že 

takto sa u nich zníži možnosť rizikového správania.  

Vzhľadom na celospoločenskú potrebu práce s mládežou - konkrétne  

s mládežou neorganizovanou, sme si za cieľ nášho výskumu zvolili  zmapovať diskusiu 

o tejto tematike v rozličných častiach Slovenska. Pýtali sme sa, čo považujú za kvalitu práce 

s mládežou pracovníci a pracovníčky jednotlivých organizácií, ktoré sa zaoberajú touto 

cieľovou skupinou. Aké kritériá, alebo ukazovatele musia byť splnené, aby sme dokázali 

vyhodnotiť, či je práca s mládežou kvalitná?  

Predkladaný výskum má už zo svojej podstaty skôr  praktický  a odborný charakter. Nemá 

ambíciu zovšeobecňovať. Cieľom bolo najmä podnietiť pracovníkov/čky s mládežou 

k premýšľaniu a diskusii o týchto témach. Zároveň táto výskumná sonda môže v budúcnosti 

dobre poslúžiť pri koncipovaní nástroja na zisťovanie kvality a efektivity práce s mládežou. 

 

 Metodologické východiská 

Najskôr sme sa snažili prísť na to, čo pre pracovníkov a pracovníčky v organizáciách 

znamená kvalitná práca s mládežou. Zaujímavou sa nám v tejto súvislosti zdala  odpoveď na 

otázku „Ako by sa dala kvalita práce s mládežou merať?“ Toto sme zisťovali 

prostredníctvom fókusových skupín. Ako píše Bloom (2001) fokusová skupina nám 

prostredníctvom diskusie, ktorá vzniká medzi jej účastníkmi poskytuje prístup k 

skupinovým významom, normám a procesom. Bolo tak napríklad možné identifikovať z 

akých pojmov sa skladá diskusia o kvalite práce s mládežou v jednotlivých regiónoch 

Slovenska - o čom sa diskutuje. Ako je táto diskusia diverzifikovaná. Aké argumentačné 

stratégie sa používajú pre obhajobu určitých stanovísk.  

Ďalšou z metód bolo pološtruktúrované hĺbkové interview s pracovníkmi a 

pracovníčkami organizácií. Rozhovory sa realizovali s vedúcimi pracovníkmi a 

pracovníčkami organizácie, ktorí/é  sú podľa nás nositeľmi/kami kritérií kvality práce v  

organizácii. Určujú, alebo minimálne kontrolujú dodržiavanie týchto kritérií. Rozhovory 

v kratšej verzii boli tiež realizované s pracovníkmi a pracovníčkami na skrátený úväzok. To 

čo z rozhovorov vyplynulo dokresľovalo obraz o tom akú predstavu majú o kvalite práce s 

mládežou v jednotlivých častiach Slovenska. V budúcnosti môžu otázky z interview slúžiť 

na overenie prítomnosti ukazovateľov kvality.       
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Výskumná vzorka 

Výskumu sa zúčastnilo dvadsať deväť organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou po celom 

Slovensku. Niektoré z nich nepracovali priamo s mladými ľuďmi, ale organizácie takéhoto 

typu združovali, väčšina ale pôsobila v priamej práci s deťmi a mladými ľuďmi. Zo 

západného Slovenska to bolo deväť organizácií, zo stredného dvanásť organizácií a z 

východného Slovenska osem organizácií. 

Čo sa týka typu organizácie navštívili sme občianske združenia alebo neziskové organizácie 

pracujúce s mladými ľuďmi v rámci nízkoprahových programov pre deti mládež. 

Väčšina sa nachádzala v západoslovenskom regióne (šesť organizácií). V stredoslovenskom 

regióne to bolo päť organizácií. Jedna organizácia sa zapojila do výskumu na východe 

Slovenska. Boli to malé lokálne pôsobiace (na konkrétnom sídlisku, v konkrétnom meste) 

organizácie pracujúce s neorganizovanou mládežou. Ich klientom alebo klientkou sa môže 

stať ktokoľvek, pretože je tu „znížený prah“
3
. Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj väčšie 

organizácie, ktoré pôsobia v rôznych lokalitách najmä na východe Slovenka, kde robia 

terénnu sociálnu prácu a prevádzkujú nízkoprahové kluby (tri organizácie na východe a 

jedna na západe Slovenska). Za hlbšie preskúmanie by stálo, či konkrétne organizácie 

dodržiavajú deklarované nízkoprahové princípy. To sa nám z dôvodu obmedzeného času 

výskumu zistiť nepodarilo. V týchto organizácia pracujú najmä sociálni pracovníci, 

psychológovia, prípadne liečební pedagógovia. Na prácu s mládežou sa tu dá pozerať zo 

špecifického pohľadu každej z troch vedeckých disciplín - sociálna práca, psychológia, 

liečebná pedagogika. 

Ďalším druhom organizácií boli centrá voľného času (jedno centrum voľného času sa 

zapojilo do výskumu na východe Slovenska, jedno na strednom Slovensku). V centre 

voľného času môže podľa zákona pracovať len pedagóg. Pedagogika poskytuje opäť inú 

špecifickú predstavu o práci s mladým človekom. 

Iným typom organizácií boli informačné centrá pre mladých, kde sú skôr zamestnaní 

ľudia s ekonomickým ako sociálnym backgroundom. 

Následne to boli organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sa zameriavali len na 

určitý typ detí a mladých ľudí. Klientom a klientkou sa nemohol stať ktokoľvek. Nemožno 

hovoriť o spoločnom menovateli z hľadiska odbornosti členov organizácie, pretože 

vzdelanie ľudí pracujúcich s mládežou je v týchto organizáciách a aj  v rámci jednej 

organizácie rôznorodé – ekonómia, sociálna pedagogika, sociálna práca, medzinárodné 

vzťahy, dramaturgia a scénaristika, mediálne štúdiá.... 

Potom to boli dve regionálne rady mládeže, ktoré sieťujú a združujú organizácie pracujúce 

s mladými ľuďmi, pričom komunikujú s mladými lídrami týchto organizácií. 

Predposlednou kategóriou organizácií, ktoré sa do výskumu zapojili boli organizácie 

fungujúce výhradne na dobrovoľníckom princípe. Nachádzali sa v Stredoslovenskom 

regióne, konkrétne na Orave. 

Do výskumu sa ešte zapojilo jedno krízové centrum (východ Slovenska) a jedna 

pedagogicko – psychologická poradňa (západ Slovenska). 

Počas realizácie výskumu sme uskutočnili tridsať deväť výskumných rozhovorov s 

pracovníkmi/čkami a dobrovoľníkmi/čkami. Ďalej sme zrealizovali dve fókusové skupiny – 

                                                           
3
 Organizácie poskytujú svoje služby všetkým mladým ľuďom bez ohľadu na vek, národnosť, vierovyznanie, 

alebo iné obmedzenia (Bartoňová, 2005).  
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na východe a na západe Slovenska. Fókusové skupiny nám osvetlili charakter diskusie (ako 

sa premýšľa a diskutuje) o kvalite práce s mládežou v týchto regiónoch. 

 

 

Výskumné zistenia 

V tejto časti publikácie by som vám rada priblížila ako o kvalite práce s mládežou uvažujú 

samotní pracovníci a pracovníčky s mládežou. Aké charakteristiky a spoločné menovatele 

má diskusia o kvalite práce s mládežou v jednotlivých regiónoch. Z diskusií vo fókusových 

skupinách a z individuálnych rozhovorov vyplynulo tiež, čo pracovníci a pracovníčky 

s mládežou považujú za indikátory kvality svojej práce.   

Najskôr v tejto kapitole zhrniem na čo sa zameriavala diskusia o kvalite práce s mládežou 

v jednotlivých častiach Slovenska, interpretujem rozdielnosti a potom sa zameriam na 

diskutované a problematické témy, o ktorých sa hovorilo vo fókusových skupinách 

a prehovoroch.  

Kvalita sa v odpovediach často spájala s meraním kvality. Pokiaľ má niekto predstavu o tom 

čo je kvalita práce s mládežou častokrát odkazuje na jej merateľné ukazovatele. Otázka na 

kvalitu je otázkou metódy jej merania. Poďme sa teda bližšie pozrieť na odpovede 

jednotlivých pracovníkov a pracovníčok. 

Západné Slovensko 

Na západe je najčastejšie ako indikátor kvality vnímaný človek – pracovník alebo 

pracovníčka. Ten je tým najdôležitejším nástrojom pri práci s deťmi a mládežou. Tematizuje 

sa vzdelanie pracovníkov a ich profesionalita. Ľudia z organizácií tvrdia, že 

pracovníci/čky alebo dobrovoľníci/čky, by mali byť z pomáhajúcich profesií. Pokiaľ ešte 

nemajú dostatočný stupeň vzdelania, mali by s klientmi/kami vykonávať iba menej náročné 

činnosti – športové, výtvarné a rôzne iné voľnočasové aktivity. Zdôrazňujú sa tiež rôzne 

osobnostné charakteristiky ako vysoká sebaúcta, zrelosť osobnosti (nie čo sa týka veku), 

„nízkoprahové naladenie“ – schopnosť akceptovať a prijímať deti také aké sú, vzťah k práci 

s deťmi, túžba ďalej sa vzdelávať a pracovať na sebe, mať určitú mieru sebareflexie a 

odolnosti. Dôležitý je prístup k samotným mladým ľuďom a ich problémom. Pracovníci 

alebo pracovníčky by nemali hodnotiť deti, dávať im hotové rady a poskytovať konečné 

riešenia. Mali by naopak ponúkať alternatívy a pristupovať k deťom bez hodnotiacich 

súdov. Okrem kvalifikačných a osobnostných predpokladov je dôležitá aj miera skúseností, 

vedomostí a zručností. 

Niektoré organizácie používajú prepracovaný systém výberu pracovníkov a pracovníčok, 

dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. „To je kvázi ako keby pohovor, kde oni plnia rôzne úlohy, 

vypĺňajú rôzne dotazníky....“ (PZF2) Priznávajú, že aj napriek tomuto sofistikovanému 

systému testovania, sa kvalita pracovníka/čky v konečnom dôsledku ukáže až pri práci 

samotnej. „Naša prax je taká, že vstúpi človek do tej praxe a tam to môže vypáliť úplne 

inak..“ (PZF1). Decká sú potom barometrom, či je pracovník/čka kvalitný/á. 

Dôležité je tiež prostredie, ktoré organizácia vytvára pre fungovanie svojho tímu. 

Prostredím sú myslené všetky podporné činnosti pre kvalitnú prácu ako: supervízie, 

intervízie (tímové stretnutia), systém zaškoľovania nových pracovníkov/čok, dlhodobé 

vzdelávanie, teambuildingy, pravidlá organizácie, manuály, metodiky, princípy práce – 

napríklad nízkoprahové princípy. Intervízie alebo tímové stretnutia slúžia na to, aby si 
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pracovníci a pracovníčky dávali spätné väzby na svoju prácu a tým sa zlepšovali. Všetky 

tieto aktivity pomáhajú organizácii zisťovať, či pracovníci a pracovníčky robia to, čo je ich 

úlohou. 

Určitá časť participantov a participantiek hovorila o systematickosti práce ako o 

ukazovateli kvality. Pod systematickosťou je myslená pravidelnosť, dlhodobosť, 

stanovovanie si cieľov a ponúkanie aktivít, ktoré vedú k ich napĺňaniu. Toto podľa jedného 

z participantov odlišuje „decký kútik“, kde deti len trávia svoj voľný čas od niečoho, čo 

nazýva „vzdelávaním“. „Zoberiem si mladého človeka zamyslím sa na nad tým čo ho chcem 

naučiť, odkiaľ kam ho chcem zobrať...“(PZ2). 

Významné je tiež reflektovanie potrieb klientov/iek. Keď organizácia dokáže flexibilne 

reagovať na to, čo sa v komunite alebo v skupine deje a neustále reaguje na potreby jej 

členov a členiek. Dôležitá je samotná potreba služby v lokalite a to, či jej aktivity mladí 

ľudia využívajú. Organizácia by mala mať určitú mieru sebareflexie, byť otvorená 

vonkajšiemu prostrediu a mala by dokázať prijímať kritiku do iných organizácií. Vedieť 

kritizovať samu seba a dokázať sa učiť z vlastných chýb. 

Objavila sa tu ešte jedna zaujímavá diskusia o tom, že kvalitná práca s mladým človekom, 

ide vždy cez jeho rodinu. Je to psychologický pohľad na problematiku. Terénni sociálni 

pracovníci a pracovníčky pracujú s individuálnym klientom/kou, pedagógovia a 

pedagogičky so skupinami detí a psychológ či psychologička – najmä dynamický 

psychológ/ička sa snaží prísť na pôvod problémov v rodine. Napríklad v nízkoprahových 

programoch sa pracovníci/čky snažia byť najmä na strane detí, aby sa im priblížili a rodič 

ich až tak nezaujíma. Bránia sa práci s rodičom, pretože komunikácia s ním, môže spôsobiť, 

že dieťa v nich stratí dôveru. Najmä pokiaľ je tam konfliktný vzťah. V jedno z prehovorov 

psychologička tvrdí: „Čo ja poriešim s týraným dieťaťom, keď ho pustím z poradne a zase 

ho doma zmlátia. Ale ten rodič bol tiež týraný, aj on niečím trpí. Aj puberťáci rebelujú voči 

svojim rodičom, ale tam musí dôjsť k zmiereniu a odpusteniu. Lebo oni sami v sebe majú 

nekľud v duši. Utvrdzovať ho v tom, že jeho rodičia sú hajzli, tak mu samému situáciu 

neporieši“(PZ33).  

Len jeden pracovník a jedna pracovníčka na západe stanovili ako kritérium kvality posun 

klientov a klientok. „Keď dieťa, ktoré sem prichádza rastie, chce niečo robiť, vie čo chce 

robiť a má hotový výrobok. Cíti sa tu dobre a dovedie sem aj kamarátov.“ (PZ3). Pracovník 

hovorí o kvalite ako o napĺňaní krátkodobých a dlhodobých cieľov. Pričom za krátkodobé 

ciele považuje poskytovanie služieb, či sú im poskytované deklarované služby a či deti 

dostávajú to čo potrebujú (to je otázka na deti). Dlhodobými cieľmi mal na mysli posun detí. 

Východné Slovensko 

Diskusia o práci s mládežou sa na východe uberala úplne iným smerom ako na západe. 

Možno tu identifikovať styčné body a podobné problémy. Na východe hovorili ľudia skôr o 

„konečnom produkte“, výsledkoch alebo posune mladých ľudí, s ktorými pracujú. Na 

rozdiel od západu, kde sa skôr hovorilo o kvalite pracovníkov/čok, fungujúcom prostredí pre 

tím, či systéme práce – čiže o procese.  

Vo fókusovej skupine sa napríklad snažili odpovedať na otázku, kto je úspešným 

klientom/kou. Ukazovateľom kvality tak sú podľa nich pozitívne príklady z praxe. Môže to 

byť úspech v škole – zlepšenie známok. Napríklad to že sa dieťa z vylúčenej komunity 

dostane do prvého ročníka a chodí do triedy s majoritnými deťmi, schopnosť pokračovať na 
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strednej škole, absolvovať strednú školu. Potom to je integrácia do pracovného procesu – 

napríklad vyradenie z evidencie na úrade práce. Úspechom je tiež zlepšenie kvality života 

mladých ľudí a miera ich aktivizácie. To že v určitých situáciách sú schopní pomôcť si sami. 

„Učíme ich ryby chytať...“ (PFV2) . Tieto kvalitatívne ukazovatele boli častokrát 

považované za subjektívne. Objektívne výsledky práce sú podľa participantov 

a participantiek počty klientov/ie. 

V menšej miere boli za indikátor kvality na východe Slovenska pokladaní kvalitní ľudia. 

Išlo o kvalifikáciu, osobnostné predpoklady, mäkké zručnosti, nízkoprahové naladenie 

pracovníkov a iné....Dôležitá bola tiež systematickosť, pravidelnosť a pracovanie podľa 

manuálov. Napĺňanie cieľov ako znak kvality bolo tematizované vo viacerých 

prehovoroch. Dôležité bolo stanovovanie krátkodobých reálnych cieľov v procese práce s 

klientom/kou, konfrontácia výsledkov a očakávaní, kontrola napĺňania spoločne 

stanovených cieľov. 

Zaznel tiež názor, že kvalitu určuje spokojnosť a spätná väzba od klietov/iek. To že sa 

mladí ľudia do zariadenia vracajú. Dôležité sa zdalo, či má organizácia nasledovníkov/čky a 

tým zabezpečenú kontinuitu. Jedným z indikátorov kvality bola tiež dôvera vybudovaná 

medzi pracovníkom/čkou a klientom/kou. Ukazovateľom kvality bol aj jazyk, to ako o 

svojich klientoch/kách pracovníci/čky hovoria. 

Interpretácia rozdielu  

Medzi názormi participantov a participantiek na východe a západe Slovenska badať 

rozdielnosti. Kým na západe Slovenska hovoria o kvalite práce s mládežou ako o kvalite 

procesu, na východe Slovenska hovoria o kvalite práce s mládežou ako o kvalite výsledku. 

Tento rozdiel v diskusii o kvalite práce s mládežou medzi západným a východným 

Slovenskom interpretujem ako rozdielnosť v cieľových skupinách a problémoch, ktorým 

musia tieto cieľové skupiny čeliť. Na východe sa tradične práca s mládežou odvíja od práce 

s deťmi a mladými ľuďmi žijúcimi v podmienkach segregácie a chudoby. Mám tým na 

mysli prácu s deťmi a mládežou z marginalizovaných rómskych komunít, ktorý tvoria na 

východe Slovenska väčšinu klientov/tiek organizácií pracujúcich s mladými ľuďmi
4
. To 

znamená, že pracovníci s mládežou sa tu stretávajú so sociálnymi problémami, ktoré 

z hľadiska integrácie na trh práce a vymanenia sa z chudoby potrebujú jasné výsledky. Preto 

sa diskusia v týchto organizáciách zameriavala viac na konečný produkt svojej práce ako na 

proces. Zmeny v správaní  alebo posun klientov/klientiek je tu nevyhnutný inak sa situácia 

detí a mladých ľudí z marginalizovaných rómskych komunít nezmení a bude sa len 

potvrdzovať a reprodukovať začarovaný kruh chudoby a sociálneho vylúčenia.          

Stredné Slovensko 

Diskurz o kvalite práce s mládežou na strednom Slovensku môžeme chápať ako „stred“ 

medzi dvoma krajnosťami. Väčšina participantov a participantiek chápala ako ukazovateľ 

kvality práce s mládežou zmeny na strane klientov. Hovorili o zmenách v správaní, o 

rešpektovaní pravidiel, osobnostnom rozvoji a posune klientov/iek. „Deti sem chodili radi 

                                                           
4 Tým samozrejme nechcem povedať, že na západe Slovenska sa s touto cieľovou skupinou nepracuje, 

práve naopak, ale organizácie pracujúce s mladými ľuďmi na západe nepracujú väčšinovo s touto 

klientelou, na východe áno. Zároveň deti a mladí ľudia rómskeho pôvodu na východe čelia väčšiemu 

množstvu obmedzení napríklad pri zaradení sa na trh práce. Za čo môže napríklad menšia ponuka 

práce vo východoslovenskom regióne.    
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iným spôsobom sme ich viedli, sme ich menili - podarilo sa nám, že deti z tejto bytovky 

chodili po kanceláriách boli slušné, pozdravili. Najskôr ich vyháňali, potom im aj niečo 

chceli dať, ale nezobrali si lebo sme ich viedli, že to robia teraz za to, že týmto ľuďom robili 

zle - tam sme videli zmeny...“. (PS2). 

Na strednom Slovensku sa ako kvalita vnímala aj niečo čo môžeme nazvať ako „vnútorná“ 

zmena, subjektívny pocit mladých ľudí. „Pridaná hodnota, niečo na viac, že to ľuďom 

niečo dalo.“(PS3) „To závisí od osoby, stretla som sa s mnohými, ktorí hovorili, že im to 

zmenilo život, ich to povzbudilo. Odpoveď, že kvalitou je posun (či už vonkajší, alebo 

vnútorný), však vzhľadom k ostatným odpovediam nebola až taká častá ako na východe 

Slovenska.  

Dve organizácie hovorili o počte klientov/iek, ako o známke kvality. „Koľkým to niečo 

dalo....“ (PS3). Väčšina organizácii hovorila o počtoch skôr z negatívneho hľadiska. 

Ostatné odpovede na otázku kvality boli pomerne rovnomerne distribuované medzi 

kategórie ako je kvalifikácia pracovníkov, adekvátnosť poskytovaných služieb – čo je 

podobné s odpoveďami na západe Slovenska. Potom to bola kvalita vzťahu ako indikátor. 

„Tie deti, ktoré už sú tu, chodia dlhodobo – vytvorili sme si s nimi vzťah, tí sa k nám 

vracajú ako mladí dospelí a keď majú ťažkosť, sa nám vracajú a zdôverujú sa s problémami 

a odovzdávajú sa informáciu ďalej populácii“ (PS8). 

Ďalej to boli osobnostné predpoklady pracovníkov a pracovníčok „túto prácu nemusia 

robiť len tí, ktorí sú na to vzdelaní - vychovávatelia, výchovní poradcovia, psychológovia, 

ale ja tí, ktorí majú vzťah k deťom...“(PS2), „keď vidím ten čas, čo do toho ľudia 

investovali, že vydali maximum...“(PS3), „Kvalita sa začína v hlave každého aktéra práce s 

mládežou“ (PS13). Pracovníci alebo pracovníčky s mládežou by mali vzbudzovať dôveru, 

mať priateľský a individuálny prístup, byť spoľahliví, slušní, dochvíľni, transparentní, 

schopní riešiť problémy detí, schopní vysvetliť a zaujímať sa o deti a mladých ľudí, s 

ktorými pracujú.  

Podobne ako na západe Slovenska, aj tu sa objavuje akcent na dôležitosť prostredia, v 

ktorom pracovník a pracovníčka pôsobia. Ako je nastavený systém napr. materiálno 

technické vybavenie, existencia a dodržiavanie pravidiel, robenie záznamov, etické pravidlá 

a kvalitné riadenie. Jedna z organizácií hovorila o školeniach, čiže o podpore systematickej 

práce s pracovníkmi/čkami s mládežou. To môže podľa pracovníčky viesť k zvyšovaniu 

kvality práce s mládežou a tiež pôsobiť ako prevencia vyhorenia.  

 

Diskusia o zmene správania ako indikátore kvality 

Zmena správania ako ukazovateľ kvality bol spomínaný najmä na východe Slovenska. Vo 

viacerých rozhovoroch a diskusiách bol však spochybnený, najmä pokiaľ sme sa začali 

pýtať na meranie kvality. Napríklad organizácia, ktorá pracuje s užívateľmi drog nemôže 

merať kvalitu počtom abstinujúcich. A zároveň: „Je to veľmi individuálne u klientov, ako 

vnímame kvalitu, kto ako vníma kvalitu, čo je pre koho kvalita, pre niekoho kvalita môže 

byť, že sa posunie z toho, že užíva v partii, s jednou ihlou a na to že užíva sám s ihlou, pre 

neho to môže byť obrovský krok, niekto to nemusí vnímať, že toto je kvalitná práca, ale 

môže to trvať dva roky, že niekto sa posunie na túto úroveň, takže pre nás to kvalita je...“ 

(DVP1). Ako sa ukazuje stanovovanie všeobecných kritérií/ cieľov posunu mladých ľudí 

ako indikátora kvality je chimérou. Každé dieťa a mladý človek má svoje tempo a to, čo 
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niekto dosiahne za pár mesiacov, môže niekomu trvať dva roky. Podobne ako povedala 

jedna participantka na západe „Tempo určuje dieťa...“ (PZF1). 

Viaceré prehovory poukazovali na ešte jeden zaujímavý aspekt tohto problému. Zmeny 

alebo posun u detí a mladých ľudí sú dlhodobou záležitosťou, (niečo podobné bolo už 

spomenuté v diskusii o posune na západe Slovenska, je priam nemožné sledovať dopad 

poskytovaných služieb na mládež počas trvania trojmesačného alebo polročného projektu. „ 

Meranie je ťažké, merať môžete len keď to dlhodobejšie skúmate, keď desať rokov on 

dostáva nejaké vzory, tak to za rok nezmeníte.“(PS2) Tu sa teda ukazuje problematickosť 

merania kvality a dopadov práce s mládežou u konkrétnej organizácie v horizonte mesiacov 

alebo aj jedného roka
5
. Výsledný efekt je možné pozorovať až po niekoľkých rokoch. „Naša 

práca je beh na dlhé trate.“ ako povedal jeden môj priateľ. Zmenu u klienta alebo klientky je 

možné dosiahnuť len po nadviazaní kontaktu a vzťahu, aj samotný vzťah je zmenou. 

Nemôžeme očakávať, že organizácia začne pôsobiť v určitej lokalite, pracovať s určitou 

skupinou mladých ľudí a bezprostredne potom vyrieši všetky sociálne problémy, ktoré tu 

mladí ľudia majú. Pracovník na západe hovorí v tejto súvislosti o dlhodobých cieľoch. 

Dlhodobé ciele sa ukážu až v horizonte dvoch, troch až desiatich rokov, kedy je možné 

posúdiť, či sa deti a mladí ľudia niekam posunuli. Podobný názor bol počuť aj v organizácii 

na strednom Slovensku.  

Posun klientov je niekedy považovaný za subjektívny indikátor kvality. „Ja vidím, že sa 

klient niekam posunul....“ (PVF1). Subjektívne ukazovatele sú potom odlišované od 

ukazovateľov objektívnych „ktorým donori rozumejú“ (PVF1). Podobný názor možno badať 

v prehovore zo stredného Slovenska. Tam kvalitu služieb špeciálne neriešia vnímajú to cez 

subjektívne hodnotenie toho, či sa mladí ľudia podľa nich niekam posúvajú. Takéto 

zisťovanie kvality je považované za subjektívne zrejme preto, lebo neexistuje žiaden 

štandardný nástroj, ktorým by sa dokázal posun klientov a klientiek určiť. Pokiaľ by 

správanie konkrétneho klienta/ky bolo zaznamenané, mohli by sme na základe týchto 

záznamov a ich časovej postupnosti tento posun zistiť. Samozrejme na začiatku musí byť 

stanovené, čo je posun, čiže musí byť vytýčený cieľ. Moje vnímanie správania je 

subjektívne, ale samotné správanie je objektívne pozorovateľný fenomén. Rozhodne by sme 

tento indikátor kvality nepovažovala za subjektívny, pokiaľ by bol riadne zaznamenávaný. 

Môžeme kvalitu merať? 

Na západnom Slovensku hovorili participanti a participantky skôr o procese ako 

o výslednom produkte práce s mládežou. Pokiaľ sa participanti a participantky pokúšali 

pomenovať čo je výstupom alebo výsledkom ich práce, hovorili o kvantifikačných kritériách 

kvality práce (počty klientov/iek).  Tu sa rozvinuli tri línie diskusie. Prvou líniou je počet 

klientov/iek vzhľadom na populáciu detí a mladých ľudí v lokalite. Pokiaľ pracujem v 

lokalite, ktorá ma menej obyvateľov ako lokalita, v ktorej pracuje iná organizácia, tak je 

pravdepodobné, že budem mať menej klientov/tiek ako tá druhá organizácia. Je preto 

nevyhnutné uvádzať relatívne nie absolútne čísla. Koľko percent z populácie detí a mladých 

ľudí v lokalite využíva moju službu. 

Ďalšou otázkou je otázka monopolu na službu. Pokiaľ v lokalite, v ktorej organizácia 

                                                           
5
 Smutné je, že väčšina projektov môže čerpať peniaze len na takúto krátku dobu. Čo ohrozuje kontinuitu 

poskytovanej služby a zároveň neumožňuje sledovať posun klientov a klientiek. Potom je pre poskytovateľov 

finančných prostriedkov najjednoduchšie spočítať klientov/ky organizácie a tým vymedziť jej kvalitu. 
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pracuje nemá konkurenciu, možno počet klientov/iek chápať ako indikátor kvality? 

Vo fókusovej skupine na západe Slovenska sa rozvinula diskusia, či počet klientov/iek 

vôbec vypovedá o kvalitnej práci s nimi. Keď počas dvoch hodín, kedy je otvorený klub, ho 

stihne navštíviť dvesto detí, s koľkými z nich môžeme za tie dve hodiny mať skutočne 

intenzívny kontakt? Organizácie teda priznávajú, že ich služby využívajú dva typy 

klientov/iek. Jedny z nich sú tí, ktorí sa prídu len zahrať a využívajú ponuku voľnočasových 

aktivít. Čo je z hľadiska primárnej prevencie v poriadku. Deti trávia voľný čas v bezpečnom 

prostredí, s ,,bezpečnými dospelými“ a bezpečným spôsobom. Potom je tu druhá menšia 

skupina detí, ktoré využívajú aj také služby ako je sociálne poradenstvo. Prichádzajú za 

pracovníkmi a pracovníčkami s nejakým typom zákazky alebo problému. Pracovníci/čky sa 

im potom intenzívnejšie venujú. Schopnosť rozlíšiť tieto dva typy klientov je tiež známkou 

kvality organizácie.  

Na strednom Slovensku v rámci informačných centier mladých (ICM), je tiež veľká diskusia 

o počte klientov/iek. Či počet podaných informácií, alebo počet ľudí, ktorým informáciu 

podám, je známkou ich kvality. Existujú názory, ktoré hovoria, že pri kvalite ide skôr o 

nadväzujúcu dlhodobejšiu prácu s mladým človekom, ktorému informácie podávam. 

Informačné centrá mladých, by tak smerovali skôr do sociálnej práce. „Kvantifikácia verzus 

kvalita - merať počty poskytnutých informácií za rok, stále je taká idea. Potom získaš 

mínusový bod, kvôli čomu ICMka nedostanú dotáciu. Nemožno nastaviť šialené číselné 

ukazovatele, keď nedosiahneš tú kvalitu. V tom sú rozdiely práce v ICMkách. Ten, ktorý má 

sociálne pozadie alebo cítenie, či už má školu alebo nemá, ten to nevie tak odbiť, že 

poskytol som ti informáciu a koniec - v tom je rozdiel medzi ICMkami“ (PS6). 

Za objektívne ukazovatele kvality boli v prehovoroch na východe Slovenska tiež 

považované čísla - počty klientov/iek, počty kontaktov, počty vyzbieraných ihiel.... Aj na 

východe Slovenska zaznel názor, že uprednostňovanie kvantitatívnych kritérií pred 

kvalitatívnymi je skôr kontraproduktívne a nevypovedá o kvalite zariadenia. „Väčšinou totiž 

ide o kvantitatívne ukazovatele kvality   a koľko cukríkov sa rozdalo na Mikuláša - menej sa 

už hovorí o kvalite činností, tak sme chceli motivovať zariadenia zapojené do projektu aby 

si to sami nastavili“ (PV35) Je ťažké objektívne dokázať posun klienta/klientky, bez 

existencie jasných kritérií čo posun je a bez zaznamenávania tohto posunu/neposunu bude 

vždy tento indikátor kvality posudzovaný ako subjektívny – „Mne sa zdá, že spravil/a 

pokrok.“. Je jednoduchšie hovoriť o počtoch ako zmene správania, počty sú jasne a najmä 

rýchlo viditeľné, zmena správania prichádza nenápadne a v dlhšom časovom rozmedzí. Tu 

možno hovoriť o podobnosti diskusií medzi východom a západom Slovenska. V obidvoch 

prípadoch sa participanti a participantky snažia určitým spôsobom vyrovnať 

s kvantifikačnými kritériami kvality svojej práce.  Dôvodom je vyžadovanie týchto počtov 

donormi. Donori považujú tento indikátor kvality za najdôležitejší ukazovateľ kvality 

organizácie, najdôležitejší zrejme preto, lebo je očividný a najľahšie kontrolovateľný. Na 

druhej strane ako sme ukázali v diskusii, ktorá sa k tejto téme rozvinula, môže byť aj 

čiastočne zavádzajúci. 

Pokiaľ by sme to mali zhrnúť, tak sa vyskytli organizácie, ktoré spochybňovali 

kvantifikačné kritériá ako ukazovatele kvality. Potom tu boli organizácie, ktoré vnímali toto 

kvantifikačné kritérium iba ako doplnkový indikátor kvality. Vo výskume som nenarazila 

na organizáciu, ktorá by chápala počet klientov/iek, služieb, podaných informácií ako 
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hlavný ukazovateľ kvality. 

 

Záver 

Aj napriek polemike o kvantifikačných kritériách kvality, najmä na západe Slovenska, boli 

kvantitatívne ukazovatele najčastejšou odpoveďou na otázku merania kvality. Nie sú kvalita 

a kvantita (meranie) protichodnými pojmami?   Väčšina ľudí sa nazdáva, že merať možno 

iba v číslach, v určitých parametroch. Ako potom merať kvalitu? Táto otázka je však 

zavádzajúca a mali by sme radšej hovoriť o zisťovaní kvality. „Ako viete, že je vaša práca 

kvalitná? Ako zisťujete kvalitu svojej práce?“ Je pravda, že samotný pojem merania v sebe 

obsahuje pojem čísla. Nie vždy tu však musí ísť nevyhnute o počty – počty klientov/iek, 

poskytnutých služieb, prebraných preventívnych tém, či počet hodín počas, ktorých je klub 

otvorený. Číslo nemusí znamenať len počet nespojitých kusov. Môže ísť o kontinuitu, 

spektrum alebo škálu, kde zaznačujeme hodnotu určitého indikátora kvality. 

V závere tejto publikácie, by som rada zdôraznila, že je nevyhnutné premeniť obraz merania 

kvality. Mali by sme uvažovať o tom ako nastaviť kritéria kvalitnej práce s mládežou tak, 

aby nešlo iba o počty, ktoré nám vlastne nepovedia nič o kvalite procesu, či o výslednom 

produkte.  Navrhujem zmeniť obraz merania nespojitých kusov na obraz merania na spojitej 

škále. Čiže zmeniť meranie kvantity na meranie miery vlastností ako indikátorov kvality. 

Pričom týmito vlastnosťami môžu byť vlastnosti procesu (osobnosť, prostredie, 

systematickosť práce), vlastnosti vzťahu klient/ka – pracovník/čka, schopnosť organizácie 

napĺňať potreby klientov/iek, ale tiež postihnúť zmenu v správaní klienta/tky.  Aj keď ten 

posledný ukazovateľ je  najťažšie detekovateľný. Je dôležité kontrolovať a evaluovať proces 

a jeho výsledky nie počty detí a mladých ľudí, ktorým boli služby poskytnuté. 
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Prieniky a špecifiká sociálnej filozofie, sociálnej práce a sociálnej politiky – teoreticko-

metodologické a prakticko-aplikačné aspekty 

 

Vasko Kusin - Ladislav Vaska – Martina Čierna 

 

Abstrakt  

Príspevok je zameraný na identifikáciu prienikov a špecifík sociálnej filozofie, sociálnej 

práce a sociálnej politiky. Objasňuje kontext, v ktorom  sa prekrývajú, vzájomne ovplyvňujú idey 

a teórie sociálnej filozofie, sociálnej práce a sociálnej politiky.  

 

Abstract  

Post aims to identify intrusions and specificities of social philosophy, social work and social policy. It 

clarifies the context in which they interact in ideas and theories of social philosophy, social work and 

social policy. 

 

Kľúčové slová  

Sociálna filozofia. Sociálna práca. Sociálna politika  

 

Key words 

Social philosophy. Social work. Social policy.  

 

Zrod sociálnej filozofie prebiehal v ťažkých sociálnych, politických, ekonomických - ale aj 

svetonázorovou diferenciáciou vyvolávaných - konfliktoch v spoločnosti, ktorá je dodnes 

považovaná za „kolísku“ budúcich emancipovaných kultúr, modernej vedy a techniky 

a sociálne pokrokového politického usporiadania – v Gréckej antickej spoločnosti.  

 

Jej zrod bol sprevádzaný množstvom protirečivých konfrontácií na úrovni teoretických  

reflexií, ako aj na úrovni ich aplikácie na sféru vtedajšej spoločenskej praxe; konfrontácií na 

úrovni teoreticko-metodologických prístupov, na úrovni sporov o metódy. 

 

Konfrontácii sa  nemohli vyhnúť ani bipolárne a povedľa seba existujúce sociálne štruktúry 

(triedy), ktoré zvádzali medzi sebou zápas o legitímnu účasť na riadení spoločnosti, 

s cieľom  získať slobodu  a rozvíjať v jej duchu spôsob života a naďalej zveľaďovať ducha 

antického myslenia. 

  

V nových historicko-sociálnych súvislostiach vznikla potreba identifikovať  zmysel 

a význam emancipácie ľudského ducha. Bolo potrebné identifikovať adresáta a a jeho 

potreby osvojovať si tento historicky nový typ racionality a praxe, ktorými sa prezentovala  
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antická duchovná  kultúra a celý antický svet.  

 

Tým  adresátom, príjemcom a objektom, ktorý sa stal predmetom pozornosti vtedajšej 

duchovnej iniciatívy - konkrétne filozofie - bol  sociálny svet, jeho fungovanie a potreby 

jeho permanentného zdokonaľovania. 

 

Nástrojom realizujúcim túto „historickú úlohu“ mal byť historicky nový typ racionality - 

filozofické myslenie (neskôr sociálna filozofia), ktoré prekonávajúc  dovtedajší typ 

duchovnej reprodukcie  sveta – mytológiu – vytvára „nový  obraz“ ľudského ducha (a jeho 

modalít).  

 

Tento typ myslenia (racionality) umožňuje chápať mnohotvárnu realitu sociálneho sveta z 

už diferencovanejších pozícií, so schopnosťou ľudského ducha identifikovať celok ako 

vnútorne štruktúrovaný a funkčne diferencovaný. S týmto posunom súvisí tiež racionalizácia 

deľby práce, postupne sa profilujúca špecializácia a možnosti v podstatnejších súvislostiach 

sa zmocňovať vonkajšieho sveta a jeho zdrojov. Táto prispela ku kultivácii ľudskej 

subjektivity s cieľom podporovať mohutnosť ľudského ducha a v perspektíve jeho čoraz 

väčšej emancipácie. 

 

„V antickom type racionality  sa začínajú diferencovať tri kľúčové sféry ľudského ducha 

(epistemologická, etická, estetická)  a kultúry (poznanie, morálka , umenie), ktoré 

v mytológii  predstavovali  synkretický, nerozčlenený  celok. Nemožno však ešte hovoriť 

o plnej autonómnosti týchto  sfér.  Základom pre ich diferenciáciu sú tri odlišné  duchovné 

vlastnosti človeka: rozum, vôľa a cit. Grécka antika  položila  vlastne základy celej Západnej 

mentality a už tu začína nadobúdať dominantné postavenie rozum. 

 

Antický typ racionality úzko súvisí s osobitným, neopakovateľným historickým typom 

sociálneho poriadku, so sociálnym konaním, ktoré je potrebné hľadať v usporiadaní gréckej 

polis. Politický systém, ktorý Gréci nazývali demokraciou, sa zakladal na rovnosti občanov 

a na priorite zákona. Uznávalo sa právo každého občana na slobodu slova, právo zastávať 

inú mienku a podrobovať kritike štátne orgány, ustanovizne a politických činiteľov. Možno 

povedať, že antický typ racionality  (prezentovaný v gréckej filozofii) bol charakteristický 

pre prvú (agrárnu) formu ľudskej civilizácie, ktorá dominovala od 8. storočia pred n.l. až po  

roky  1650-1750.“(Černík, Víceník, Višňovský,1997, s.79) 

 

Prítomnosť sociálnej problematiky v systéme antického typu racionality (ktorý reflektoval  

realitu v čo najširšom kontexte – od vesmíru počnúc až po skúmanie prírody, 

spoločnosti,  človeka a  spôsobu jeho konania), obohacovala neskôr sa rodiacu filozofiu so 

sociálnym motívom. V  neskorších etapách jej vývinu (renesanciou a novovekom počnúc, 

predovšetkým  reflexiami T. Hobbesa a J. Locka) sa stala určujúcou duchovnou silou, 

ovplyvňujúcou poznávanie, chápanie, interpretáciu, ale  aj re-interpretáciu sociálnej, 

kultúrnej, politickej, ideologickej, svetonázorovej reality. 

 

Zakladatelia (Sokrates, Platón, Aristoteles) sociálne orientovanej filozofie, vytvorili – aj so 
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zreteľom na potreby budúcich sociálnych, politických, právnych, edukačných vied – 

teoreticko-metodologické zázemie pre ich ďalší rozvoj, ale aj pre hlbšie poznanie procesov,  

prebiehajúcich v spoločnosti a jej vplyvom na ľudské indivíduá. Nezanedbateľnou bola 

pozornosť venovaná otázkam úloh a fungovania inštitúcií, podporujúcich resp. negujúcich 

ich produktívny potenciál. 

 

Potenciál sociálnej filozofie – vďaka jej schopnosti „seba-presahovania“ demonštrovaného 

prognostickým predstihom - vytvára predpoklady pre jej psycho-kognitívne aktivity 

zamerané na  budúcnosť, na tvorbu modelov budúcej sociálnej reality. V týchto 

súvislostiach je sociálna  filozofia projekciou budúceho usporiadania spoločnosti, kreujúcou 

želateľný, avšak doteraz neexistujúci model, ktorý v dlhodobej perspektíve predstavuje cieľ 

možného - pokrokovým duchom stimulovaného a želateľného - evolučného vzostupu.  

 

Tento typ sociálnej  filozofie predstavuje sociálny typ racionality, vytvárajúcej obrazy, 

modely, koncepcie, teórie, vízie lepšieho sociálneho  poriadku  a účinnejších mechanizmov, 

regulujúcich tento poriadok. Na úrovni teoretických reflexií je systematizujúcou (a 

systémovo-tvorivou) filozofiou.  

 

Popri tejto funkcii sociálna filozofia je aj v úlohe kritického reflektovania existujúcich 

sociálnych poriadkov a ich štruktúry.  Kriticizmus v symbióze s kreativitou určujú sociálnej 

filozofii legitimitu a kompetencie zasahovať do sociálneho sveta, s cieľom chrániť človeka 

a jeho  dôstojnosť. V týchto súvislostiach je sociálna filozofia teoretickou reflexiou, ktorej 

centrálnym metodologickým  nástrojom je kriticko-analytické zhodnocovanie sociálnej 

reality.  

 

Prirodzene, sociálna filozofia je v adekvátnej, dobou a vedeckým myslením požadovanej 

miere zastúpená aj v takých, akými sú otázky sociálneho bytia (ontológia), sociálneho 

poznania a jeho metódy (gnozeológia a sociálna metodológia), problematika zhodnocovania 

sociálnych javov a procesov (axiológia), a napokon tvorba sociálnych teórií, resp. koncepcií 

a ich kritika. 

 

2. 

Tak ako každá veda, aj sociálna  filozofia má svoje dejiny a svoj význam identifikovaný 

najmä prostredníctvom jej vzťahu k iným, predovšetkým spoločensko-politickým vedám. 

Nebolo v jej dejinách obdobia, v ktorom by jej vplyv na  iné vedy, resp. na  sociálne 

myslenie nebol identifikovateľný. 

 

V období rozkvetu antickej kultúry boli položené základy teórie štátu a bol odhalený 

význam politiky; zároveň boli nastoľované otázky sociálneho poznania, s cieľom 

identifikovať a do praxe aplikovať mechanizmy fungovania štátu, moci, zákonov a pod. 

 

V stredovekých reflexiách sociálna filozofia v sprostredkovaných  súvislostiach 

identifikovala a na metodologickej úrovni zdôvodňovala konštituovanie historicky nového 

typu svetonázoru – kresťanstva ako jedného z nosných pilierov európskej civilizácie, jej 
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humanizmu a kultúry. Identifikovala – zvýrazňovaním antropocentrizmu – podiel reálneho 

človeka, osobnosti na tvorbe dejín v kontexte s osvojovaním mravných hodnôt kresťanskej 

duchovnej kultúry. 

   

V období renesancie a nastupujúceho novovekého osvietenstva a humanizmu bola - pod 

vplyvom  vtedajšieho filozofického myslenia - zvýrazňovaná  potreba emancipácie tvorivo 

mysliaceho subjektu a premostenie vedy do praktickej sféry spoločenského diania. 

Nezanedbateľnou boli iniciatívy významných filozofických osobností pri koncipovaní 

„zmluvnej teórie“, ktorá sa stala sociálno-politickým východiskom a základom pre  

vytvorenie  pokrokového, demokratického a v duchu liberalizmu fungujúceho 

spoločenského poriadku (T. Hobbes, J. Locke, J. Rousseau).  

 

Nemožno nespomenúť obdobie  klasickej filozofie s motívmi spravodlivého, vedeckým 

poznaním zdôvodňovaného, sociálneho usporiadania spoločnosti, ktorej osud je v rukách už 

zreteľne sa prejavujúcej emancipácií subjektu modernej, mravnými zákonmi 

sa zdokonaľujúcej osobnosti – reálneho „človeka práce a tvorby“. Či už to boli idei mravne 

dokonalej osobnosti ako určujúcej podmienky konštituovania občianskej spoločnosti 

(Kantova vízia mravne dokonalého ľudstva), alebo Heglova dialektika dejín a práce, a ním   

oživený „antropologický obrat“ v jeho filozofii, ale tiež Marxova materialistická koncepcia 

„dejín a praxe“, paradoxne spätá so „sociálnym idealizmom“.  

 

S rovnakou iniciatívou sociálnej filozofie sa  stretávame aj dnes, v prúde  veľkého množstva 

filozofických smerov, orientovaných scientisticky, antropologicky, alebo čisto politicko-

sociologicky či historiograficky. V duchu kritickej reflexie hľadá premostenie aj s ideami 

pragmatizmu, fenomenológie a existencializmu. 

  

Je potrebné sprítomniť ešte jeden významný moment spätý so sociálnou filozofiou, ktorý je 

- najmä na teoreticko-metodologickej úrovni – nevyhnutným kritériom „životnej sily“ 

sociálnej filozofie. Je ním prítomnosť sociálnej filozofie (v úlohe metodologických 

východísk) v iných spoločensko-vedných,  politických,  aj edukačných formách poznania 

a praxe.  

 

V nami skúmanej predmetnej problematike máme na mysli sociálnu prácu, ktorej bol 

priznaný status teoreticko-metodologickej a prakticko-aplikačnej disciplíny.  

Jej súvislosť so sociálnou filozofiou je determinovaná vzájomným prienikom problémov 

sociálnej, politickej, humánno-edukačnej a inštitucionálno-legislatívnej povahy. Z tohto 

dôvodu je predmetom našej pozornosti tiež sociálna politika. Jej súvislosť s problematikou 

sociálnej práce je jednoznačná, dokonca určujúca z hľadiska  priority, ktorú v politickom 

systéme sociálneho poriadku obe zastávajú.  

 

Na druhej strane sociálna politika „nevisí vo vzduchoprázdne“. Svoj potenciál obohacuje 

o idei inovácií sociálnej sféry a aktualizuje na základe filozofickej produkcie myšlienok, 

teórií, koncepcií, projektov, humanizujúcich systém politického usporiadania, spôsob života 

jeho občanov,  mieru ich slobody a afektívnej pomoci núdzou postihnutým osobám. 
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Nepreženieme, keď vyslovíme  tvrdenie,  že „bodom prieniku“ sociálnej filozofie, sociálnej 

politiky a sociálnej práce sú spomenuté  limitné situácie - ich existenčný rozmer (ktorý je v 

centre pozornosti  filozofického  existencializmu). 

 

3. 

Prioritou sociálnej filozofie je sociálne poznanie, reflexie sociálneho bytia, rámcovaného 

systémom hodnôt, zákonmi, konkrétnym sociálno-politickým usporiadaním, deľbou práce  

ako aj nadstavbovou „decíznou sférou“ regulujúcou život spoločnosti.  

 

Sociálna filozofia na gnozeologickej úrovni predstavuje relatívne uzavretý systém  

sociálneho  myslenia zakódovaného do pojmovo-kategoriálneho aparátu, v mnohom 

identického, resp.  obsahovo príbuzného s inými spoločensko-vednými disciplínami.  

 

Príbuznosť identifikujeme aj v kontexte s problémovým poľom a pri hľadaní – v horizonte 

budúcich problémov-  možností ich riešenia z pozícií prognostického predstihu, v ktorom (a 

ktorým) sa identifikuje miera „vedeckosti“ jednotlivých disciplín kooperujúcich so 

sociálnou filozofiou. Ukazuje sa, že ich vzájomná súčinnosť je produktívna: filozoficko-

futurologické prognózy a vývojové tendencie spoločnosti,  do ktorých aktívne  vstupovali 

jednotlivé  vedné odbory vyjadrujúce symbiózu filozofie, ekonomiky, sociálnej práce, 

sociálnej politiky.  

 

Na tej najvšeobecnejšej úrovni možno konštatovať, že spoločné problémy reflektované  

jednotlivými spoločensko-vednými disciplínami majú dominujúceho spoločného 

menovateľa, ktorým je človek a jeho sociálny svet – svet práce a tvorby, svet vzájomnej 

súčinnosti, svet  sociálnych konfliktov, ale aj svet produktívnej sebarealizácie.  

 

Sociálna filozofia má v tomto zápase o človeka špecifické miesto a funkciu; tieto sú 

determinované  samotou jej povahou, ale aj jej postavením v systéme iných vied  o človeku. 

 

Sociálna filozofia, sociálna práca  a sociálna politika ich vzájomná súvislosť a relatívna 

autonómnosť. 

1. 

Sociálna filozofia vo vzťahu k sociálnej práci (a v sprostredkovaných súvislostiach aj k 

sociálnej politike) má pozíciu  teoreticko-metodologického zázemia, v mnohom určujúceho 

potrebné teoretické východiská pri riešení, resp. pri hľadaní riešenia, alebo  pri 

zdôvodňovaní   výsledkov vyplývajúcich z daného riešenia predmetnej otázky. 

Jej účinnosť a  „gnozeologická sila“ spočíva v schopnosti adekvátne používať a aplikovať 

v systéme svojich psycho-kognitívnych aktivít  základné logické prostriedky, umožňujúce 

hlbšiu a pravdivejšiu výpoveď o skúmanom  predmete. 

 

Zároveň, v súvislosti s aplikáciou logických prostriedkov je sociálnej filozofii umožnený  

„širší záber“ (napríklad aj vo vzťahu k sociálnej práci) pri reflektovaní vymedzenej 

problematiky. Táto možnosť vytvára pre sociálnu filozofiu priestor pre účinnejšiu 

konfrontáciu s ostatnými koncepciami,  názormi či teóriami. Uvedenú špecifickosť sociálnej 
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filozofie možno demonštrovať na problematike človeka ako univerzálneho a zároveň 

centrálneho fenoménu, ktorým sa zaoberajú antropologicky orientované vedy. 

 

V ideovej konfrontácii sociálnej filozofie – v  súvislosti s otázkami človeka - je úsilie 

sociálnej filozofie vytvoriť  „obraz  človeka“/predstavu, aký človek je, alebo mal by byť, čo  

je jeho podstatou, v akých súvislostiach a podmienkach je „spoločenskou bytosťou“ a do 

akej  miery je slobodnou, od spoločnosti, štátu, inštitúcií, no predovšetkým od politiky 

nezávislou, bytosťou svojbytnou, s jej adekvátnou dôstojnosťou a ľudsky plnohodnotnou 

osobnosťou. 

 

Preto sociálna filozofia skúma, resp. reflektuje človeka v mnohorakých sociálnych,  

politických, kultúrnych, ale aj svetonázorových  súvislostiach. Reflektuje ich vplyv na 

existenciu v „celku“, ale aj ich vplyv na jeho myslenie a konanie, no predovšetkým sleduje  

určujúce determinanty týchto vplyvov v konkrétnom  čase a priestore.   

 

V štruktúre otázok sociálnej filozofie je dominujúcou idea človeka ako integrovanej 

osobnosti, ktorá je touto spoločenskosťou aj determinovaná. Jej rozvoj korešponduje 

s potrebami spoločnosti a táto je stimulovaná sociálnou a individuálno-osobnostnou kvalitou 

jej jednotlivcov (občanov).  

 

Sociálna filozofia eviduje možné diskrepancie zo strany oboch aktérov a kritickým 

zhodnocovaním zároveň naznačuje cesty, východiská tejto diskrepancie. Zväčša sú to 

problémy zosúladenia záujmov a potrieb medzi spoločnosťou, štátom, trhovým prostredím 

a záujmami jednotlivcov, resp. skupinami. „Špecifikum sociálnej filozofie spočíva v tom, že 

reflektuje sociálny systém a jeho usporiadanie nie samoúčelne, ale z hľadiska toho, aké 

možnosti poskytuje pre život a činnosť ľudského indivídua“. (Buraj a kol., 1993, s. 14) 

 

Týmto špecifickým určením sociálna filozofia potvrdzuje  – prirodzene v sprostredkovaných  

súvislostiach – svoju účasť na praktickom bytí človeka. Zároveň priorizuje uznanie jeho 

dôstojnosti, preto ho kladie do centra veškerenstva, to znamená, že sociálna filozofia v 

tomto kontexte prijíma určenie  antropocentrizmu. Ďalej to znamená, že z pozície  

antropocentrickej paradigmy zhodnocuje sociálny systém, mieru jeho premostenia do 

„centricity“ dejín, ktorú prezentuje ľudská bytosť a jej záujmy, potreby a ciele.  

 

Vyššie uvedené atribúty sociálnej filozofie sú - v zmodifikovanej podobe, a v oveľa 

konkrétnejšej  a v praxi výraznejšie sa prejavujúcej forme – prítomné aj v sociálnej práci. 

Ich prepojenie, určenie miery ich účinnosti, ovplyvňovania, selekcie, resp. aktualizácie 

jednotlivých atribútov je v kompetencii sociálnej politiky. Sociálna politika v týchto 

súvislostiach  sa prezentuje  ako „styčný fenomén“.  

 

2. 

Fenomén sociálnej politiky sa stal predmetom pozornosti spoločensko-vedných reflexií 

v mnohorakých súvislostiach a vzťahoch, interpretáciách jej funkcií ako aj jej 

inštrumentálneho vybavenia z hľadiska dosiahnutia vymedzených cieľov.  
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V nami vymedzenej predmetnej problematike ho možno skúmať vo vzťahu k sociálnej 

filozofii, sociálnej práci, ale aj vo vzťahu k sociálnej etike. Prirodzene, aj v týchto 

súvislostiach nemožno nespomenúť značnú pozornosť venovanú aj zo strany politológie, 

sociológie, práva, ekonómie, kulturológie, ale aj historiografie, demografie, atď. Je to tak 

preto, že vyššie uvedené spoločensko-vedné disciplíny sledujú rovnaký cieľ, ako politika, t.j. 

sledovať a zabezpečovať fungovanie a riadenie spoločnosti s dôrazom na zlepšovanie 

kvality života jej členov.  

 

„Najčastejšie pod pojmom politika chápeme umenie riadiť štát, t.j. spôsob realizovania 

cieľov štátu. Inokedy pojmom politika označujeme tú činnosť v rámci medziľudských 

vzťahov, ktorej obsahom je vládnutie, riadenie, moc. Politikou je preniknutý prakticky celý 

sociálny život indivíduí a spoločnosti, a teda jej realizácia v podstatnej miere ovplyvňuje 

takmer každú stránku života ľudí, či už v podobe sociálnej politiky, mzdovej, kultúrnej, 

profesijnej, školskej ale aj medzinárodnej politiky.“ (Ďuriač, 1998 ,s.1) 

 

Politické ovplyvňovanie života spoločnosti na jej mnohorakej úrovni, najmä však na úrovni 

sociálnej, je determinované množstvom faktorov - formou vlády, ústavy, fungovaním 

zákonov, ale aj charakterom sociálno-politických doktrín, ktoré určujúcim spôsobom 

ovplyvňujú život v spoločnosti. Inými slovami, sociálny svet človeka a spoločnosti bol, je 

a aj bude determinovaný konkrétnym politickým systémom, v rámci ktorého má vymedzené 

priority aj sociálna politika. Jej kvalita je determinovaná na jednej strane charakterom 

politických systémov, ich ideológiou a – na strane druhej - kvalitným teoreticko-

metodologickým zázemím, presnejšie kvalitným potenciálom sociálnej filozofie. 

 

Vzájomné ovplyvňovanie sociálnej politiky sociálnou filozofiou, ale aj sociálnej filozofie 

sociálnou politikou možno identifikovať vo „výstavbe“ kvalitného teoreticko-

metodologického (a v konečnom dôsledku aj prakticko-aplikačného) potenciálu sociálnej 

práce.  

 

Organické prepojenie – cez sociálnu politiku – sociálnej práce so sociálnou filozofiou 

vytvára symbiózu teórie a praxe, ideí a ich praktickú realizáciu. Svedčí o tejto symbióze 

„spoločný“, ak aj nie identický pojmovo-kategoriálny aparát. Máme na mysli fenomén 

solidarity, ľudskej dôstojnosti úzko súvisiacej so sociálnou kvalitou života ľudí; ďalej sú to 

pojmy integrita osobnosti, identita človeka, sociálna pomoc, ochrana, sloboda, 

zodpovednosť, spolupatričnosť atď.  

 

Aj prostredníctvom vyššie uvedeného pojmovo-kategoriálneho vybavenia sociálnej práce 

a sociálnej filozofie, ktorých spoločným znakom je určitý gnozeologický pokrok pri 

identifikácii sociálnej skutočnosti, môžeme identifikovať aj ďalšie súvislosti. Sociálna 

práca, v jednote so sociálnou filozofiou môžu byť nápomocné aj sociálnej politike. 

Umožňujú stimulovať svojim hlbším ponorom do sociálneho bytia nielen vzostup, ale aj 

stagnáciu spoločnosti. 

 

Inými slovami, cieľom sociálnej filozofie v jednote s humanistickým poslaním sociálnej 
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práce je chrániť a zveľaďovať ľudské bytie aj spôsobom presadzovania týchto cieľov do 

kontextu progresívne orientovanej sociálnej politiky. Je nám jasné, že táto úloha sociálnej 

filozofie a sociálnej práce nie je ľahká; okrem iného aj preto, že inštitucionálne zázemie 

sociálnej práce (ale aj sociálnej filozofie) je iné, menej účinné k požiadavkám praxe, ako 

inštitucionálne zázemie sociálnej politiky. Táto prostredníctvom prevládajúcej sociálno-

politickej doktríny determinuje všetky sféry života spoločnosti a tiež disponuje fenoménom 

moci, rámcovanej legislatívou. 

 

Sociálno-politické doktríny v tomto kontexte stanovujú hranice praktickej funkčnosti aj 

sociálnej práce, ale aj mieru prehodnocovania „efektivity“ sociálnej filozofie a sociálnej 

politiky pri identifikácii ich „racionálneho jadra“. Avšak na druhej strane sú to práve 

sociálna filozofia a sociálna práca, ktoré kriticky reflektujú absenciu v obhajobe ľudskosti 

v tej-ktorej sociálno-politickej doktríne.  

 

Práve vyššie uvedené, na riešenie zložité problémy dneška majú byť v permanentnej 

pozornosti sociálnej filozofie, sociálnej práce, ale aj konkrétnej sociálnej politiky, ktorej 

hlavným subjektom je decízna sféra, a teda štát. Ich riešenie je riešením najpodstatnejšieho, 

čím dejiny disponujú – človeka a jeho sociálneho sveta. Aktívna účasť sociálnej filozofie 

a sociálnej práce, nevynímajúc ani sociálnu politiku, na riešení postavenia človeka 

v sociálnom svete potvrdzuje to, že človek je „mostom“ medzi týmito  formami sociálnej 

reflexie; v ich relatívnej odlišnosti (špecifickosti) vzniká priestor, čo ich navzájom spája – 

a týmto priestorom je práve človek. 

 

So zreteľom na vyššie uvedené súvislosti medzi sociálnou filozofiou, sociálnou prácou 

a sociálnou politikou možno teda konštatovať, že „uzlovým bodom“ ich stretu, vzájomného 

ovplyvňovania, resp. vzájomného prieniku je človek vo svojej sociálnej celistvosti. Vďaka 

jeho hlavným určeniam (konštantám), ktorými sa presadzuje v štruktúre živého bytia ako 

„homo sapiens“ stáva sa predmetom pozornosti nielen sociálnej filozofie, ale aj sociálnej 

práce a sociálnej politiky. 

 

Pre uvedené disciplíny platí, že človek chápaný ako bio-psycho-sociálna bytosť, schopná 

predmetno-praktickej, cieľavedome projektívnej činnosti. Je takou najmä pre svoje sociálne 

určenie, vďaka ktorému sa môže podieľať na tvorbe vlastného sociálneho sveta, na jeho 

zhodnocovaní a projektovaní budúcnosti. Táto schopnosť by bola nemysliteľná, keby 

absentovali jemu vlastné dispozície – vstupovať do súčinnosti s inými bytosťami. Nie 

náhodou už Aristoteles (384-322 p.n.l.) definoval človeka ako bytosť „zoon politikon“, ako 

bytosť s inštinktom združovať sa  a podieľa sa na konštituovaní inštitúcie štátu  na základe 

politickej kooperácie. 

 

Okrem „inštinktu“ združovať sa človek disponuje aj intelektom a zmyslom pre sociálnu 

„normalitu a mravnosť“ (Sokrates). Disponuje teda schopnosťou vedome, kriticky a 

efektívne identifikovať v spoločnosti to, čo je dobré a zlé, spravodlivé a nespravodlivé, atď. 

Inými slovami, ľudský inštinkt združovať sa – dodnes výsostne funkčný – rámcovaný 

intelektuálnym potenciálom, skúsenosťou z procesu združovania sa, vytvára z človeka 
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bytosť s nezastupiteľným určením, ktorým je jeho projektivita, schopnosť zámerne, 

organizovane konať so zreteľom na budúcnosť. Odtiaľ sa odvíja tvorba sociálnych hodnôt, 

noriem a princípov, ktoré sú základným predpokladom pre úspešnú existenciu človeka; 

a ktoré sú - okrem iného - predmetom pozornosti aj sociálnej práce.  
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Katedra sociálnej práce dvadsaťpäťročná. Retrospektívy – perspektívy? 

Vladimír Labáth  

 

Abstrakt  

Autor sa v príspevku zameral na stručné zhrnutie vývoja univerzitného vzdelávania 

v študijnom odbore sociálna práca. Predostrel vlastný pohľad na zámery, ciele a výzvy pre 

súčasnosť a budúcnosť odboru v oblasti rozvoja poznania, znalostí, podnecovania tolerancie, 

diverzity kontextuálneho vnímania a kritického myslenia. 

 

Abstract  

The author focuses his contribution on a brief summary of the social work university 

education development. He offers his own outlook of intentions, aims and challenges for 

present and future time within a development of cognition, knowledge, stimulation of 

tolerance, diversity, contextual and critical thinking. 

 

Kľúčové slová  

Študijný odbor, znalosti, poznanie, informácie, kritické myslenie. 

 

Key words 

Study programme, knowledge, cognition, information, critical thinking.  

 

Pred dvadsiatimi piatimi rokmi, konkrétne 1. mája 1991, bola zaloţená prvá katedra 

sociálnej práce na univerzitnej pôde na území Slovenska. V kontexte Československa išlo o 

obnovenie  vysokoškolského štúdia po 65 rokoch od uzatvorenia univerzitných ústavov 

tohto typu brutálnou komunistickou diktatúrou. V medzivojnovom a povojnovom období 

vzdelávanie sociálnych pracovníkov v Československu spĺňalo najvyššie kritériá kvality 

o čom svedčí mnoho faktov, okrem iného mimoriadna aktivita sociálnych pracovníčok na 

medzinárodnej úrovni. Druhá svetová vojna a následný totalitný reţim nielenţe likvidovali 

školstvo, ale aj limitovali moţnosti sociálnej práce, ktorá sa nezriedka zuţovala na 

elementárne administratívne úkony realizované sociálnymi pracovníkmi so stredoškolským 

vzdelaním, alebo odborníkmi iných profesií suplujúcich kvalifikovanú sociálnu prácu. 

Z tohto pohľadu bol vznik katedry nesporne zásadným krokom k etablovaniu pre vtedajšie 

generácie fakticky novej profesie. 

 Pôvodné zámery pri vzniku Katedry a študijného programu vychádzali z potrieb 

klientov, ich sociálno-psychologických, sociálno-právnych a sociálno-ekonomických 

problémov v prepojení na sociálno-politické štruktúry a predpokladané reformy. 
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Základnými ideami bolo pripraviť štruktúrovaný a kvalifikovaný študijný program, kde 

dominovalo podnecovanie dialógu, participácia na riešení vlastnej situácie a účasť na 

veciach verejných, partnerstvo, solidarita a komplexná pomoc človeku predovšetkým na 

mikrosociálnej úrovni. Vzhľadom na zostavu prvých pedagógov katedry sa formovala aj 

následná profilácia vzdelávania na individuálne a skupinové formy poradenstva, prácu 

s rodinou a komunitné systémy. V neskoršej fáze vývoja sa študijný program logicky 

rozširoval a prehlboval, dodnes si však zachoval fókus na prípadovú prácu, prepojenie 

teórie, výskumu, praxe a sociálnych kompetencií študenta.  

 V súčasnosti je študijný program Sociálna práca na Pedagogickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave akreditovaný na všetky stupne pregraduálnej a postgraduálnej 

prípravy, ako aj na habilitačné a inauguračné konanie. Bakalárske a magisterské štúdium sa 

líši podľa bazálneho zamerania. V prvom stupni univerzitného vzdelávania ide o extenzívny 

záber s dôrazom na históriu, teoretické východiská, praktické metódy, metodiky a formy 

sociálnej práce. Magisterský program má intenzívny charakter obsahovo zaloţený na 

teóriách sociálnej práce a pomáhajúcich profesií, výskumných projektoch a metodológii 

výskumu s moţnosťou špecifikácie v troch oblastiach – intenzívna starostlivosť, manaţment 

v sociálnej práci, sociálna politika. V doktorandskom štúdiu dominuje výskum, publikačná 

činnosť a vedecká príprava.  

 Študijný program Sociálna práca prešiel rôznymi zmenami organizačného 

i obsahového typu. Menilo sa zloţenie vyučujúcich, menil sa záujem o štúdium z hľadiska 

kvantitatívneho i kvalitatívneho. Od pôvodných učiteľov s iným vzdelaním sa tím 

pedagógov rozšíril o absolventov štúdia sociálnej práce, dodnes však pretrvávajú 

interdisciplinárny prístup, integratívny charakter programu a princípy názorovej diverzity. 

Uplatnenie absolventov štúdia je veľmi široké, mnohí z nich sa stali mienkotvornými 

autoritami, známymi expertmi a reprezentantmi pomáhajúcich profesií. Iní pracujú 

v neatraktívnych prostrediach, náročných podmienkach a nedocenených pozíciách sociálnej 

práce. Na obidve skupiny môţeme byť právom hrdí.   

 Dvadsaťpäť rokov môţe byť krátka i dlhá doba. Vidí sa mi, ţe je však dostatočná 

nato, aby sme mohli konštatovať, ţe zaloţenie Katedry bolo zmysluplným a perspektívnym 

krokom. Výročia tohto typu sa nezriedka obracajú k minulosti a adorovaniu jedincov, tímov 

či dosiahnutých úspechov. Rovnako ako v minulosti aj teraz, za dôleţitejšie však povaţujem 

hľadieť do budúcnosti.  

 V kontexte minulých skúseností a súčasného stavu vzdelávania v sociálnej práci tak, 

ako vnímam situáciu ja, stojí pred nami niekoľko tém, úloh či výziev, ktoré v pomáhajúcich 

profesiách nemoţno obísť. Netýkajú sa priamo študijného programu, skôr ide o koncentráciu 

na postoj, proces, spôsob uchopenia a uplatnenia obsahu vzdelávania. Zdá sa mi, ţe by bolo 

produktívne venovať sa viac procesom poznávania, špecifikám myslenia v pomáhajúcej 

sfére, rizikám virtuálneho sveta na úkor sociálneho ţivota, aktuálnym spoločenským 

procesom a ohrozeniam a v neposlednom rade budovaniu, resp. zmene obrazu sociálnej 

práce u laickej verejnosti.   

 Vplyvom elektronických médií a virtuálnej reality je všeobecný prístup 

k informáciám takmer neobmedzený. Informácie však nie sú totoţné so znalosťami. Znalosti 

sú sústavou poznatkov a informácií vytvorených mentálnou aktivitou. Pasívne prijímané 

údaje, vytrhnuté z kontextu vedú k povrchným stanoviskám. Nepoviem nič nového, keď 



 

 
 

125 

budem opakovať tézu o  všeobecnej nepripravenosti zvládať nápor informácií valiacich sa 

zo všetkých strán. Nehovoriac uţ vôbec o dezinformáciách a irelevantných zdrojoch. 

Univerzitný program nikdy nemôţe vystačiť s informáciami, niet pochýb, ţe odborný 

a vedecký záber vyţaduje vysokú hladinu vedomostí. Napriek tomu sa mi zdá vhodné 

venovať pozornosť diferenciácii znalostí a informácií. Konceptualizácia reality na 

prvoplánových dátach predovšetkým v spoločenských vedách môţe byť nesporne 

atraktívna. Poznanie je nekonečný proces, znalosti sa môţu vyvíjať, meniť, dotvárať. 

Informácie „ponúkajú“ uzatvorené myšlienkové posolstvá, keď chýba kontext a hlbšie 

poznanie téma vyzerá jednoducho a jednoznačne. Snaha poznať vyţaduje aktívne vnímať, 

testovať, analyzovať, spochybňovať, overovať, interpretovať, syntetizovať. Zdá sa, ţe  

nárast informačných zdrojov často nevedie k rozširovaniu poznania, ale naopak 

k potvrdzovaniu stanovísk. Nevídané moţnosti prameňov, obrovský nával podnetov, 

problém orientovať sa v informáciách môţu pochopiteľne vyvolávať úzkosť, bezradnosť, 

neistotu, či strach „zo slobody“. Potom je jednoduchšie uveriť prvoplánovej koncepcii 

s jasným vysvetlením. Prostá, prevaţne jednozdrojová informovanosť a niţšia miera znalosti 

nie sú ďaleko od nadhodnocovania vlastných kompetencií a ašpirácií presahujúcich 

schopnosti. O význame znalostí pri korigovaní omnipotentných tendencií, unáhlených 

krokov či nekritických záverov zaiste pochybovať nemoţno. 

 Popri teoretických znalostiach, výskumných stratégiách a vedení praxe 

vysokoškolské štúdium študentom nesporne ponúka aj osobitý spôsob uvaţovania, ktoré je 

nevyhnutné pre výkon danej odbornej, resp. vedeckej činnosti. Pomáhajúce profesie 

vychádzajú z ideí a hodnôt humanizmu. V tomto duchu sú formované aj kognitívne 

kategórie a schémy myslenia vo vzťahu k človeku v spoločnosti, voči sociálnym javom, 

otázkam existencie a zmysluplnosti poskytovanej pomoci. Nemyslím tým len hľadanie 

dôkazov alebo vedecký skepticizmus, myslím skôr pragmatickú oblasť pomáhajúcej 

profesie. Práca s ľuďmi nie je nikdy jednoznačná, má hypotetický charakter, jej efekt 

nemoţno s istotou nikdy predikovať, určovať alebo unifikovať. Hypotetické úvahy sú 

namieste, overovanie, potvrdzovanie resp. modifikácia predpokladov sú nevyhnutnou 

súčasťou procesu pomoci. Sociálna realita je interpretovaná v závislosti od zvoleného 

prístupu od objektivistických, pozitivistických aţ po diskurzívne, kritické či radikálne 

koncpepty. V tomto smere kaţdá škola, v rozsahu zvoleného učiva a preferencií učiteľov, 

uplatňuje istý spôsob vnímania a kognitívneho spracovávania reality. V pomáhajúcich 

profesiách sa nemoţno vyhnúť subjektivite. Moţno s ňou počítať, reflektovať ju, 

relativizovať a minimalizovať. Poznanie je kontextuálne, vţdy sa v ňom prelínajú osobné 

vnímanie a skúsenosť, odborné a vedecké znalosti. Interpretačný rámec, spôsob uchopenia 

reality je výsledkom diskurzu konkrétnych odborníkov unikátneho sociálneho a 

vzdelávacieho systému. V ideálnom prípade je táto téma predmetom diskusií učiteľov 

katedry. 

Druhou rovinou dôrazu na kognitívnu zloţku, nielen na vedomosti, zručnosti 

a postoje, je téma kritického myslenia. Kritické myslenie nie je totoţné s kritikou výkonu, 

správania či znalostí. Ide o kritickú analýzu ako opak nekorigovaného prijímania informácií, 

poznatkov či autorít. Pod kritickým uvaţovaním sa skrýva snaha o komplexné poznanie, 

uváţlivé a nezávislé rozhodovanie či prijať alebo neprijať isté tvrdenie. Nekritické myslenie 

sa opiera o povrchné dáta, je iracionálne alebo obsahuje prvky iracionality, prejavuje sa 
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v predsudkoch, stereotypoch a dogmatických záveroch. Je pasívnou domnienkou, nie 

aktívnym záverom poznávacieho procesu. Konštruktívny dialóg, kritická analýza, tvorivá 

diskusia a otvorená komunikácia prinášajú odborné strety a názorový nesúlad. V tom je ich 

potenciál a prínos. V čase masívnych dezinformácií a informačného smogu nadobúda 

kritické myslenie na význame. Do značnej miery zaručuje odolnosť voči mediálnej, 

politickej a virtuálnej manipulácii.  

Za posledných dvadsaťpäť rokov sme zaţili niekoľko vĺn nových sociálnych 

fenoménov. Jedným z nich je virtuálna realita a tzv. sociálne siete. Zámerne pouţívam 

spojenie tzv. sociálne siete. Sociálna sieť je síce vo všeobecnosti chápaná ako súbor 

sociálnych vzťahov jednotlivých prvkov systému, kde moţno zaiste zahrnúť aj sociálne 

zoskupenia vo virtuálnom rámci. Mohli by sme polemizovať kedy internetový priestor 

napĺňa kritériá sociálneho alebo asociálneho sveta. Sociálna práca sa primárne zameriava na 

priamy, nesprostredkovaný kontakt s ľuďmi a medzi ľuďmi. Z tohto pohľadu  virtuálna 

realita nie je plnohodnotným sociálnym poľom a v plnej miere ho ani nikdy nemôţe 

nahradiť. Sociálna internetová sieť nebude nikdy občianskou komunitou. Je však uţ trvalou 

súčasťou ţivota. V pomáhajúcich profesiách nemôţe ísť o boj proti nej, ide o spôsob, ako na 

ňu reagovať. Aby internetové prostredie nebolo ďalšou alternatívou úniku pred skutočnými 

vzťahmi, nevytváralo paralelný svet izolovaný od reality, aby sa nestalo účinným 

prostriedkom náboru extrémistických hnutí, aby nevytváralo priestor pre saturáciu 

patologických potrieb, zneuţívanie, konšpiračné teórie a rôzne formy manipulácie. Na 

druhej strane priestor virtuálnej reality nesporne poskytuje široké spektrum moţností 

efektívnej pomoci. Dynamický a akcelerovaný vývoj v tejto oblasti zrejme vyţaduje nové 

prístupy a alternatívy.  

 Súčasnú spoločenskú situáciu vo svete, v Európe i na Slovensku moţno chápať ako 

náročnú, kritickú či krízovú. Sociálnych pracovníkov z hľadiska ich prípravy i reálnej praxe 

povaţujem za expertov na sociálne prostredie, sociálnej javy a procesy a odborníkov 

na pomáhajúce intervencie na mikro, mezzo a makrosociálnej úrovni. V tomto smere majú 

pomáhajúce profesie nezastupiteľné spoločenské poslanie. Znalec sociálnych fenoménov je 

schopný rozumieť, odhaľovať a odolávať populistickým nástrahám, rozpoznávať ciele, ktoré 

sa skrývajú za vyvolávaním neistoty a strachu resp. za vytváraním spoločného nepriateľa. 

Dokáţe identifikovať nástroje a prejavy individualizovanej moci a jej zneuţívanie. Pre 

sociálnu prácu je poslaním poskytovať solidaritu, pomoc, podnecovať rozmanitosť, 

podporovať slabších a ohrozených, presadzovať rovnaké zaobchádzanie a potláčanie útlaku 

vzhľadom na pohlavie, náboţenské vyznanie alebo vieru, príslušnosť k národnosti alebo 

etnickej skupine, zdravotné postihnutie, vek, sexuálnu orientáciu, farbu pleti, jazyk, názor 

a postoje. A to na preventívnej, osvetovej či intervenčnej rovine s jasným cieľom zabrániť 

polarizácii postojov a eskalácii konfliktov. Katedra sociálnej práce sídli v Bratislave, ktorá 

bola v minulosti malým, ale multikultúrnym mestom. Najväčšie zastúpenie mali Nemci, 

Maďari, Slováci a Ţidia. Na malom priestore Starého Mesta sa nachádzali, často 

v bezprostrednej blízkosti, rímskokatolícka katedrála, pravoslávny chrám, katolícke a 

protestantské kostoly, dve synagógy, moslimská modlitebňa. K tomuto historickému odkazu 

by sa, podľa mňa, sociálna práca jednoznačne hlásiť mala práve v dobe migračných vĺn a 

neistôt.  

  V posledných rokoch sa v SR vytvára skreslený a predovšetkým neutešený obraz 



 

 
 

127 

sociálneho pracovníka. Mediá bez zábran hovoria o sockách, nezriedka bez hlbšieho vhľadu 

do danej profesie, často s negatívnou konotáciou a v neproduktívnych, deštruktívnych či 

dehonestujúcich súvislostiach. Príčiny sú iste rôzne, mohli by sme uvaţovať o jednotlivých 

vzdelávacích programoch, počtoch a výbere študentov, moţnostiach uplatnenia absolventov. 

Rozhodujúce je však zaujať k danému problému jasné stanovisko. Uţ začiatkom 

deväťdesiatych rokov sme si boli vedomí potreby cielene vytvárať pozitívny obraz 

sociálneho pracovníka v spoločnosti. Predstavou bolo oddeliť sociálnu prácu od štátnej 

moci, nahradiť represívne poslanie pomocou v núdzi,  získať dôveru verejnosti. Zdá sa, ţe 

sme prácu neodviedli dostatočne. Zmena vnímania verejnosti nie je jednoduchá, ale je 

nevyhnutná. V tomto smere by bolo uţitočné mobilizovať sily sociálnych pracovníkov 

a vytvoriť mediálnu kampaň, aby laická verejnosť spoznala a ocenila sluţby, ktoré jej 

pomáhajúce profesie kaţdodenne poskytujú.  

  Uvedené podnety nemajú ambíciu apelovať na morálku, kritizovať alebo poučovať. 

Mojim úmyslom bolo uvaţovať, ktorým smerom by sa mohla výučba uberať, alebo skôr na 

čo klásť v nasledujúcich rokoch dôraz. Sociálna práca sa bude vyvíjať ďalej či si to niekto 

praje alebo nie. Ţiadna spoločnosť európskeho okruhu sa bez tejto formy pomáhajúcej 

profesie zaručene nezaobíde. Pre štát, ktorý si hovorí sociálny to platí dvojnásobne. V tomto 

smere by som rád veril, ţe pri ďalšom okrúhlom výročí bude moţné hovoriť o hodnotenom 

období a perspektívach s väčším optimizmom a potešením. 
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Výskum ISRD 3 na Slovensku 

 

Martin Lulei 

 

Abstrakt  

Príspevok sa zameriava na základné charakteristiky výskumu ISRD 3 na Slovensku, ktorý je 

realizovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0462/14 - Delikvencia mládeže Slovenskej 

republiky v kontexte vybraných špecifických faktorov - národná self-reportová výskumná 

štúdia. Súčasťou príspevku je popis vybraných aspektov procesu výskumu, metodológie a 

charakteristiky výberového súboru. 

 

Abstract 

The article is focused on basic characteristics of ISRD 3 research in Slovakia, which is 

conducted by the project VEGA n. 1/0462/14 - Delinquency of the Youth in Slovak Republic 

in the context of selected specific factors - national self-reported research study. Article also 

contents description of chosen aspects of research, methodology and random size. 

 

Kľúčové slová  

Mládež. Národná self-reportová výskumná štúdia delikvencie mládeže na Slovensku. 

Rizikové správanie. 

 

Keywords 

The youth. National self-reported delinquency research study of the youth in Slovakia. Risk 

behaviour. 

 

 

Výskumy ISRD a projekt VEGA Delikvencia mládeže Slovenskej republiky v kontexte 

vybraných špecifických faktorov - národná self-reportová výskumná štúdia 

 

     Keď sa vyjadrujeme k retrospektívam a perspektívam v teórii, výskume a praxi sociálnej 

práce, tak nemožno opomenúť aktuálne trendy, medzi ktoré zaraďujeme pokles študentov 

odboru sociálna práca a s tým súvisiacu zmenu postavenia pracovísk/katedier sociálnej práce 

na rôznych fakultách, kde sa odbor sociálna práca vyučuje, publicisticky a popularizačne 

často pertraktovanú degradáciu odboru sociálna práca (predovšetkým množstvom jej 

absolventov za ostatnú dekádu), avšak i legislatívne zmeny smerujúce ku kreovaniu profesnej 

identity (napr. Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon 

niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, kreovanie komory a pod.). Jedným z dôsledkov týchto zmien je i dôraz 
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na kvantitatívne výkonnostné kritériá ako vedeckých, tak i pedagogických zamestnancov 

(predovšetkým v súvislosti s finančným tokom z príslušnej rozpočtovej kapitoly) a zmena 

orientácie smerujúca dominantne k vede, výskumu a projektovej činnosti.  

     Od prípravy v roku 2013 a počas časového obdobia realizácie projektu v rokoch 2014 – 

2016 bol jedným z pilierov vedeckej, výskumnej a projektovej činnosti pracovníkov Centra 

výskumu v sociálnej práci a liečebnej pedagogike a Katedry sociálnej práce Pedagogickej 

fakulty Univerzity Komenského projekt VEGA  č. 1/0462/14 - Delikvencia mládeže 

Slovenskej republiky v kontexte vybraných špecifických faktorov - národná self-reportová 

výskumná štúdia. Aj preto je jednou zo samostatných tém workshopov konferencie pri 

príležitosti 25. rokov založenia Katedry sociálnej práce Výskum a prax v oblasti rizikového 

správania detí a mládeže.  

     Self-reportové výskumy delikvencie majú spravidla tri rozličné a zároveň sa prekrývajúce 

ciele (Junger-Taset al., 2012): 

meranie prevalencie a výskytu páchania trestnej činnosti, 

testovanie teórií, týkajúcich sa korelácii vybraných faktorov páchania trestnej činnosti,  

deskripcia dimenzií a trajektórií delikventnej kariéry (napr. vek a i.). 

Na predchádzajúcich kolách realizácie výskumu ISRD (ISRD 1 a ISRD 2) SR 

neparticipovala. ISRD 3 sa zúčastňuje aktuálne 35 štátov z celého sveta. Výskum je riadený 

vedeckým riadiacim výborom a podmienkou jeho realizácie je rešpektovanie a naplnenie 

rôznych kritérií uvedených vo  viac ako 20 metodických sprievodných dokumentoch so 

zameraním na metodológiu a výskum. V SR sa výskumu zúčastnilo 62 škôl a výberový súbor 

obsahoval 2 407 respondentov zo 156 tried (7., 8. a 9. ročník).  

 

Proces výskumu, metodológia a charakteristika výberového súboru 

 

     Hlavným cieľom ISRD 3, ktorého parciálnou časťou je Národná self-reportová výskumná 

štúdia delikvencie mládeže (NSRD) na slovenskej národnej úrovni (realizovaná v rámci 

projektu VEGA), je v širšom slova zmysle deskripcia a explanácia kriminality mládeže. 

Hlavným cieľom projektu VEGA bolo získanie špecifických dát z oblasti delikvencie 

mládeže (kriminalita mládeže, viktimizácia, zneužívanie návykových látok a  i.), ktoré nie sú 

identifikovateľné zo štatistických ukazovateľov a reprezentatívnych národných výskumov 

a štatistík celkovej (registrovanej) kriminality. 

     Počas prípravy, vo fáze realizácie a následne analýzy a interpretácie získaných 

výskumných dát výskumný tím spolupracoval s Karlovou Univerzitou (Praha, ČR), 

Northeastern University (Boston, USA) a  Universität Hamburg (Hamburg, Nem.). Vzhľadom 

na náročnosť projektu (štandardizovaný proces výskumu ISRD 3, rozsah výskumného súboru, 

zber dát a ich spracovávanie a i.) sa v apríli 2013 zástupcovia výskumného tímu zúčastnili 

pracovného stretnutia k ISRD, ktoré sa uskutočnilo na Karlovej Univerzite a následne aj na 

konferencii Európskej kriminologickej spoločnosti (ESC) konanej v Prahe. 

     Členmi výskumného tímu bol v decembri 2014 realizovaný predvýskum na 3 školách 

v Nitre a 3 školách v Bratislave s celkovým počtom 97 zúčastnených žiakov. Po vyhodnotení 

predvýskumu nasledovala modifikácia výskumného nástroja ako i príprava samotného 

procesu zberu dát. Informácie o počte oslovených škôl, celkovom počte tried v jednotlivých 

ročníkoch a počte zapojených žiakov v jednotlivých mestách a zbere dát uvádzame 
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v Tabuľkách 1, 2, 3, 4. Celkový počet žiakov prítomných v triedach a vypĺňajúcich dotazník 

bol 2 458. Z metodologického hľadiska mal výberový súbor hodnotu početnosti N=2 407 a 

návratnosť výskumného nástroja bola 79,5 %. 

 

Tabuľka 1 – Výskumný súbor - počet škôl 

  BA NR SR 

počet škôl, ktoré boli oslovené 74 20 94 

počet škôl, ktoré sa do 

výskumu zapojili 
45 17 62 

počet škôl, ktoré sa do 

výskumu odmietli zapojiť 
29 3 32 

 

Tabuľka 2 – Výskumný súbor – počet tried 

  BA NR Spolu 

počet tried 7. ročníka 22 27 49 

počet tried 8. ročníka 23 28 51 

počet tried 9. ročníka 26 30 56 

 

Tabuľka 3 – Výskumný súbor – počet žiakov 

ročník 7 

 

8 9 

mesto BA NR Spolu BA NR Spolu BA NR Spolu 

 
   

      

celkový počet žiakov v 

triedach 7. ročníka 
365 541 906 444 559 1043 504 587 1091 

celkový počet žiakov v 

triedach 7. ročníka, 

ktorí sa zúčastnili 

výskumu 

307 444 751 334 510 844 388 475 863 

celkový počet žiakov v 

triedach 7. ročníka, 

ktorí sa nezúčastnili 

výskumu 

58 97 155 110 89 199 116 112 228 

celkový počet žiakov, 

ktorí sa výskumu 

nezúčastnili z dôvodu 

odmietnutia rodičmi 

16 14 30 36 39 75 16 10 26 

 

  

Tabuľka 4 Zber dát ISRD 3 - SR 

Mesto Časové obdobie 

realizácie zberu dát 

Počet 

zapojených škôl 

Aktuálny počet 

dotazníkov po 

ukončení zberu dát 

Počet osôb 

realizujúcich 

zber dát 

Nitra 3/2015 – 6/2015 17 1 397 12 

Bratislava 4/2015 – 6/2015 44 946 47 

Spolu 61 2 343 59 

 

     Aktuálne je v procese príprava série vedeckých publikácií (monografie) so zameraním na 
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prvé výsledky vo vybraných moduloch štandardizovaného nástroja. Členovia riešiteľského 

kolektívu zároveň predpokladajú využitie súboru dát na komparatívne štúdie a metaanalytické 

výskumy so zameraním napr. na profil teenagera a resilienčné faktory páchania trestnej 

činnosti a užívania psychoaktívnych látok a i. 

 

Záver 

 

     Za najdôležitejší výsledok pri riešení projektu možno považovať podieľanie sa a realizáciu 

nadnárodného vedeckého self-reportového výskumu. Zároveň však bude kľúčovým 

výsledkom riešiteľským kolektívom publikovaná séria vedeckých monografií obsahujúca 

výsledky z jednotlivých oblastí self-reportovej štúdie (štandardizovaný dotazník obsahuje 

celkovo 5 sekcií a 11 modulov) zameraných na rizikové správanie, rodinu, voľný čas, 

psychoaktívne látky, školské prostredie a prevenciu delikvencie mládeže. Nemožno tiež 

opomenúť potenciál reflexie výsledkov výskumu, a to na strategicko – koncepčnej úrovni 

(akčné plány a stratégie kľúčových organizácií na národnej úrovni), v tvorbe efektívnych 

preventívnych intervencií v rámci pomáhajúcich profesií, vo vede (aplikovaný výskum - 

metaanalytické výstupy s využitím získaných výskumných dát) a pedagogickej činnosti.  

     Riešenie a podieľanie sa na renomovaných výskumoch na nadnárodných úrovniach je 

jedným z cieľov napĺňajúcich stratégiu rozvoja Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave. Zároveň je však nevyhnutné s radosťou vzdelávateľa 

a pokorou vedca rešpektovať vzťah teórie a praxe sociálnej práce (ako systému) 

a nepreceňovať alebo nepodceňovať jeho jednotlivé súčasti, ktoré majú rovnaký význam 

(veda a výskum, vzdelávanie, prax, evaluácia) (Lulei, 2012). A to napriek trendom 

smerujúcim k výkonnostným kvantifikátorom, ktorých už je v súčasnosti také množstvo, že sa 

vzájomne z rôznych scientometrických hľadísk spochybňujú. 
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Edukačná sociálna práca – inovatívny koncept 

 

Mária Machalová 

 

Abstrakt   

Koncept edukačnej sociálnej práce v rámci vedného odboru sociálna práca, zdôvodňujeme 

teoretickou a aplikačnou autonómiou edukačnej sociálnej práce, pre ktorú je emancipačným 

prostriedkom sociálna funkcia edukácie dospelých (to znamená  funkcia výchovy, 

vzdelávania a poradenstva pre dospelých). Edukačná sociálna práca sa profiluje ako 

subsystém vedy sociálna práca a subsystém praxe sociálnej práce. Edukačná sociálna práca 

vstupuje do systému sociálnej práce v nasledujúcich troch modalitách: Teória edukačnej 

sociálnej práce ako subsystém  vedy sociálna práca. Metodológia a metodika edukačnej 

sociálnej  práce ako subsystém  výskumu sociálnej práce. Praktická činnosť edukačnej 

sociálnej práce ako subsystém  praxe sociálnej práce. Koncept edukačnej sociálnej práce je 

zavŕšením našej dlhoročnej teoretickej, výskumnej i praktickej činnosti v oblasti edukácie 

dospelých, psychoterapeutickej činnosti i poradenskej činnosti  zameranej na cieľové skupiny 

dospelých. 

 

Abstract  

We present the author´s innovative concept The educational social work, as a new identity of 

social work and social client. We based on the  assumption  thet the most effective ways and 

means of social help is social education of adults. Justifies the inclusion of the educational 

social work in the system of social work as the science and emphasize the practical necesity 

of educational social help to adults. Educational social work enters the social work system as 

follows: The theory of educational social work as a subsystem of the social work as 

a science. Methodology and methodics of educational social work as a subsystem of the 

social work research. Practical activity of educational social work as a subsystem of the 

social work practice. The concept of educational social work is a result of our long-time 

theoretical as well as  research and practical work in the adult education,  counselling and 

psychotherapy practice for target  social groups of adults. 

 

Kľúčové slová  

Edukačná sociálna práca. Edukácia. Sociálni klienti. Študijný program. 

 

Key words 

Educational social work. Education. Social clients. Study programme. 
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Úvod do problematiky 

V priebehu  profesijnej praxe, no predovšetkým v období od roku 1992 doteraz (2016), sme 

sa vo svojej vedeckej a výskumnej činnosti na vysokých školách v Bratislave, v Brne (ČR)  

v Katowiciach (PL) a v Prešove systematicky venovali vedeckému a výskumnému 

spracovaniu problematiky edukácie dospelých v jej prieniku so sociálnou problematikou 

ţivota ľudí.  Vo výskumnej činnosti na Slovensku a v zahraničí ( Česká republika, Poľsko, 

Fínsko, Belgicko, Portugalsko), v publikačnej činnosti a v budovaní vlastnej vedeckej školy 

spôsobom expertíznej pedagogickej činnosti a rovnako tak aj vo vystúpeniach na domácich 

a zahraničných vedeckých konferenciách a podujatiach, sme vyjadrili  autorský vedecký 

názor a postoj k rôznym aspektom  edukácie v prieniku so sociálnou prácou.  

V teoretickej rovine bola pre nás dominantnou problematika edukácie dospelých v súvislosti 

s uplatnením psychologických poznatkov v edukácii dospelých a  v edukačnom sociálnom 

poradenstve  pre dospelých. Prieniky psychologickej teórie, andragogickej teórie a teórie 

sociálnej práce sme zreteľne vyjadrili a integrovali vo vedeckovýskumných správach, 

vedeckých príspevkoch, no predovšetkým v monografiách. (M.Machalová, 2004, 2010, 

2013, 2014.) 

V aplikovanej rovine  bola pre nás dominantnou problematika  edukácie rôznych  cieľových 

skupín dospelých,  a tieţ poradenská a psychoterapeutická činnosť pre dospelých.  Tieto 

činnosti sme dlhodobo  vykonávali ako certifikované pracovné činnosti.  

V tomto kontexte sa koncept edukačnej sociálnej práce  v mnohom odvíja od skúseností, 

ktoré sme získali v práci s jednotlivými  klientmi  aj s cieľovými  skupinami dospelých. 

Skúsenosti z praktickej činnosti  v súčinnosti s vedeckovýskumnou činnosťou  nás vedú 

k presvedčeniu, že edukácia dospelých je nielen významný teoretický fenomén, ale hlavne 

životne dôležitá súčasť praxe sociálnej práce.  

Edukácia dospelých má veľký potenciál byť v súčasných podmienkach ţivota ľudí 

v postmodernej dobe rozhodujúcim druhom sociálnej služby. Edukácia dospelých má 

potenciál stať sa dôleţitým druhom sociálnej pomoci jednotlivcom a sociálnym skupinám. 

 

1   Vymedzenie Edukačnej sociálnej práce 

Edukačná sociálna práca je novotvar a subsystém vedy sociálna práca a je tieţ subsystém 

praxe sociálnej práce. 

Edukačná sociálna práca funguje prostredníctvom cielených edukačných a poradenských 

aktivít v rámci programov celoživotného vzdelávania dospelých klientov sociálnej práce 

a v rámci edukačného sociálneho poradenstva. 

Pouţitie edukačných nástrojov je spravidla cieleným pokusom o korekciu osobného prístupu 

klientov sociálnej práce  k vlastnej ţivotnej situácii, k sociálnej udalosti, k sociálnemu 

problému. 

Zmyslom edukačných sociálnych aktivít je profesionálna podpora učenia sa ľudí, aby sa 

dosiahla zmena  v ich nazeraní, hodnotení, v postojoch k osobnej sociálnej situácii a 

zmena v ich konaní. 

Základom pre aplikovanie edukačnej sociálnej práce v sociálnej praxi je príprava a realizácia 

edukačných programov sociálnej pomoci. 

Na sociálny problém osôb  a znevýhodnených i marginalizovaných sociálnych skupín sa 
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v edukačnej sociálnej práci nahliada cez optiku edukačnej, to znamená výchovnej 

a vzdelávacej determinácie sociálneho problému. To znamená, ţe príčiny vzniku a 

pretrvávania sociálneho problému jednotlivcov a sociálnych skupín treba hľadať v prvom 

rade vo výchove (resp. v nedostatočnej výchove), vo vzdelávaní  (resp. v nedostatočnom 

vzdelávaní) sociálnych klientov. 

V edukačnej sociálnej práci je v centre záujmu  poskytovanie sociálnej pomoci osobám a 

znevýhodneným aj marginalizovaným  sociálnym skupinám prostredníctvom ich sociálnej 

edukácie. Z toho dôvodu, ţe pretrvávajúce sociálne problémy vznikli z edukačných príčin, 

z nedostatku v spôsobilostiach osôb pre plnenie  rodinných, pracovných, občianskych 

ţivotných úloh a povinností. 

V edukačnej sociálnej práci je cieľom  riešiť sociálne problémy za aktívnej účasti  

a motivácie klientov sociálnej práce k zmene ich ţivotnej situácie.  Klient sám  hľadá spôsob 

a pracuje na odstránení edukačných, psychologických a duchovných príčin jeho sociálnych 

problémov. Sociálny pracovník  poskytne pomoc, sprevádza klienta  v procese jeho 

svojpomoci a podporuje klienta v jeho sebaurčení a v osobnostnom napredovaní v rámci 

možností klienta. 

Hlavnými prostriedkami edukačnej sociálnej práce sú:  výchova - sebavýchova; vzdelávanie -

sebavzdelávanie; učenie  - učenie sa. 

Klientmi edukačnej sociálnej práce sú tie osoby a sociálne skupiny  u ktorých sa sociálny 

problém uţ vyskytol, ale aj tie osoby a sociálne skupiny, ktorí sú v ohrození, alebo môţu byť 

v budúcnosti ohrození výskytom  sociálneho problému a  sociálneho znevýhodnenia. 

 

2   Význam edukačnej sociálnej práce  

Edukačnou sociálnou prácou sa odkrýva ďalší pohľad na zmysel a zameranie edukácie 

dospelých. Nóvum prípravy a realizácie edukačných aktivít spočíva v zámere, ktorým je: 

sociálna pomoc – vedenie k svojpomoci  - rozvoj individuálneho potenciálu sociálnych 

klientov. Ide o formulovanie netradičného vyuţitia obsahov, foriem a metód edukácie 

dospelých. 

Zmyslom edukačných sociálnych činností je podpora aktivity ľudí pre dosiahnutie zmeny ich 

sociálnej situácie. Zdôrazňuje sa chápanie a prijatie edukácie ako dôleţitého spôsobu, 

ktorým sa môţe u človeka navodiť zmena vžitého  neosožného prežívania sociálnej reality a 

naučenej bezmocnosti. Edukáciou sa sleduje  prevencia sociálneho ohrozenia, ktoré 

zapríčiňuje poruchy psychickej a sociálnej adaptácie osôb, čím sa oslabuje telesné, psychické 

i duchovné zdravie ľudí. 

 

3   Návrhy autorky k zmene prístupu v sociálnej pomoci 

Prvý návrh: Uplatnenie biodromálneho prístupu k sociálnym klientom a k sociálnej pomoci 

Na tento účel sme  v priebehu  doterajšej profesijnej činnosti  autorsky formulovali a 

rozpracovali  tieto koncepty: Biodromálny rozvoj človeka. Rozvojové úlohy. Individuálny 

potenciál v edukácii dospelých. Psychická dospelosť. Systémová spôsobilosť k žitiu.  

Do istej miery skromne plníme odkaz nestora slovenskej psychológie a nášho vzácneho pána 

profesora Jozefa Košča (1987), ktorého koncepcia biodromálneho prístupu v poradenstve je 

priekopnícka, stále aktuálna  a ďaleko presahujúca hranice Slovenska. Prekonala aj časové 
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hranice svojho vzniku v 70tych rokoch dvadsiateho storočia, kedy  J.Koščo so 

spolupracovníkmi, vypracoval koncepciu integrovaného systému poradenstva. Táto 

koncepcia sa vynikajúco uplatnila v praxi v podobe  uceleného a veľmi dobre fungujúceho 

systému poradenstva a  siete poradní  na Slovensku. 

Inšpirujeme sa tieţ modelom osobnej zodpovednosti, ktorý sa uplatnil v humanistickej 

psychológii a v humanistickej sociálnej pedagogike, zjednodušene vyjadrený takto: klient 

sám nachádza optimálny spôsob žitia; klient je sebe najlepším expertom a je zodpovedná 

osoba. Takému prístupu je blízky aj názor predstaviteľa nemeckej sociálnej pedagogiky 

K.Mollenhauera (1966), ktorý za cieľ sociálnej pedagogiky povaţoval sebaurčenie 

jednotlivca v situácii núdze a pomoci v núdzi. 

Druhý návrh:  Aktivizácia  a motivácia klientov  v rámci edukačnej sociálnej  pomoci  

Postup  poskytnutia edukačnej sociálnej pomoci 

Edukačná sociálna pomoc klientovi poskytnutá edukáciou a edukačným sociálnym 

poradenstvom ↔ Vedenie (sprevádzanie) sociálneho klienta k svojpomoci  v priebehu  

edukácie a edukačného sociálneho poradenstva ↔ Rozvoj individuálneho duchovného, 

psychického, sociálneho potenciálu sociálneho klienta prostredníctvom edukácie a  

edukačného sociálneho poradenstva. 

Na tento postup upozornil v inom autorskom kontexte a vyjadrení, jeden zo zakladateľov 

novodobej sociálnej práce na Slovensku Štefan Strieţenec (1999). Nášmu prístupu je 

vyjadrenie Š.Strieţenca blízke a rovnako tak aj vymedzenie, ktoré prezentovali sociálni 

pedagógovia v Poľsku v súvislosti s utváraním edukačného prostredia. Napríklad E. 

Kantowicz (2005) vymedzila úlohy sociálnej pedagogiky, ktoré sa však týkajú  aj  klientov 

sociálnej práce nasledovne: Pomoc vo vývine – Výchova v prostredí (socializácia) – Sociálna 

integrácia. Tento názor je v súlade s odkazom H. Radlińskej, zakladateľky sociálnej práce 

v Poľsku  (In: A.Radziewicz-Winnicki,1989), ktorá sa vyjadrila, ţe sociálna práca má za 

úlohu zabezpečiť a organizovať ľudské sily s cieľom životnej tvorivosti ľudí. Do tohto 

kontextu patrí tieţ názor nemeckého sociálneho pedagóga H.Nohla (In: A.Radziewicz-

Winnicki,2008,s.130)  ktorý chápal výchovu ako pomoc životu a učenie sa životu a tiež 

uviedol, že pomoc smerujúca k svojpomoci je výchova. 

Tretí návrh:  Špecializovaná príprava sociálnych pracovníkov pre edukačnú sociálnu prácu   

Špecializovaná príprava pre pôsobenie v edukačnej sociálnej práci sa odvíja od špecifík a 

úloh edukačnej sociálnej práce. Systematicky a podrobne ich formulujeme v dvoch 

monografiách (M. Machalová, 2013, 2014).   

Za účelom prípravy špecializovaných sociálnych pracovníkov pre edukačnú sociálnu prácu, 

sme  v rokoch 2011-2013  autorsky vypracovali koncept  študijného programu  Preventívna 

sociálna práca. Tento koncept sme  transformovali do podoby študijného programu 

vysokoškolského  vzdelávania v odbore 3.1.14 Sociálna práca. Nový študijný program 

Preventívna sociálna práca,  sa po schválení Akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR realizuje 

od školského roku 2014/2015 na Katedre kresťanskej antropológie a sociálnej práce, 

Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity (autorka tohto príspevku je 

garantkou programu). V profile absolventa študijného programu sú obsiahnuté profesijné 
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kompetencie pre činnosti: sociálnej prevencie – socializácie, resocializácie, rehabilitácie; 

sociálnej edukácie; edukačného sociálneho poradenstva, manaţmentu v  edukačnej sociálnej 

práci. Vzhľadom na skutočnosť, ţe ide o ojedinelý  študijný program v študijnom  odbore  

Sociálna práca, ktorý sa na Slovensku realizuje po prvý raz vôbec – zatiaľ môţeme iba 

predpokladať, ţe absolventi budú spôsobilí podieľať sa kvalifikovanou odbornou činnosťou 

na novom druhu edukačných sociálnych služieb a edukačnej sociálnej pomoci. A tieţ 

očakávame, ţe budú schopní pripraviť a realizovať preventívne edukačné sociálne programy 

pre rôzne sociálne znevýhodnené cieľové skupiny. 

Zdôvodnenie špecializovanej  vysokoškolskej  prípravy  v edukačnej sociálnej práci 

V koncepte vysokoškolského študijného programu  Preventívna sociálna práca, ktorý je 

stvárnením konceptu Edukačná sociálna práca, sme zohľadnili potrebu profesionalizácie 

edukačných sociálnych pracovníkov, ktorí si budú vedomí toho, ţe:   

Chudoba ducha ľudí plodí chudobu materiálnu i sociálnu a teda sociálna práca má prejaviť 

svoju identitu aj tak, ţe sa jej úţitok premietne do podpory sociálnej svojpomoci ľudí. S tým 

zámerom, aby sa pozdvihla psychická a sociálna vyspelosť a zodpovednosť ľudí za svoj život. 

Edukačná sociálna práca  nemá byť prioritne sanáciou sociálnych problémov a sociálnej 

patológie, ale má  byť rozvojovým sociálnym programom podpory kultivovania 

individuálneho duchovného, psychického a sociálneho potenciálu ľudí. 

Edukačná sociálna práca sa má stať účinnou podporou psychickej a sociálnej adaptácie  

a integrácie ľudí v prostredí ich ţitia. 

3 Perspektíva edukačnej sociálnej práce 

Všeobecné profilovanie 

Profilovanie  edukačnej sociálnej práce a identifikácia klientov edukačnej sociálnej práce 

(jednotlivcov a cieľových skupín) , ako aj  kompetenčné vymedzenie  edukačných sociálnych 

pracovníkov v praxi sociálnej práce, je predovšetkým otázkou spoločenskej dohody v oblasti 

poskytovania sociálnej pomoci a otázkou spoločenského dopytu  aj  prijatia tohto druhu 

sociálnej sluţby. Profilovanie edukačnej sociálnej práce sa  týka aj poţiadavky, aby prax 

sociálnej práce prijala  edukačnú sociálnu prácu a nové skutočností, ktoré s ňou súvisia.  

Týka sa to prijatia: 

edukačnej sociálnej sluţby; 

edukačnej sociálnej pomoci; 

edukačných sociálnych pracovníkov;  

edukačného sociálneho prostredia; 

edukačných sociálnych klientov;  

edukačnej sociálnej prevencie: primárnej - socializačnej prevencie; sekundárnej -

resocializačnej prevencie; terciárnej - rehabilitačnej prevencie. 

Z hľadiska poznatkovej a metodologickej bázy sa v edukačnej sociálnej práci kapitalizujú 

poznatky viacerých vied v ich interdisciplinárnom prieniku, no predovšetkým edukačných, 

sociálnych a  psychologických  vied. To môţe pozitívne ovplyvniť tvorbu, realizačnú 

prípravu a efektívnosť realizácie  programov  edukačnej sociálnej práce určených 

jednotlivcom  a skupinám sociálnych klientov. 
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Edukačná sociálna práca - realizácia v praxi 

Z hľadiska klientov  edukačnej sociálnej práce povaţujeme tento druh  sociálnej práce za 

systém edukačných nástrojov sociálnej pomoci a za druh edukačnej sociálnej služby. 

Edukačná sociálna práca sa realizuje v sociálnom prostredí a v edukačnom prostredí v ich 

prieniku. Jej pôsobenie je vymedzené literou sociálnej politiky, vrátane politiky sociálnej 

práce a literou politiky vzdelávania dospelých, ale aj ďalších politík, ktoré sú ukotvené 

v príslušných zákonoch. 

Slová na záver 

Koncept edukačnej sociálnej práce prezentujeme vo svojich publikáciách a v tomto 

príspevku   ako vedecky a odborne zdôvodnenú formuláciu špecializovanej sociálnej pomoci 

klientom. Poskytnutie edukačnej sociálnej pomoci, vedenie klientov k svojpomoci 

a k rozvoju ich vlastného individuálneho potenciálu znamená: 

Akceptovať edukáciu dospelých ako významný druh a spôsob sociálnej pomoci. 

Aktivizovať sociálnych klientov a viesť ich k iniciatíve pri dosahovaní zmeny ich životných 

pomerov a pri dosahovaní osobnej zmeny aj v záťaţovej sociálnej situácii. 

Motivovať sociálnych klientov k rozvoju  osobnostných a sociálnych kompetencií aj 

v podmienkach sociálnej nepriazne a znevýhodnenia. 
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Práca (aj sociálna) s (nielen) mládežou 

Elena Ondrušková - Karin Andrašíková 

 

Abstrakt  

V príspevku referujeme o skúsenostiach nielen sociálnej práce s mládežou na Islande. 

V rámci projektu OZ Mládež ulice sme realizovali študijnú pracovnú cestu v zariadeniach 

organizujúcich sociálnu a voľnočasovú prácu s deťmi a mládežou v dvoch mestách na 

Islande v Akureyri a Rejkjaviku. Dôraz je kladený na prevenciu, posilňovanie sebadôvery 

a využívanie participatívnych metód organizovania.  Aktivity v centrách sú rôznorodé 

vzhľadom na potreby detí a mládeže rôzneho veku a ich špecifické vzhľadom na potreby detí 

rôznych sociálnych skupín a minorít.  

 

Abstract  

In this paper we report about the experience not only in social work with youth in Iceland. In 

the frame of project CA the Youth´s project CA we realised the study visit cross the 

organisations connected with social and recreational work with children and young people in 

two towns in Iceland in Reykjavik and Akureyri. The work is based on prevention, 

supporting the self-confidence and the use of participatory methods in activity organizing. 

Centre activities vary with respect to the needs of children and young people of different ages 

and are specific to the needs of children of different social groups and minorities. 

 

Kľúčové slová  

Deti a mládež, voľný čas, prevencia, diverzita, participácia 

 

Key words 

Child and youth, time for recreation, prevention, diversity, participation 

 

Sociálna práca s deťmi a mládežou môže mať rôzne podoby (Hambálek, 2005) , spravidla sa 

zdôrazňuje jej preventívny význam, ktorý sa dosahuje prostredníctvom rôznych viac alebo 

menej organizovaných tematicky cielených, prípadne typicky voľnočasových aktivít 

v inštitúciách s rôznou úrovňou bariér „vstupu“. Praxe sa líšia v rôznych kultúrnych 

prostrediach v zhode s domácimi tradíciami a akceptovanými hodnotami, ktoré sa 

premietajú do vzdelávacieho i sociálneho systému. V rámci projektu OZ Mládež ulice „Ako 
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pracujete s mládežou a ľuďmi bez domova na Islande?“ sme dostali príležitosť nahliadnuť 

na prácu s deťmi a mládežou na Islande, konkrétne v Akureyri a Reykjaviku. 
1
 Dva dni 

z nášho pobytu sme
2
 strávili v Akureyri, malom meste (17 000 obyvateľov) na severe 

ostrova obklopenom nádhernými, ešte zasneženými kopcami a malým jazerom na kraji 

mesta. Návštevy nám sprostredkovala Linda Björk Pálsdóttir z organizácie 

Félagsmiðstöðvar Akureyri (Mládež Akureyri). Je to organizácia, ktorá má na starosti 

organizovanie a plánovanie  voľnočasovej a preventívnej práce s deťmi, ktorá je 

financovaná z rozpočtu lokálnej vlády. V Akureyri sme mali možnosť navštíviť komunitné, 

voľnočasové centrum Rosenborg, sociálny podnik FjölsmiĎjal a pobytové zariadenie pre 

dievčatá s „ťažkými životnými skúsenosťami“ Laugaland neďaleko mesta. 

 

Rosenborg: „komunitné a voľnočasové centrum“, Akureyri  

Rosenborg je komunitné centrum, ktoré je priestorom pre organizovanie voľnočasových, 

vzdelávacích a  preventívnych aktivít pre deti, mládež ale aj dospelých. Cieľom je 

prostredníctvom týchto aktivít posilniť osobný rozvoj jednotlivca a zapojiť deti, mládež i 

dospelých do života komunity. Vo filozofii centra je centrálny predpoklad, že účasť v 

rôznych voľnočasových aktivitách zlepšuje kvalitu života a sebadôveru jedinca a tieto 

skúsenosti ho môžu inšpirovať  k ďalšiemu štúdiu, podporiť zručnosti pre zamestnanie 

a podporiť osobný rozvoj. Dôraz je kladený na prevenciu a podporu participácie, rovnako 

detí ako aj dospelých, na rozhodovaniach o „živote“ komunity.  

V Rosenborgu sú priestory, v ktorých sa organizujú rôznorodé voľnočasové aktivity pre deti 

a mládež podľa potrieb a predstáv detí (nahrávacie štúdio, biliard, priestor pre divadlo 

a projekcie, výtvarné dielne, „obývačka“ pre diskusie a skupinové aktivity a ď.). Rovnako sú 

tam priestory, ktoré využívajú aj iné organizácie alebo skupiny dospelých (stolárske dielne, 

ateliéry, hrnčiarska a krajčírska dielňa a ď.). Činnosti a aktivity sú realizované 

prostredníctvom programov ako je napr. „Youth house“ (pre mládež od 15 r.) a „Youth 

club“ (pre deti do 15 r. ), „Youth council“ (program rozvoja a podpory občianskej 

participácie detí a mládeže), „LGBT club“ podporný program pre LGBT deti a mládež, ale 

tiež podporný sociálny program pre obete domáceho násilia. Všetky programy a projekty 

majú svoje činnosti plánované v spolupráci s ich užívateľmi a niektoré z nich majú aj svoje 

pravidelné aktivity aj v školách a zapájajú sa do nich aj rodičia.  V priestoroch Rosenbergu 

sídli aj  Interkultúrna organizácia Alþjóðastofa, ktorá ponúka integračné a vzdelávacie  

                                                           

1
 Projekt bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu 

EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom 

projektu „Ako pracujete s mládežou a ľuďmi bez domova na Islande?“ bola výmena poznatkov, technológií, 

skúseností, know-how a osvedčených postupov medzi subjektmi v Slovenskej republike a subjektmi v 

donorských štátoch a medzinárodnými organizáciami.“ Cesta sa realizovala v dňoch od 4. do 8. apríla 2016 

a navštívili sme zariadenia v mestách Akureyri a Reykjavik.   

2
 Tím „study visit“ na Islande: Mgr. Karina Andrášiková (Mládež ulice), Mgr. Iveta Kulifajová (Mládež ulice), 

PhDr. Elena Ondrušková, PhD. (Katedra sociálnej práce PdF UK Bratislava), PhDr. Irena Vitálošová, PhD. 

(Katedra sociálnej práce PdF UK Bratislava), Mgr. Pavol Sabela (Stopa Slovensko – Domov sv. Jána z Boha), 

Bc. Barbora Hurtišová (Združenie STORM)  

 



 

 
 

142 

aktivity pre prisťahovalcov a cudzincov.  

 

FjölsmiĎjal alebo sociálny podnik,  Akureyri 

FjölsmiĎjal je názov organizácie, ktorá funguje ako „sociálny podnik“. Prevádzkuje pre 

obyvateľov otvorenú jedáleň, obchod s použitým tovarom, umývačku áut, dielňu na 

recykláciu elektroniky, výrobu papierových obalov na darčeky. Zisk z prevádzkovania 

týchto služieb ide priamo na financovanie „menej profitových“ aktivít, zabezpečenie 

priestorov pre prevádzky a platy pre zamestnancov. Podnik zamestnáva mládež a mladých 

ľudí, ktorí mali „ťažší pracovný štart“ alebo nedostatočné zručnosti uplatniť sa na voľnom 

pracovnom trhu.  

 

Terapeutické a resocializačné centrum Laugaland, pri Akureyri 

Laugaland je terapeutické a resocializačné pobytové zariadenie pre dievčatá, kde určitý čas 

(najmenej pol roka) žijú, navštevujú školu a absolvujú terapeutický program. Je určené pre 

dievčatá s rizikovou sociálnou skúsenosťou, ťažkými životnými podmienkami (niektoré 

mali za sebou skúseností s návykovými látkami, iné žili v rizikových rodinách a pod. ) a 

slabými sociálnymi zručnosťami. V rámci “pobytu” navštevujú školu alebo chodia do práce 

(boli tam dievčatá cca od 15 do 25 ), majú k dispozícii priestory pre športové a voľnočasové 

aktivity a tiež absolvujú terapeutický program. Terapeuticky sa pracuje aj s rodinami 

dievčat.  Hlavnými nástrojmi zmeny a nového štartu je korektívna emocionálna skúsenosť, 

sociálna podpora a sebareflexia („snažíme sa, aby im v spomienkach zostala pozitívna, 

akceptujúca skúsenosť“- slová terapeuta a vedúceho zariadenia). 

 

Voľnočasové centrum MiĎberg, Reykjavik  

Je príkladom voľnočasového centra vo „veľkomestských“ podmienkach (Reykjavik má cca 

170 000 obyvateľov), lokalizované v jednej zo štandardných  častí (sídliska) mesta. V tejto 

časti mesta žije relatívne viac migrantov a cudzincov ako v ostatných. Opäť je tu 

organizovaných veľa druhov voľnočasových aktivít a sú tu prístupné priestory, kde deti 

a mládež môže tráviť voľný čas podľa svojich predstáv. Tiež tu fungujú projekty, ktoré 

realizujú viac preventívne skupinové programy, napr. pre deti so špeciálnymi potrebami (s 

ADHD, poruchy autistického spektra a pod.). Niektoré aktivity organizované v rámci centra 

sú pravidelné, niektoré priestory centra sú skôr otvorené tvorivým alebo činnostiam detí a 

mládeže. Viaceré programy a projekty sú orientované na „výjazdy“ do prírody: tradičné 

výlety alebo pre mládež organizované kurzy „horských záchranárov“. V priestoroch  klubu 

je tzv. „proud wall“, kde sú fotky detí alebo mladých ľudí, ktorí dosiahli výnimočné 

výsledky v určitej činnosti (napr. v jedení zmrzliny:)). Činnosti a aktivity sú opäť 

realizované v súlade s plánom, na ktorom participujú v rámci spoločného „skupinového či 

komunitného“ plánovania ich užívatelia. 
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Červený kríž (Konukot) a Univerzita Reykjavik 

Okrem zariadení pre mládež navštívil kolega (v Bratislave pracuje v organizácii, ktorá 

organizuje služby pre ľudí  bez domova) aj  centrum, ktoré poskytuje nízko-prahové služby 

tohto typu. Podľa neoficiálnych údajov žije v Reykjaviku 200 ľudí bez domova. Konukot je 

centrum, ktoré by sme mohli pomenovať ako kombináciu nocľahárne pre 8 žien (počet 

pravidelných užívateliek je však dvojnásobný) a nočným centrom (to znamená, že klientky 

môžu kedykoľvek prísť a odísť). Centrum je financované z viacerých zdrojov: podpora od 

lokálnej vlády, granty a dotácie, dobrovoľné zbierky. Služby zabezpečujú dve 

zamestnankyne a veľa aktívnych dobrovoľníkov.  

Súčasťou programu bolo aj pracovné stretnutie s kolegyňami na Fakulte sociálnej práce 

Islandskej univerzity  (v našom chápaní štruktúry univerzity by sme skôr hovorili o katedre),  

ktorá je súčasťou School of Social Sciences. Sociálna práca sa učí na univerzite od roku 

1981 a je to jediná škola na Islande, ktorá poskytuje tento typ vzdelania. Sociálnu prácu 

študuje približne päťsto študentov. V porovnaní s naším programom je menej špecifický 

a väčšia pozornosť je venovaná tvorbe projektov a bakalárskej práci. Podobne ako u nás 

študenti majú povinnú prax, ale je sústredená na určité obdobie a v tom čase je vykonávaná 

nepretržite. Škola ponúka aj interdisciplinárny  program Gerontológia, ktorý je čiastočne 

vedený v angličtine. Pracovníci fakulty sú zapojení aj do výskumu, ktorý organizačne 

zabezpečujú tri centrá: Centrum pre výskum detí a rodiny (ICE-CCFR) , Islandské centrum 

pre výskum tretieho sektoru a najväčší  Inštitút pre výskum v sociálnych vedách.  

Neplánovaným, ale o to zaujímavejším bonusom študijnej cesty bol zážitok občianskych 

demonštrácií v Rejkjaviku za odstúpenie premiéra islandskej vlády Sigurður Ingi 

Jóhannssona kvôli afére „Panama papers“. Prichádzali sme v prvý deň, kedy demonštrácie 

začali a keď sme odchádzali, premiér odstúpil. Dobrý príklad fungovania občianskej 

spoločnosti a participácie občanov na vyjadrení postojov k správaniu a aktivitám politikov, 

ktorých si zvolili. 

 

Závery a inšpirácie pre domácu prax  

Jedna z vecí, ktorá nás najviac oslovila a inšpirovala pre využitie v domácej praxi bol 

jednoznačný dôraz na prevenciu,  inkluzívnosť a participatívne plánovanie v praxi. Deťom, 

mládeži ale aj dospelým bol vytvorený priestor a príležitosť využiť voľný čas v zhode so 

svojimi potrebami a záujmami a akceptovanie odlišnosť bolo prirodzeným princípom. 

V praxi bolo využité participatívne zapojenie detí a mládeže, ktoré korešponduje 

s modelom, o ktorom referuje Hart (1992). Tieto hodnoty rešpektovali inštitúcie, ktoré boli 

zapojené do organizácie činností ale aj školy, lokálne vlády a zdalo sa, že to považujú za 

samozrejmé aj zamestnanci a užívatelia služieb a programov. Programy a projekty pre deti 

a mládež boli plánované a organizované na základe participatívneho plánovania a snaha 

zapájať „užívateľov“ do rozhodovania bola zrejmá vo všetkých oblastiach organizácie 

a zabezpečenia. Ideálne sa inkluzívnosť dala „odčítať“ v spoločných aktivitách na jednom 

mieste pre deti a dospelých s rôznymi potrebami a záujmami. Zároveň sa myslelo aj na 

špecifické potreby tých, ktorí z rôznych dôvodov (disability, zložité životné situácie, 
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migranti a pod.) potrebovali cieľovo špecificky zamerané projekty, programy. Cieľom bolo, 

aby nikto nezostal na okraji, nebol sociálne vylúčený a mal príležitosť zapojiť sa a 

angažovať sa. Programy boli diverzikované vzhľadom na potreby rôznych skupín 

užívateľov a zapojení, resp. vťahovaní boli aj rodičia, resp. blízke osoby, čo je ďalší dôležitý 

princíp zdôrazňovaný v odbornej literatúre (Schleien a kol., 1995; Austin a kol., 2008)  

Z hľadiska zapojenia profesionálov, programy viedli psychológovia, „voľnočasoví 

profesionáli“ – animátori ale aj športoví tréneri.  

Jedným z dôležitých faktorov, ktorý ovplyvnil takto dobre organizované preventívne 

aktivity pre deti, mládež ale aj dospelých bolo stabilné financovanie zo zdrojov lokálnych 

vlád. Ďalším faktorom úspechu bolo zosieťovanie organizácií  v rôznych mestách aj 

miestach a „prirodzená“ spolupráca organizácií , inštitúcií a projektov.  Každý mal svoje 

miesto, svoju úlohu, ktorým prispieval do skladačky prevencie. Potešiteľná správa pre nás 

je, že to tiež nebolo vždy tak. Tento stav sa dosiahol v rámci sústavného a dlhodobého 

procesu, v ktorom boli míľniky, kedy sa podarilo vniesť do systému nástroje zabezpečujúce 

participatívnosť, inkluzivnosť a diverzitu. A tieto nástroje a metódy poznáme aj my.  
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Od rodových štúdií k feministickej sociálnej práci
1
 

 

Elena Ondrušková  

 

Abstrakt  

V príspevku bude mapovaný vývoj rodovo citlivého a feministického vzdelávania v rámci 

programu sociálna práca od jej počiatku do súčasnosti.  V príspevku bude pozornosť 

venovaná udalostiam a skutočnostiam, ktoré mali vplyv na etablovanie rodovo citlivého 

a feministického vzdelávania na KSP PdF UK v Bratislave. Medzi významné kontextové 

faktory v tomto zmysle autorka zaraďuje  vznik a fungovanie Centra rodových štúdií na 

FFUK a činnosť občianskych zdruţení zameraných na rozvoj rodovo citlivého vzdelávania 

a pomoc či sluţby marginalizovaným skupinám : zvlášť ţenám a deťom, na ktorých bolo 

páchané násilie. Nie posledným faktorom bolo rozvíjanie teórie sociálnej práce : skúmanie 

jej histórie, teórií aj metód a profesionalizácia sociálnej práce ako odbornej činnosti.  

 

Abstract  

In this article will be mapped the development of gender-sensitive and feminist education 

within the social work program from the time of department´s the establishment to the 

present. The contribution shall be taken of events and facts to wash their impact on the 

Establishment of a gender-sensitive and feminist education to CRMs PdF University in 

Bratislava. Among the important contextual factors that effected involving this course into 

curricula the author has stressed the establishment and functioning of the Centre for Gender 

Studies at Comenius University and the civil association´s activity focusing on the 

development of gender-sensitive education and assistance to survivors of violence, especially 

women and children. The last but not least factor has been the development of the social 

work theory: exploring its history, theories and methods and professionalization of social 

work as a professional activity. 

 

Kľúčové slová  

Feminizmus, vzdelávanie, sociálna práca, vysokoškolské štúdium 

                                                           
1
 Príspevok vznikol vďaka podpore grantu VEGA č. 1/0462/14 pod názvom: Delikvencia mládeţe Slovenskej 

republiky v kontexte vybraných špecifických faktorov - národná self-reportová výskumná štúdia. 
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Úvod 

 

Prienik a rozvoj rodovo citlivého a feministického vzdelávania do programu sociálna práca 

na PdF UK v Bratislave bol ovplyvnený rozvojom feministického aktivizmu a 

feministického myslenia na Slovensku (Česku) v posledných troch dekádach a ovplyvňovalo 

ho aj sociálne a politické kontexty súvisiace s fungovaním Európskej únie a neskôr aj 

členstvom SR v nej.   

Od počiatkov sa do neho premietali, moţno nie vţdy vedome,  skúsenosti, koncepty 

a metódy, ktoré moţno identifikovať v samotnom rozvoji sociálnej práce ako vedeckej 

disciplíny a sociálnej praxe.  Ako píše Bosá (2013) v histórii profesionalizácie sociálnej 

práce bolo spojenie s feministickým hnutím a rozvíjaním feministického myslenia kľúčové a 

rovnako ovplyvnilo aj rozvoja štandardov kvality praxe i rozvoj štandardizovaného 

vzdelávania. Prienik rodovo citlivého a feministické vzdelávania do programov sociálnej 

práce na rôznych slovenských univerzitách súvisel s etablovaním sociálnej práce ako 

profesie v rôznych sférach spoločenskej praxe ale aj etablovaním feministického myslenia 

ako vedeckého spôsobu poznávania v sociálnych vedách v slovenských vzdelávacích 

a vedeckých inštitúciách. Rovnako, podobne ako pri rozvoji sociálnej práce sa feministické 

myslenie a aktivizmus uplatňoval v praxi, vede a vzdelávaní diferencovane, tak ako bolo 

diferencované ţenské hnutie a feminizmus v svojej histórii. V príspevku budem sledovať 

premeny vzdelávania v rodovo citlivej a feministickej sociálnej práci na Katedre sociálnej 

práce PdF UK a je to tak trochu osobný príbeh, lebo som v ňom tieţ aktérkou.  

 

Začiatky rodových štúdií a rodovo citlivého vzdelávania 

Potreba zavedenia „rodových štúdií“ alebo na rod citlivej analýzy sociálnych fenoménov do 

vzdelávania budúcich sociálnych pracovníkov/ pracovníčiek na Katedre narastala (po jej 

zaloţení v roku 1992) pod vplyvom  rozvoja feministického myslenia vo vedeckom a 

pedagogickom diskurze i rozvojom feministickej, či  štrukturálnej  sociálnej práce.  Centrum 

rodových štúdií, zaloţené v júni 2001 na FiF UK v Bratislave bola v našich podmienkach  

prvá inštitúcia na akademickej pôde zameraná na vzdelávacie a výskumné aktivity v odbore 

rodové štúdiá. Sústreďovala sa a stále sa tak deje, na  analýzu vzťahov medzi rodmi 

v rôznych oblastiach ţivota a na ich teoretickú reflexiu, rodové nerovnosti v rôznych sférach 

našej spoločnosti a na ich dôsledky. 

Štandardom v mnohých demokratických krajinách sú „gender studies“ ako  legitímna súčasť 

spoločensko-vedných disciplín a etablovaná súčasť univerzitného vzdelávania. Rodovo 

citlivé vzdelávanie, rod reflektujúce princípy a praxe, prípadne feministické teórie 

a interpretácie postupne prenikalo do študijných programov viacerých odborov 

humanistických alebo behaviorálnych vied. Na pedagogickej fakulte sa tieto kurzy dostali 

do programov štúdia sociálnej práce a spoločného základu pre budúcich učiteľov/učiteľky. 

Kurz „rodové štúdie“ bol zaradený do študijného programu sociálnej práce  v roku 2004 ako 
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povinne voliteľný predmet.  O rok neskôr sa obsah a metodika vzdelávania v rámci kurzu 

upravila aj na základe zapojenia sa do projektu ESF2 „Vytvorenie koncepcie vzdelávania v 

oblasti rovnosti príleţitostí na základe Gender mainstreamingu“, ktorého odborným 

garantom bolo Centrum rodových štúdií na Filozofickej fakulte. Koncepcia sa overoval 

priamo v rámci vzdelávania počas jedného semestra a výhodou tohto projektu bolo, ţe sa 

vzdelávania zúčastnili aj pedagogičky priamo z Centra rodových štúdií (Z. Kiczková, E. 

Farkašová)  a odborníčky z výskumu alebo rodovo citlivej praxe (M. Bosá, O. Pietruchová,  

A. Mesochoritisová). V istom zmysle sa v tom čase „štandardizovali“ základy rodovo 

citlivého a feministického vzdelávania v rámci univerzitných programov, zapojená bola aj 

VŠVU(na projekte spolupracovala ak pedagogička a výtvarníčka z VŠVU A. Daučíková ). 

Cieľom kurzu bolo a stále je rodovo zcitlivovať študentky a študentov sociálnej práce, 

kriticky reflektovať rodovo neutrálne poznávanie a vedecké poznanie,  predstaviť 

feministické interpretácie najmä sociálnych javov a vývoj feministického a ţenského hnutia. 

Kurikulum  kurzu  Rodové štúdie (v aktuálnej akreditácii) na Katedre sociálnej práce PdF 

UK má stále základ v koncepcii rodov citlivého vzdelávania, ktorá bola pripravená v rámci 

vyššie uvedeného projektu. Obsah je teda zameraný na vývoj feministického hnutia 

a myslenia, otázky rodovej identity, rodové stereotypy a rodové nerovnosti, témy ako 

rodová socializácia, rodové telo a sexualita, rodové nerovnosti a privátna/ verejná sféra, rod 

a tvorba politiky, gender mainstreaming, rodovo podmienené násilie a rodovo 

citlivá/feministická sociálna práca. Ku skvalitneniu štúdia prispelo aj vydanie učebnice 

Rodové štúdiá – Súčasné diskusie, problémy a perspektívy (2011), ktorej editorkou boli aj 

autorky z Centra rodových štúdií na Filozofickej fakulte UK a ktoré sa podieľali na 

vytváraní koncepcie rodovo citlivého vzdelávania  pre vysoké školy. Učebnica obsahuje 

texty, ktoré priamo spracovávajú témy vybrané ako základné pre rodovo citlivé vzdelávanie 

vychádzajúce z feministického myslenia 

Obsah, metodiky ako aj rozvoj rodovo citlivého a feministického vzdelávania významne 

ovplyvnili aj aktivity mimovládnych organizácií, ktoré organizovali vzdelávania alebo 

realizovali činnosť (napríklad aj publikačnú) významne prispievajúci k rozvoju a 

zvyšovaniu kvality tohto typu vzdelávanie (najvýraznejšie z môjho pohľadu: Aspekt, Esfem, 

Občan a demokracia).  Významnú líniu aktivizmu a profesionalizácie feministickej (ale aj 

emancipačnej a štrukturálnej)  sociálnej práce na Slovensku predstavuje činnosť 

občianskych zdruţení, ktoré  – po roku 1989 a niektoré z nich doteraz – poskytujú sluţby 

a pomoc ţenám i deťom, na ktorých bolo v blízkych vzťahoch páchané násilie (OZ Fenestra, 

Aliancia ţien Slovenska, OZ Odyseus a neskôr ď. ). Tento typ pomoci dovtedy absentoval.  

 

Rozvoj teórií (aj feministických) sociálnej práce a rodového hľadiska  

Ţenský aktivizmus a vedecké iniciatívy sociálnych pracovníčiek sú nepochybne a snáď aj 

všeobecne akceptovanými  zdrojmi a základmi, na ktorých sa , od svojich počiatkov, 

budovala sociálna práca ako odborná profesia a oblasť vedeckého skúmania. V slovenskom  

(a českom, ktoré ešte stále vnímame ako bliţší kontext pre porovnávanie)  kontexte sa v 

                                                           
2 Equal/ ESF : Project no. 128/04-I/33-4.1 „Vytvorenie koncepcie vzdelávania v oblasti rovnosti príležitostí na 

základe Gender mainstreamingu“, 2005 – 2008. 
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rámci vzdelávania v sociálnej  práci významnejšie presadzuje rodovo citlivé alebo 

feministické hľadisko  pribliţne po roku 2005.  Ak za referenčné povaţujeme odborné a 

vedecké texty, tak príkladom výraznejšieho prieniku môţe byť článok Janebovej (2008) a 

neskôr Bosej (2011), v ktorých sú priznané feministické interpretácie. Bosá (2011, 2013) 

prostredníctvom vlastného skúmania a interpretovania histórie sociálnej práce v globálnom 

kontexte, ponúkla v našom kontexte jedinečnú feministickú interpretáciu dejín sociálnej 

práce. Tým zjednodušila cestu k porozumeniu feministickému mysleniu v kontexte sociálnej 

práce najmä pre študentky a študentov, pretoţe získali v koncentrovanej podobe a príťaţlivej 

forme vedecky korektný a pozitívne zaujatý odborný text. Pre kontext porozumenia 

hodnotám, princípom ako aj metódam feministickej sociálnej práce ovplyvnila kvalitu 

vzdelávania aj jej neskoršia publikácia (Bosá, 2014) Feminizmy v sociálnej práci. Rovnaký 

význam má pre štúdium feministickej sociálnej práce odborná štúdia/ učebnica Radky 

Janebovej  Feministické teorie sociální práce (2014), ktorá predstavuje veľmi dobrý prehľad 

súčasných prúdov feministických teórií v ich primárnych hodnotách a východiskách ako aj 

charakteristika princípov sociálnej praxe. Uţitočnou súčasťou textu je prehľad kritiky 

jednotlivých prístupov z rôznych pozícií, ktorá je príkladom korektného kritického 

uvaţovania zaloţeného na podloţenej argumentácii a dá sa dobre vyuţiť v rámci kritických 

seminárov. 

Feministické teórie a feministické  kritické interpretácie praxe sociálnej práce sa 

v poslednom desaťročí dostávalo do obsahu kurikul  študijného programu Sociálna práca na 

KSP PdF UK aj v rámci iných predmetov/ kurzov, buď explicitne ako rámec interpretácie 

teoretických východísk a princípov praxe alebo implicitne prostredníctvom toho, ţe sa 

študentkám a študentom predstavujú teórie, princípy a kontexty sociálnej praxe  autoriek bez 

zviditeľnenia ich hodnotového a konceptuálneho zamerania. V rámci kontextu dejín 

sociálnej práce predstavuje Brnula (2012)  myšlienky, tvorbu praktickú činnosť 

zakladateliek sociálnej práce a tým zviditeľňuje úlohu ţien a ich aktivít v rámci hľadaní 

riešenia sociálnych problémov ako i etablovaní sociálnej práce ako vedy i oblasti praxe. 

Priamo priznané feministické východiská tvorilo východiská kurzu Sociálna práca s ľuďmi 

v sexbiznise ako aj kurzu Domáce násilie, pri ktorom sa pracovalo z konceptmi 

a praktickými postupmi radikálnej a štrukturálnej sociálnej práce.  

V súčasnosti je v rámci bakalárskeho štúdia povinne voliteľný predmet  Úvod do rodových 

štúdií, ktorý je základným kurzom rodovo citlivého vzdelávania a jeho cieľom je predstaviť   

prehľad rod ako analytickú kategóriu sociálnych vied, teórie rodovej socializácie a dôsledky 

rodových stereotypov pre prax sociálnej práce.  Porozumieť ako rodové stereotypy a rodové 

reţimy spoločnosti ovplyvňujú ţivotné príleţitosti V rámci magisterského štúdia je kurz  

Rodové štúdie , v rámci ktorého sa kriticky analyzujú sociálne fenomény z hľadiska rodovej 

spravodlivosti, resp. nerovnakého prístupu v rôznych spoločenských sférach a tieţ dvojitou , 

resp. trojitou marginalizáciou (etnikum, vek, sexuálna orientácia a ď.) Významnou témou je 

feministický koncept etiky starostlivosti.  Feministické teórie sociálnej práce tvoria jeden 

tematický blok v rámci povinného kurzu venovanému teóriám sociálnej práce pre 

magisterský program  a spracované sú aj v skriptách, ktoré sa venujú vybraným teóriám 

sociálnej práce (Smrek, 2015). V novej akreditácii, ktorá platí pre začínajúce ročníky od 

školského roku 2016/17 je mierne inovovaná koncepcia  na rod citlivého vzdelávania. 

V rámci bakalárskeho štúdia zostáva teda ako povinne voliteľný predmet kurz  Úvod do 
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rodových štúdií.  Cieľom tohto kurzu je predstaviť rodovo ako analytickú kategóriu 

sociálnych a behaviorálnych vied a predstaviť poznatky/ teórie, ktoré interpretujú rod, 

rodovú identitu, rodovú socializáciu a rodové nerovnosti v kontexte  feministických teórií  

a feministického aktivizmu.  

V rámci v súčasnosti novo akreditovaného magisterské štúdia v študijnom programe 

Sociálna práca, povinné aj povinne voliteľné kurzy zodpovedajú navrhnutým špecializáciám 

štúdia na sociálne politiky a meneţment a intenzívnu sociálnu prácu s klientom.  V rámci 

prvých dvoch špecializácií je súčasťou študijného programu aj kurz „Politiky rodovej 

rovnosti“, resp. gender mainstreaming a Sociálne politiky EÚ, v rámci ktorých sú 

reflektované rôzne modely sociálnej politiky  ale aj politiky  zamestnanosti (Čierna, 2015), 

ktoré sa zaoberajú aj analyzovaním nerovností na trhu práce a nástrojmi na ich redukovanie 

alebo odstránenie.  V rámci magisterského štúdia je venovaná zvláštna pozornosť teóriám 

sociálnej práce. Jednotlivé kurzy sú špecifikované a zamerané na skupinu teórií , ktoré 

vychádzajú zo spoločných princípov a východísk a takto jeden blok teórií predstavujú 

kritické teórie sociálnej práce. V ich rámci budú podrobnejšie  predstavené aj feministické 

teórie sociálnej práce – teoretické východiská, základné hodnoty a princípy praxe. Základné 

princípy  feministického skúmania a feministického vzdelávania aj pre sociálnu prácu sú 

prehľadne a korektne načrtnuté v monografii Bosej (2014) a diferencovanosť feministických 

teórií aj vzhľadom na prax sociálnej práce je zase výborné spracovaná v texte Janebovej 

(2014).  

 

Závery, rodovo citlivé vzdelávanie pre sociálnu prácu 

Feministické teórie a interpretácie praxe sociálnej práce sa stali stabilnou súčasťou 

vzdelávania v študijnom programe sociálna práca na Katedre sociálnej práce PdF UK 

v Bratislave. Ţenské hnutie a podrobne analyzovaná činnosť  zakladateliek sociálnej práce 

tvoria základ štúdia histórie sociálnej práce, feministické teórie  sú v súčasnosti 

predstavované ako jeden z  interpretatívnych prístupov pre výskum a prax sociálnej práce. 

Aj vďaka spolupráci s praxovými pracoviskami, ale aj rozvojom a etablovaním profesie 

sociálnej práce a profesionalizácie sociálnej práce ako odbornej činnosti sa do vzdelávania 

dostáva viac poznatkov (k teóriám ale aj praxi)  kritických prístupov a postupov, ktoré sú 

štandardnou súčasťou teórie a praxe sociálnej práce, ktorá sa rozvíjala pre takého prerušenia 

ako to bolo na Slovensku medzi rokmi 1948 a 1989.  

Východiskovými hodnotou feministického alebo rodovo citlivého prístupu je uznanie  

rovnosti ľudských a občianskych práv, akceptovanie rovnakého prístupu k sociálnym, 

ekonomickým zdrojom a podpora diskurzov rovnosti i diverzity identít.  V praxi sociálnej 

práce  sa uplatňuje tento prístup v rôznych podobách od radikálnej, liberálnej alebo 

socialistickej sociálnej práce, ktoré majú čiastočne odlišné východiská a preferujú aj iné 

stratégie a postupy, ale stavajú na rovnakých hodnotách. V intenciách liberálnej 

feministickej sociálnej práce sa tento prístup premieta do  rodovej analýzy sociálnych 

problémov a tvorby politík, keďţe  stratégia rodovej rovnosti je zakomponovaná priamo do 

súčasných európskych politík ako prierezové hľadisko.  Pri výkone sociálnej práce v praxi 

sa uplatňuje v rámci riešenia špecifických sociálnych problémov a poskytovanie sociálnych 

sluţieb prevaţne mimovládnymi organizáciami (sluţby a pomoc ţenám, na ktorých bolo 

páchané násilie, pomoc ľuďom v sexbiznise, sluţby pre LGB ľudí a pod, napr. Fenestra, 
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Aliancia ţien Slovenska, Storm, Prima, Odyseus a ď.). Tieto ale aj ďalšie organizácie 

poskytujú aj ďalšie špecializované vzdelávanie  v špecifických metódach praxe lebo 

supervíziu. 
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Rodina s dieťaťom zneužívajúcim psychoaktívne látky a náčrt možných podporných 

poradenských  intervencií sociálnej práce 

 

Ľuba Pavelová 

 

Abstrakt  

Zneuţívanie psychoaktívnych látok deťmi a mládeţou patrí k rizikovému správaniu, ktoré 

ovplyvňuje celý rodinný systém. Do popredia preto  vystupuje  práca s rodinou týchto detí. 

Rodina je kľúčovou vo vytváraní vonkajšieho tlaku na svoje deti, s cieľom prinútiť ich týmto 

tlakom ku zmene správania. Ide o zloţitý komplex jednotlivých krokov, ktoré rodina bez 

podporných poradenských  intervencií nevie uskutočniť.  Príspevok prináša náčrt moţností 

sociálnej práce pri práci s touto rodinou. 

 

Abstract  

Abuse of psychoactive substances by children and the youth belongs to the risk behaviour 

that affects a all family system. Therefore the work with families of these children appears to 

the forefront. The family is key in creating of the external pressure on their children in order 

to force them by this pressure to change behaviour. It is a complicated complex of individual 

steps which can  not be made without family supporting by counselling interventions. This 

paper reports an outline of possibilities of social work at the work with this family. 

 

Kľúčové slová  

Rodina.  Dieťa. Psychoaktívna látka. Intervencie. 

 

Key words 

Family. A child. Psychoactive substances. Interventions. 

 

Úvod 

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti EMCDDA  v  Európskej 

správe o drogách 2014 opätovne poukazuje na to, ţe Európa vo väčšej miere čelí  

narastajúcemu problému s drogami, v ktorom väčšiu úlohu zohrávajú stimulanty, nové 

psychoaktívne  látky, zneuţívané lieky, ako aj problematické uţívanie kanabisu. Čoraz 

častejšie sa  objavujú problémy súvisiace so stimulantmi.  Existujú obavy z nárastu počtu 

nových poţiadaviek na liečbu v súvislosti s amfetamínmi v niektorých krajinách, pričom 

takmer polovica týchto nových klientov nastupujúcich na liečbu uvádza injekčné uţívanie. 

Injekčné uţívanie stimulantov sa spája s najnovšími ohniskami infekcie HIV v niektorých 

marginalizovaných skupinách populácie. Čoraz väčšie obavy vyvoláva aj injekčné uţívanie 

stimulantov spojené s vysokými úrovňami rizikového sexuálneho správania. Uţívanie drog 
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v Európe zahŕňa v súčasnosti širšiu škálu látok ako v minulosti. Medzi uţívateľmi drog je 

uţívanie viacerých drog beţné a individuálne spôsoby uţívania sa pohybujú od 

experimentálneho uţitia po návykové a závislé uţívanie. Podľa odhadov vyše 88 miliónov 

dospelých alebo takmer štvrtina osôb vo veku od 15 do 64 rokov v Európskej únii v určitom 

období svojho ţivota vyskúšala nelegálne drogy. Odhady takéhoto typu pre deti 

a dospievajúcich nepoznám. Analýzou komunálnych odpadových vôd v roku 2015 sa zistili 

značné úrovne amfetamínov v mestách v rámci Európy. Látkové zaťaţenie amfetamínmi sa 

výrazne líšilo, pričom najvyššie úrovne sa uvádzali v mestách na severe Európy.  Oveľa niţšie 

úrovne amfetamínov boli zistené v mestách na juhu Európy. Prípady najvyššieho látkového 

zaťaţenia metamfetamínom boli zistené vo veľkých mestách v Českej republike, na 

Slovensku a v Nórsku. 

V rámci Európy sa v tomto období budú hodnotiť výsledky súčasných protidrogových 

akčných plánov a začnú sa diskusie o potrebných opatreniach s cieľom predloţiť európsku 

protidrogovú stratégiu v nasledujúcich rokoch. Agenda európskej protidrogovej politiky musí 

zahŕňať rozsiahlejší a komplexnejší súbor problémov v oblasti politiky, neţ tomu bolo 

predtým. 

(http://www.infodrogy.sk/indexAction.cfm?module=Library&action=GetFile&DocumentID=

1271, stiahnuté dňa 7.10.2016).   

Nemôţeme inak, ako súhlasiť s týmto postojom. Vyvstáva otázka, aké stratégie 

v nasledujúcich rokoch na Slovensku potrebujeme a ktoré budú priamou implikáciou vyššie 

uvádzaných dát.  Vzhľadom k tomu, ţe riešenia tohto stavu môţeme na Slovensku  hodnotiť 

ako nedostatočné, môţeme očakávať nárast dospelých osôb, detí a mladistvých 

zneuţívajúcich psychoaktívne látky. V tomto kontexte je nevyhnutné komplexne poňať celý 

intervenčný program rozšírením spolupráce s rodinou dieťaťa alebo mladistvého 

zneuţívajúceho psychoaktívne látky. 

 

Ťažkosti  v rodine so zneužívaním psychoaktívnych látok deťmi a dospievajúcimi  

Aj keď má vývoj závislosti u jedincov podobný charakter, niektoré zvláštnosti uţívania 

psychoaktívnych látok u detí a dospievajúcich evidujeme. Známy český adiktológ Karol 

Nešpor tieto zvláštnosti  popisuje takto: 

- závislosť od návykových látok sa vytvára podstatne rýchlejšie, 

- existuje vyššie riziko ťaţkých otráv. K najčastejším príčinám smrti u detí a 

dospievajúcich patria úrazy, otravy a násilné príčiny. Zneuţívanie alkoholu a iných 

psychoaktívnych látok s tým často súvisí, 

- existuje vyššie riziko nebezpečného správania pod vplyvom návykovej látky. 

Dochádza k zaostávaniu vo vývoji,  čo sa týka vzdelávania, sebaovládania a 

sociálnych zručností, 

-  častejšie býva zneuţívanie viacerých látok a prechody od jednej psychoaktívnej látky 

k druhej, 

- alkohol, marihuana a iné drogy narúšajú vytváranie siete mozgových buniek a 

oslabujú duševnú výkonnosť(Nešpor,2006)  

Aj Vágnerová (2014) poukazuje na vyššie riziko ťaţkých otráv, rýchlejší vznik závislostí, 

zaostávanie v psychosociálnom vývoji, vyššie riziko nebezpečného konania pod vplyvom 

návykovej látky u detí a dospievajúcich. 

http://www.infodrogy.sk/indexAction.cfm?module=Library&action=GetFile&DocumentID=1271
http://www.infodrogy.sk/indexAction.cfm?module=Library&action=GetFile&DocumentID=1271
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Deti a mladiství sú najčastejšie súčasťou svojej primárnej rodiny a práve rodina má dôleţitú 

úlohu tak pri rozvoji, ale aj pri riešení ich závislostí. Nedôsledné správanie rodičov, ktorí 

často nie sú jednotní vo veciach ďalších krokov, má nechtiac za následok konzumné 

správanie sa dieťaťa (Kuntz 2005). Rizikovým  faktorom je aj snaha  ochrániť dieťa, ktoré  

nie je konfrontované s dôsledkami svojho správania. Zabraňujú tým, aby mohlo (a aj muselo) 

za seba prevziať zodpovednosť. Nechtiac tak domnelým pomocným, ochranným postojom 

rodičia prispievajú k udrţiavaniu závislosti dieťaťa (Küstner 2007) a paradoxne sa rodičia 

stávajú umoţňovačmi rozvoja závislostí. Rizikovými faktormi môţu byť rodiny s 

rozvodovým pozadím, smrť člena rodiny, alebo aj závislosť rodičov. Červeňanský (2008) vidí 

konzumáciu psychoaktívnych látok ako prejav nejakého problému alebo volanie o pomoc. 

Küstner (2007) poukazuje obzvlášť na tzv. emocionálny deficit, vyskytujúci sa vo všetkých 

spoločenských vrstvách. Myslené sú ním deficity v oblasti citového ţivota, ktoré môţu 

vzniknúť pod vplyvom chýbajúceho rodinného tepla, vzťahu rodiča k dieťaťu a tieţ rodinnej 

komunikácie. Prehnaná starostlivosť rodičov o dieťa môţe tieţ prispieť ku drogovému 

problému dieťaťa. V neposlednom rade prispievajú k drogovej závislosti dieťaťa jeho 

osobnostné vlastnosti ako napríklad výrazná citlivosť na preţívanie stresových situácií a 

taktieţ ţivotné obdobie, v ktorom záťaţová situácia nastala.  Z našich skúseností vyplýva, ţe 

závislé dieťa pouţíva rôzne manipulatívne spôsoby, ktorými klame rodičov, konfrontuje ich 

so snahou odkloniť ich pozornosť od seba a snaţí sa o koalíciu s jedným z nich. Profituje 

práve z nedostatočne pevnej ukotvenosti pravidiel v rodine a nejasnej komunikácie. Ak má 

jasne odpovedať na otázku, hľadá spôsoby, ako ju obísť nejasnou (aj keď nie úplne 

nepravdivou) odpoveďou, pričom takto odsúva pozornosť od základného problému 

k problémom menej podstatným. Ak rodičia na túto „hru“ pristúpia, odďaľuje sa chvíľa 

reálneho riešenia problému (Pavelová, 2015). 

Závislosť v rodine prináša zmeny do fungovania celého systému. Komplikované sú hlavne 

situácie, ak je závislé nielen dieťa, ale aj jeho rodič, či prináša rôzne kombinácie zmeny rolí v 

rodine. Podľa Luleia(2012) mladý človek, ktorý odmalička vníma okolo seba (najmä 

v prostredí svojich najbliţších) pravidelnú konzumáciu alkoholu, cigariet či iných 

návykových prostriedkov, môţe ľahko získať dojem, ţe ide o beţné, neškodné alebo i 

spoločensky potrebné, ba aţ prospešné javy. V rodine zaţívame úspechy, aj pády, v rodine 

získavame bazálne návyky, rodina ovplyvňuje aj náš postoj ku konzumu psychoaktívnych 

látok , má  vplyv na rozvoj závislosti a jej udrţiavanie, resp. neriešenie vzniknutého stavu. 

Veľmi často vyskytujúcou sa črtou je narušenie medziosobných a medzigeneračných hraníc. 

Môţe to znamenať preberanie zodpovednosti za iného člena rodiny. Prejavuje sa to spojením 

sa napríklad s chápavou matkou, ktorá všetko odpustí, proti manţelke, ktorá odmieta 

tolerovať nadmerné pitie manţela. Podľa Nešpora(2007) dochádza často k tomu, ţe v 

rodinách, kde sa vyskytuje návykový problém u jedného z rodičov, sa rodič s návykovou 

chorobou  dostáva do role hnevajúceho dieťaťa a naopak dospievajúce dieťa preberá 

rodičovskú rolu a uzatvára koalíciu s druhým rodičom.  

V prípade zneuţívania psychoaktívnych látok  dieťaťom  vytvoria prostredie k rozvoju jeho 

závislosti viacerými autormi (Schmalz, 2007, Zobel,2008 a Kruse et al., 2001 In Pavelová, 

2015) popísané nevyjadrené pravidlá, podľa ktorých rodina funguje:  
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1. Alkohol (iná psychoaktívna látka) nie je vlastná príčina problémov rodiny.  

2. Najdôležitejšia v rodinnom živote je téma konzumácie psychoaktívnej látky.  

3. Závislý nie je za svoju závislosť zodpovedný, príčinou sú ostatní, prípadne okolnosti.  

4. Súčasná situácia musí zostať zachovaná, nech to stojí, čo to stojí.  

5. Nik nehovorí o tom, čo sa v skutočnosti v rodine odohráva.  

6. Nik nehovorí o tom, čo v skutočnosti cíti.  

7. Každý z rodiny, kto vedome alebo nevedome napomáha postihnutému v závislosti je jeho 

komplic.  

Rotgers (1999) cez model bio-psycho-socio-spirituálnych  následkov hovorí  o štyroch 

dimenziách, ktoré sú postihnuté závislosťou jedinca a to o dimenzii biologickej, dimenzii 

psychologickej, dimenzii sociálnej a dimenzii spirituálnej, nazývanej aj duchovnou 

dimenziou. Biologickú popisuje  ako  proces, ktorý spôsobuje akútne, ale aj chronické zmeny 

na bunkových membránach, na systémoch neurotransmiterov, v metabolizme vápnika 

a enzýmov. Dimenziu psychologickú chápe ako výrazné poruchy nálady a emócií, ktoré môţu 

viesť k depresii a úzkosti. Navyše sa u mnohých jedincov objavujú poruchy sebaporozumenia 

a utvárania objektívneho sebaobrazu (Pruţinská, 2005).  Dimenzia sociálna zahŕňa problémy 

v oblasti absencie vzťahov, ktoré podporujú a posilňujú zdravý vývoj a fungovanie. Týka sa 

problematiky manţelských a rodinných ťaţkostí. Štvrtou a poslednou dimenziou, je dimenzia 

spirituálna, ktorá poukazuje na duchovný ţivot. Nejde len o úzko chápaný náboţenský rámec 

viery, ale aj hodnoty, zmysel, existenciálny rozmer.  Nadmerné pitie a uţívanie drog 

spôsobuje intenzívne pocity odcudzenia, izolácie, prázdnoty a straty zmyslu a účelu ţivota 

a vedie k duchovnej prázdnote. Napriek tomu, ţe by sa mohlo zdať, ţe s rodinou súvisí iba 

dimenzia sociálna, nie je tomu tak. Všetky ostatné dimenzie - biologická, psychologická 

a spirituálna tieţ vstupujú do chodu rodiny a vyvolávajú v nej zmeny. 

 

Možné intervencie sociálnej práce v rodine 

Musíme podotknúť, ţe závislosť fungovanie celej rodiny mení a zároveň mení správanie 

členov rodiny a nie je moţné očakávať, ţe napr. rodič vo svojej naivite a neochote prijať 

problém dieťaťa bude spolupracujúcim a chápajúcim, dostatočne tvrdým a zásadovým  ihneď 

na začiatku procesu práce s celým rodinným systémom (Pavelová, 2015).  

Keby sme sa inšpirovali procesom práce so závislým klientom a zásadným pojmom by bola 

motivácia k zmene, dostali by sme sa ku kolu zmeny (wheel of change), tzv. modelu 

Prochádzku a DiClementa (In: Kalina a kol., 2008, Větrovec, 2009 a iní), ktoré ilustruje šesť 

štádií procesu zmeny. Ide o prekontempláciu, kontempláciu, rozhodnutie, akcia, udrţovanie, 

relaps. Keďţe sa  klient nachádza v rôznych etapách svojho rozhodovania a naše intervencie 

môţu byť účinné iba vtedy, ak sme práve v tejto etape  s ním, mali by sme koleso zmeny 

a v ňom prebiehajúce motivačné tendencie poznať a rozvíjať. Schéma je kruhová, predstavuje 

teóriu cirkularity a ambivalencie.  Klient uvaţuje o zmene a zároveň ju odmieta.  Prípadný 

záujem o vstup do liečby treba podporiť a udrţiavať.  Chyby sa dopúšťame vtedy, ak 

ponúkame klientovi hotové riešenia a kroky , ak ešte je klient iba v štádiu uvaţovania a  

o zmene nie je ešte pevne rozhodnutý. Podobne to platí aj pri všetkých ostatných fázach 

kolesa zmeny. Nemôţeme predbehnúť niektoré z fáz, ani nemôţeme očakávať, ţe zmena 

v jednej fáze je ukotvená natrvalo a nemenná.  
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Pre klientov s modelom závislého správania je typické, ţe takmer kaţdý, kto sa pokúša 

o nejakú zmenu vlastného zaţitého správania spravidla prechádza jeho rôznymi fázami 

opakovane, vracia sa do fáz predchádzajúcich a tieţ absolvuje celý proces niekoľkokrát, neţ 

sa mu podarí zmenu trvale upevniť. Tieţ je treba povedať, ţe vo všetkých fázach je celkom 

beţné, ţe klient z procesu uvaţovania o zmene vypadne. Vţdy je potom treba nepoľavovať 

v úsilí a rozvíjať a podporovať jeho motiváciu k ďalšiemu pokusu a zabrániť návratu k prvej 

fáze. Pre pracovníka je veľmi dôleţité pokúšať sa vţdy odhadnúť, v ktorej fázy procesu 

zmeny sa klient nachádza, pretoţe tomu je treba prispôsobiť postupy a techniky, ktoré 

budeme v rôznych fázach pouţívať a ktoré sa v rôznych fázach rôzne menia (Větrovec 

(2009). V tomto kolese zmeny môţu výrazne pomôcť rodičia, ktorí prejdú sami procesom 

zmeny v nahliadaní na svoje dieťa a zreálnením poţiadaviek na neho.   

Rodina je práve  tá, ktorá môţe vytvárať vonkajší tlak na rozhodnutie závislého k liečbe. Aj 

Nešpor (2007) vo svojej publikácii pripomína ţe, rodina  disponuje ďaleko mocnejšími 

motivačnými nástrojmi ako terapeut a tvrdí, ţe je toho treba vhodne vyuţívať. Rodina však, 

podľa nás,  musí  vedieť  tento tlak vyuţiť a mať dostatok podpory vo svojich 

pochybnostiach.  Pomôţe jej uvedomenie si, ţe ide o proces a   jednorazové informácie jej 

nestačia.  

Prácu s rodinou včleníme do predliečebného, liečebného a poliečebného sociálneho 

poradenstva. 

Za  zásadné v  podpore rodiny, ktorá chce závislej osobe pomôcť v období predliečebnom,  

považujeme tieto stratégie:   

 uvedomenie si situácie v rodine a tieţ svojich práv, 

 spracovanie stratégie nepodporovania závislosti, 

 podpora motivácie k liečbe, 

 tlak na rozhodnutie závislého člena rodiny vstúpiť do procesu úzdravy. 

 

Za  zásadné v  podpore rodiny, ktorá chce závislej osobe pomôcť v období liečebnom,  

považujeme tieto stratégie:  :   

 odovzdávanie  informácií o procese a zmenách, 

 práca s počiatočnou eufóriou,  keď si rodina vydýchne, 

 udrţanie tlaku pri vydieraní zo strany závislého člena rodiny, 

 práca s nerealistickými očakávaniami a  predpokladom rýchleho vyriešenia situácie, 

 podpora motivácie závislej osoby jasne vyhranenými hranicami a očakávaniami, 

 otočenie pohľadu na budúcnosť a perspektívy, 

 odovzdanie informácií o nutnosti pokračovať v doliečovacom procese. 

 

Za  zásadné v  podpore rodiny, ktorá chce závislej osobe pomôcť v období poliečebnom,  

považujeme tieto stratégie:   

 prácu na rodinných vzťahoch, 

 podpora nových vzorcov správania, 

 tlak na udrţanie celej rodiny v doliečovacom procese, 

 podpora pri nových aktivitách závislého ale aj celej rodiny Pavelová (2015) 

 

Záver 

Práca s rodinným systémom v kontexte zneuţívania psychoaktívnych látok je legitímnou 

súčasťou intervencií sociálnej práce v oblasti uţívania i zneuţívania psychoatívnych látok 

a riešenia ich dôsledkov. Pri tejto práci je akceptácia klienta veľmi dôleţitá, pričom sociálni 
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pracovníci akceptáciu chápu ako niečo, čo musí byť klientovi poskytnuté, hoci nemusia 

súhlasiť so správaním samotného klienta (Levická – Ţáková – Strýčková, 2015). Predloţené  

stratégie sociálnej práce prepojené na  Nešporov (2006) koordinovaný prístup zahrňujúci 

rodinu, školu aj miestne spoločenstvo a masmédiá, môţu plniť doteraz skôr proklamované, 

ako uskutočňované komplexné intervencie. Rozvoj odborných kompetencií sociálnych 

pracovníkov  v oblasti závislostí kladie zvýšené nároky na vzdelávateľov v sociálnej práci a je 

neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu. 

 

Príspevok vznikol vďaka podpore grantu:  

VEGA č. 1/0462/14 pod názvom: Delikvencia mládeže Slovenskej republiky v kontexte 

vybraných špecifických faktorov - národná self-reportová výskumná štúdia. 

 

Bibliografické odkazy  

KALINA, K. 2008. Základy klinickej adiktológie. Praha: Grada. 392 s. ISBN 978-80247-1411-0.  

LEVICKÁ, K., ŢÁKOVÁ, M., STRÝČKOVÁ, D. 2015. Identity of Street Workers Working with 

Drug Users and Sexworkers in Slovakia. In: Revista Romaneasca pentru Educatie 

Multidimensionala, vol.7, No 2, pp 19-33. ISSN–L: 2066 – 7329 

LULEI, M. 2012. Paradigma rizikových faktorov v praxi sociálnej práce v trestnej justícii - praktické 

implikácie. In Sociální práce/Sociálna práca. ISSN 1213-6204, Roč. 2012, č. 2,  s. 70-74.  

NEŠPOR, K. 2006. Alkohol u detí a dospievajúcich. In Čistý deň, ročník IV, č. 2-2006,   s.25.  ISNN 

1336-4243 

NEŠPOR, K. 2007. Návykové chování a závislost. Současné poznatky a perspektivy léčby. Praha: 

Portál, 2007. 170 s. ISBN 978-80-7367-267-6. 

PAVELOVÁ, Ľ. 2006.  Dlhodobé spolužitie s alkoholikom ženy mení. In: Čistý deň, IV.  2006. č- 3. 

s. 10-11. ISNN 1336-4243 

PAVELOVÁ, L. a kol. 2014. Profil klienta pri vstupe do resocializačného strediska. Bratislava: Iris. 

ISBN 978-80-89238-96-5. 

PAVELOVÁ, L. a kol. 2014. Relationship Problems in a Family System and with People Outside 

a Family as an External Motivator in Addicted Clients before Entering a Resocialization Centre.  

SGEM 2014, Sofia: STEF92 Technology.  

PAVELOVÁ, L. 2015.  Family in the recovery process of an addicted client : selected motivational 

starting points. - 1. vyd. - Bački Petrovac : Srbsko pazvojno udruţene, 2015.  93 s. ISBN 978-80-

80394-03-9 

PRUŢINSKÁ, J. 2005. Psychológia osobnosti. Bratislava: OZ Sociálna práca. 2005.  150 s. ISBN 

80-89185- 05-3.  

ROTGERS, F. a kol. 1999. Léčba drogových závislostí. Praha: Grada Publishing, 1999. s. 264. ISBN 

80-7169-836-9. 

VÁGNEROVÁ, M. 2014.  Současná pychopatologie pro pomáhajíci profese. Praha: Portál, 2014, 

s.816.  ISBN 9788026206965 

VĚTROVEC, M. Práce na motivaci ke změně chování s klienty na ulici. In Kontaktní práce. 

Analogie textů České asociace streetwork. Praha: ČAS. 2009. ISBN 987-80-254-4001-8. s. 189-198 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl04$BtnVyber','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl04$BtnVyber','')
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2015011721072919306&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&scant1=Pavelov%c3%a1%20%c4%bduba&scanu1=1003&elementcount=1&t1=SGEM%202014&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1


 

 
 

157 

http://www.infodrogy.sk/indexAction.cfm?module=Library&action=GetFile&DocumentID=1271, 

stiahnuté dňa 7.10.2016   

 

Kontaktné údaje na autorku:  

doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD. 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Pedagogická fakulta 

Ústav sociálnych štúdií  a liečebnej pedagogiky 

Katedra sociálnej práce 

Šoltésovej 4 

Bratislava 

pavelova@fedu.uniba.sk 

 

http://www.infodrogy.sk/indexAction.cfm?module=Library&action=GetFile&DocumentID=1271
mailto:pavelova@fedu.uniba.sk


 

 
 

158 

Prístup zameraný na človeka v graduálnom štúdiu sociálnej práce 
1
 

 

Jana Pružinská 

 

Abstrakt   

V príspevku sa reflektuje miesto a význam humanistického prístupu vo vzdelávaní 

sociálnych pracovníkov. Vychádzajúc z teoretického pozadia sociálnej práce a humanistickej 

psychológie  autorka preukazuje oprávnenosť Rogersovho prístupu v študijnom  programe  

sociálnej práce. Smer vo vývine tohto prístupu od terapeutického k poradenskému a neskôr 

k spôsobu práce s klientom založenom na vzťahu,  je zrkadlený aj v príprave sociálnych 

pracovníkov. Autorka výskumom   preukazuje prítomnosť PCA u sociálnych pracovníkov.  

 

Abstract  

The article reflects the importance of humanistic approach in education of social workers. 

Based on the theoretical background of social work and humanistic psychology the author  

demonstrates eligibility of   Rogers´ approach in the curricula of social work.  

Rogerian approach originally intended as therapy and  counselling had been later developed 

as the  way of working with client with emphasis on the relationship. This sequence in 

development  of Rogers thoughts has been mirrored in the training of social workers. 

Research findings show  the presence of PCA in the work of social workers.   

 

Kľúčové slová  

Humanistický prístup, humanistická sociálna práca, Prístup zameraný na človeka, empatia, 

kongruencia, bezpodmienečné pozitívne prijímanie 

 

Key words 

Humanistic approach, Humanistic social work,  Person-Centred Approach, Empathy, 

Congruence, Unconditional positive ragards 
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Humanistická psychológia a sociálna práca 

 

Moderná sociálna práca vznikala v rámci hnutia náboženskej charity (koniec 19.storočia) 

avšak priekopníci vo odbornom vzdelávaní v sociálnej práci od samého začiatku usilovali 

o jej  odlúčenie od náboženských koreňov. Prax sociálnej práce chceli postaviť na vedeckých 

základoch. Pôvodná orientácia sociálnej práce na sociálne vedy v prvých desaťročiach 20. 

storočia , najmä na sociológiu a ekonómiu, bola vystriedaná záujmom o psychologické teórie 

(Healy, 2014). V tom čase to boli psychodynamické teórie, ktoré predstavovali primárny 

súbor poznatkov pre prácu s klientom. Narastajúci vplyv psychologických diskurzov  v 

sociálnej práci súvisel s rozvojom samotnej psychológie. Psychodynamické teórie  uvoľnili 

priestor behaviorizmu  a približne v 60. rokoch 20. storočia sa popri behaviorizme presadila  

humanistická psychológia.  Kontext spoločenskej doby v 50. – 60. rokoch dvadsiateho 

storočia  bol na severoamerickom kontinente priaznivý pre rozvoj humanistických myšlienok 

o slobode, autentickej existencii,  objavovaní a uvoľňovaní driemajúceho vnútorného 

potenciálu človeka. Možnosť žiť život bez masky, možnosť prejavov individuality človeka, 

individualizovanie predpísanej sociálnej roly, oslobodenie spod rigidných sociálnych noriem,  

toto všetko so sebou prinášalo možnosti a prostriedky ako sa  zbaviť, resp. zmierniť 

problémy moderného človeka spôsobené odcudzeným bytím.    

Zážitky a skúsenosti s autentickým  prežívaním ľudí v neohrozujúcich vzťahoch dávajú do 

popredia  význam interpersonálneho vzťahu. Neskôr  sa tieto psychologické poznatky 

o špecifických kvalitách interpersonálneho vzťahu ukázali ako dôležité v každom osobnom 

stretnutí sociálneho pracovníka s klientom.  Nejednalo sa len o psychoterapeutickú prácu, ale 

o každé stretnutie, v ktorom sa vzťah medzi  klientom a sociálnym pracovníkom vnímal ako 

nástroj na uskutočnenie konštruktívnej zmeny. 

V teoretickej rovine sociálna práca prevzala z humanistickej psychológie pojmy 

sebaaktualizácia a sebanaplnenie a zároveň tieto stanovila za ciele, o ktoré by sa mali sociálni 

pracovníci v práci s klientom usilovať naplniť (Payne, M. 2014).  

V praktickej rovine sa  stali základné postoje charakterizujúce vzťah  poradcu/terapeuta ku 

klientovi - empatické porozumenie, kongruencia a akceptácia,  znakmi  úspešnej praxe 

sociálneho pracovníka. Neskôr boli tieto postoje viac konkretizované, pretože vyvolávali 

dezinterpretáciu ich pôvodných formulácií.  Kongruencia sa v sociálnej práci chápe ako 

čestnosť a opravdivosť sociálneho pracovníka. Bezvýhradné pozitívne prijímanie sa spája so 

srdečnosťou, prejavovaním  rešpektu voči klientovi a jeho akceptovaním. Pri empatickom 

porozumení sociálny pracovník  prejavuje  záujem  o klienta, vytvára mu priestor , aby 

mohol hovoriť o všetkom o čom potrebuje. Často sa  opomína  druhá časť empatického 

správania sociálneho pracovníka, ktorou je komunikovanie  porozumenia klientovi.  

Význam pomáhajúceho vzťahu  s prejavmi empatie, kongruencie a akceptácie sa dnes 

všeobecne prijíma a považuje sa za dôležitý  v práci s klientom vo väčšine súčasných 

modelov praxe sociálnej práce, od zameraného na problém až po antiopresívne prístupy. 

Výskumy (Dunk-West, 2013) preukazujú jeho význam pre klienta pri dosahovaní 

pozitívnych zmien v živote.  

 Na problémy spôsobené neosobným vzťahom sociálneho pracovníka a klienta upozorňuje 

napr. výskum uskutočnený v Anglicku s užívateľmi služieb (Beresford, P. et al., 2011). 

Skúmali  sa   zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť. Išlo o rezidenciálne a komunitné 
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služby poskytované v rôznom rozsahu a rôznym vekovým skupinám.  Zistilo sa, že pod 

tlakom vytvárania finančných úspor sa často ustupuje z hodnôt a princípov v poskytovaní 

sociálnych služieb ako aj  z inovatívnych foriem poskytovania sociálnych služieb. Prístup 

zameraný na človeka  sa spája s poskytovaním podpory klientovi. V rámci užívateľov služieb 

to znamená ešte širší, na užívateľa služby zameraný prístup, ktorý mu umožňuje    osobný 

rozvoj a slobodné rozhodovanie o svojom živote (Murphy, D., Duggan,M.,  Joseph, S., 

2013).  Nejedná sa pritom o metódu práce s klientom, ale ide o prístup postavený na istých 

hodnotách. Dôraz sa kladie na vytváranie účinných  medziľudských vzťahov, v ktorých sa 

rešpektuje sloboda klienta rozhodovať o kvalite vzťahu so sociálnym pracovníkom a riadiť  

ho (Sandesron, H., Lewis, J., 2012)  podľa vlastných potrieb.  

Pod slobodou klienta rozhodovať sa o vzťahu so sociálnym pracovníkom sa nemyslí jeho 

zámerné rozhodovanie. Ide o to,  na akej úrovni tohto vzťahu sa potrebuje klient stretnúť so 

sociálnym pracovníkom, vytvárať s ním psychologický kontakt.  V terminológii PCA sa tým 

rozumie hĺbka vzťahu (Mearns, Thorne, McLeod, 2013). Klient môže zostať vo vzťahu na 

behaviorálnej úrovni a  bude pracovať na svojom aktuálnom probléme.  Môže sa však dostať 

aj hlbšie  ( na intrapsychickú úroveň) a chcieť porozumieť svojmu problému.  Niekedy je pre 

klienta dôležité, aby porozumel  sebe a stretáva sa so sociálnym pracovníkom na  úrovni 

existenciálneho Ja, ktoré vyjadruje jeho podstatu, to čo cíti, čo si o sebe myslí, kde nemusí 

nič a pred nikým skrývať.  

O hĺbke vzťahu rozhoduje stav, do ktorého sa klient dostáva vo vzťahu so sociálnym 

pracovníkom,  a ktorý prežíva ako pre seba významný a zmysluplný (Pružinská, 2013). 

Klient môže byť sám prekvapený z toho kam   až  dokázal ísť so sociálnym pracovníkom. 

Vzťahy, ktoré vytvára sociálny pracovník s klientom by mali byť vo svojej podstate 

pozitívne, flexibilné a  zamerané na dohodnutý cieľ.   Efektívna podpora klienta znamená aj 

rozvoj jeho osobných kapacít, ktoré  mu umožnia zapájať sa do bežného života a prístup 

k službám.  

Výučba Prístupu zameraného na človeka (PCA) v   sociálnej práci 

V príprave sociálnych pracovníkov na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave sa koncept  humanistickej sociálnej práce dotvára 

implementovaním  myšlienok Rogersa a jeho pokračovateľov vo viacerých predmetoch. 

Základným predmetom je Humanistický prístup v sociálnej práci. V rámci neho sa venuje 

pozornosť aj iným smerom, ktoré sa hlásia k rovnakým hodnotám. Na tento nadväzuje 

voliteľný predmet Aplikácie PCA v sociálnej práci. Predmet je zameraný na rôzne oblasti, 

v ktorých nachádza PCA  svoje uplatnenie. So skupinovou prácou v rámci PCA sa študenti  

môžu oboznámiť v nepovinnom predmete  Encounterove skupiny.  S výučbou týchto 

predmetov sa začalo v roku 1994 a o rok neskôr vychádza prvá učebnica s Názvom 

poradenský proces (Gabura, Pružinská, 1995). Všetky uvedené predmety sa doteraz stále 

vyučujú. 
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Výskum 

Vychádzali sme z predpokladu, že s Prístupom zameraným na človeka sa oboznamujú 

študenti sociálnej práce na všetkých vysokých školách na Slovensku a očakávali sme, že ho 

budú aplikovať  v práci  s klientom . Na vzorke N = 461 sociálnych pracovníkov (priemerný 

vek 41 rokov, SD = 8,68)  a priemerná dĺžka praxe 12 rokov (SD = 7,78) pôsobiacich  

v  štátnej inštitúcii poskytujúcej služby klientom v oblasti zamestnanosti a rodiny,  sme 

zisťovali prítomnosť znakov PCA v práci s klientom: empatiu, kongruenciu, 

bezpodmienečné prijímanie klienta (BPP),  zámer  v práci s  klientom, dôveru v potenciál 

klienta (DPK). Priemerný vek 41 rokov a priemerná dĺžka praxe 12 rokov.  Údaje boli 

zozbierané pomocou elektronicky distribuovaného  dotazníka zostrojeného pre tento účel.  

Tabuľka  č. 1. Kategórie  PCA prejavov u sociálnych pracovníkov 

Prvky PCA N AM % 

Zámer poradcu 502 251 32,05 

Empatia 742 186 23,76 

Kongruencia 541 135 17,24 

BPP 441 110 14,05 

DPK 101 101 12,90 

SPOLU 2327 783 100 

 

Údaje v tabuľke č. 1  (priemerné ukazovatele za každú z piatich oblastí) preukazujú, že 

sociálni pracovníci boli najviac orientovaní na prístup PCA v oblasti, ktorú sme nazvali 

zámer poradcu (32,05%).  Podľa niektorých autorov ( Cohen, 1994)  ide o najvýznamnejší 

ukazovateľ PCA orientácie. Skrýva sa za ním osobná teória a filozofia práce sociálneho 

pracovníka. V PCA prístupe je to pochopenie klienta a akceptácia výrokov klienta ako 

platných pre neho. Ak sociálny pracovník narába s týmito premennými vo vzťahu s klientom, 

usiluje o dosiahnutie  cieľa, ktorý spočíva v uvoľňovaní vnútorného potenciálu v podobe 

aktualizačnej tendencie. Na druhom mieste je empatické porozumenie klienta (23,76%), 

prostredníctvom  ktorého sociálny pracovník dokáže pochopiť vnútorný zážitkový svet 

klienta. Kongruencia sa umiestnila na treťom mieste  so 17,24% podielom na celkovom  

objeme PCA odpovedí sociálnych pracovníkov.  Bezpodmienečné pozitívne prijímanie 

klienta (BPP) nasleduje po prejavoch kongruencie so 14,05% podielom. Pre sociálnych 

pracovníkov pracujúcich v inštitúcii s prvkami kontroly nad klientom, môže byť náročné  

zaujať nehodnotiaci postoj ku  klientovi. Postoj bezpodmienečného pozitívneho prijímania 

nebol integrovaný do žiadneho iného poradenského prístupu. Akceptovať klienta s jeho 

prežívaním je cieľom v práci s ním a zároveň je prejavom dôvery sociálneho pracovníka 

v aktualizáciu potenciálu klienta. Posledným skúmaným znakom PCA  bola dôvera 

v potenciál klienta (DPK). Umiestnila sa na piatom mieste s 12,90% podielom na objeme 

PCA odpovedí sociálnych pracovníkov. Sociálni pracovníci len málo dôverujú klientovi.  

Majú tendenciu kontrolovať klienta,  radiť mu  čo má robiť, aby dosiahol to, čo je podľa nich 

to najlepšie pre neho. Nepočítajú s tým, že by klient mohol ísť vlastnou cestou. Klientovi 

viac ponúkajú  svoju expertízu na „obsah“   t.j.  informácie, vedomosti a poznatky ako 
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„expertízu na proces“,  ktorý  by mu umožnil  rozpoznať v sebe  prirodzené zdroje  sily a 

schopnosti.  

Záver 

Pozitívnym zistením je, že prístup  ku klientovi z pozícií PCA je prítomný u  sociálnych 

pracovníkov.  Na základe  uskutočnenej analýzy konštatujeme, že v práci s klientom 

využívajú všetky skúmané znaky PCA avšak s rozdielnym zastúpením. Najviac sa k PCA 

približujú v povahe cieľov v práci s klientom.  Prejavy empatie sú pre sociálnych 

pracovníkov celkom prirodzené avšak zriedkavejšie sú pri klientovi kongruentní, sami sebou. 

Ak necítia primeranú vnútornú istotu  preberajú rolové správanie, za ktoré sa môžu skryť. Do 

istej miery s tým môže súvisieť aj prevaha hodnotiacich postojov ku klientovi a nízka dôvera 

v jeho schopnosť dospieť k  uspokojivému  riešeniu svojej situácie.  

Zhrnutím našich zistení je, že sociálni pracovníci pracujú za klienta, hoci pre neho.  Cítia 

ťarchu zodpovednosti  za výsledky takejto  práce. V tomto dochádza k odklonu od PCA. 

PCA prístup usiluje o prácu s klientom v smere preberania zodpovednosti na seba. 

Zaujímavé by boli ďalšie výskumy, ktoré by mohli potvrdiť , doplniť alebo opraviť 

prezentované zistenia inými metodologickými postupmi.  
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Poradenstvo pre rodiny s dieťaťom s FASD (Poruchy fetálneho alkoholového spektra) 

 

Michaela Šavrnochová 

 

Abstrakt   

Poruchy fetálneho alkoholového spektra (FASD) predstavujú spektrum závažných 

vývinových porúch vyskytujúcich sa u detí, ktorých matky počas tehotenstva pili alkohol. 

Včasná identifikácia týchto porúch, zmena spôsobu vnímania, dostatok informácií 

a porozumenie predstavujú základné východisko pre prácu s týmito deťmi. V príspevku sa 

zameriame na špecifické potreby dieťaťa s FASD a efektívne stratégie pomoci v práci 

s rodinami s dieťaťom s FASD. 

 

Abstract  

Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) present the spectrum of serious developmental 

disorders occurring at children, whose mothers drank alcohol during pregnancy. Their timely 

identification, the change of the way of perceiving, enough information and understanding 

present the basic starting point to the work with these children. In the contribution we 

focused on specific needs of the individual with FASD and effective strategies of helping in 

work for families with the child with FASD. 

 

Kľúčové slová  

Poruchy fetálneho alkoholového spektra. Dieťa. Diagnostika. Poradenstvo.  

 

Key words 

Fetal Alcohol Spectrum Disorders. Child. Diagnostician. Counselling.  

 

Úvod 

 

Fetálny alkoholový syndróm (FAS) je syndróm trvalej vrodenej poruchy spôsobený 

matkinou konzumáciou alkoholu počas tehotenstva. Na abúzus alkoholu a jeho vplyv na 

vyvíjajúci sa plod a následné poškodenia upozorňoval už v roku 1968 francúzsky pediater 

Lemoin, ktorý zverejnil popis 127 detí narodeným ženám s nadmerným užívaním alkoholu. 

Zistil u nich poruchy rastu, neobvyklý vzhľad, psychomotorickú instabilitu a u 25% z nich 

rôzne ďalšie, bližšie nešpecifikované anomálie. Medzinárodný záujem o túto problematiku 

však vyvolali výskumné štúdie odborníkov z USA (Jones, Smith, Ulleland, Streissguth, 1973 

In Skála a kol., 1987, Schmidtová, 2007, Klecka – Janas-Kozik, 2012, Kalina a kol., 2015), 

ktorí ako prví podali vedecky presný obraz dieťaťa postihnutého nadmerným užívaním 

alkoholu matky v období gravidity. Pri pozorovaní ôsmych detí alkoholovo závislých žien 
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z troch rôznych etnických skupín preukázali, že prenatálna expozícia alkoholu spôsobuje 

charakteristické zmeny stavby tvárovej časti lebky, oneskorený rast a poruchy vo vývine 

centrálnej nervovej sústavy. Identifikovaný súbor anomálií vymedzili ako samostatnú 

klinickú jednotku pod názvom Fetálny alkoholový syndróm – FAS. Teratogénny účinok 

alkoholu (toxický pre plod) závisí podľa poľských odborníkov (Klecka – Janas-Kozik, 2012) 

od: 

- množstva alkoholu (niekedy aj malá dávka alkoholu môže byť pre plod veľmi 

nebezpečná); 

- fázy tehotenstva (v prvom trimestri môže dôjsť pod vplyvom alkoholu k oneskoreniu 

rastu a rozvoju dysmorfických čŕt, v druhom a treťom trimestri je najcitlivejšou 

centrálna nervová sústava); 

- zdravotného stavu matky (genetická predispozícia, imunitný systém). 

Medzi ďalšie faktory, ktoré potenciálne môžu zvyšovať teratogénny účinok alkoholu 

zaraďujeme: znečistenie prostredia (napr. olovom poškodzujúcim priamo CNS), psychický 

stres, fyzická námaha a fajčenie (Schmidtová, 2007). Definícia FAS-u sa od 70-tych rokov, 

keď bol prvýkrát popísaný a upresnený, mierne zmenila. Tento stav bol všeobecne 

charakterizovaný nedostatočným pred natálnym a/alebo postnatálnym rastom, osobitou 

skupinou drobných anomálií tváre a abnormalitami CNS. FAS je hlavnou známou 

predvídateľnou príčinou duševného hendikepu v západných krajinách. Podľa Astley (2011) 

sa rozšírenie FAS-u odhaduje na 1 až 3 z 1000 živonarodených vo všeobecnej populácii, ale 

v niektorých vyššie rizikových populáciách (napríklad deti žijúce v pestúnskej starostlivosti) 

bolo zdokumentované až na úrovni 10 až 15 z 1000. 

 

FASD – PORUCHY FETÁLNEHO ALKOHOLOVÉHO SPEKTRA 

 

Spektrum postihnutia dieťaťa sa pohybuje od plne vyjadreného FAS až po miernejšie, ale 

klinicky signifikantné špecifické somatické znaky a neurovývojové postihnutia mozgu 

(predovšetkým hyperaktivitu, poruchy učenia a poruchy správania). Pre uvedené poruchy 

alebo postihnutia spôsobené užívaním alkoholu matky v období tehotenstva sa od roku 2000 

používa pojem FASD – Poruchy fetálneho alkoholového spektra, ktorý predstavuje spoločný 

termín pre celé spektrum porúch fyzického a zmyslového vývinu, správania a učenia sa 

u detí, ktorých matky počas tehotenstva pili alkohol. Samotný termín FASD nie je určený pre 

klinickú diagnostiku, ale podľa jednotlivých kombinácií porúch spojených s prenatálnou 

expozíciou alkoholu zahŕňa: 

- FAS (Fetal Alcohol Syndrome – Fetálny alkoholový syndróm); 

- PFAS (Partial Fetal Alcohol Syndrome – parciálny FAS, tvárové anomálie a ostatné 

symptómy bez všetkých znakov FAS); 

- ARND (Alcohol Related Neurodevelopmental Disorders – poškodenia nervového 

systému plodu súvisiace s alkoholom, pôvodne označované ako FAE – Fetal Alcohol 

Effects, poruchy CNS prejavujúce sa poruchami abstraktného myslenia, pamäti, 

sústredenia, úsudku, kognitívne deficity); 

- ARBD (Alcohol Related Birth Defects, vrodené poruchy charakterizované 

samostatnými somatickými anomáliami bez abnormalít CNS, napr. poškodenie 

orgánov, kostí alebo svalov). 
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Pre samotnú diagnostiku FAS má najväčšiu diagnostickú váhu preukázateľný abúzus 

alkoholu matkou v tehotenstve. Ďalšími diagnostickými kritériami sú:  

- mikrocefália (vývinová porucha postihujúca CNS, ktorá sa prejavuje zaostávaním 

v raste mozgu); 

- blefarofimóza (mnohopočetné zmeny anatómie zraku, ako napr. pokles očného viečka, 

mikroftalmiu a strabizmus); 

- prenatálny a postnatálny malý vzrast. 

 

Primárne poruchy (primárne neurobehaviorálne symptómy) predstavujú dysfunkčné 

deficity, ktoré ovplyvňujú funkcie CNS a u dieťaťa s FASD sú vždy prítomné (Klecka – 

Janas-Kozik, 2012). Do skupiny primárnych neurobehaviorálnych symptómov, ktoré 

najčastejšie súvisia s narušenými funkciami mozgu, Malbin (2015) zaraďuje mentálny vek 

a sociálne zručnosti, zmysly a senzomotorickú integráciu, výživu, reč, rýchlosť spracovania 

(ako rýchlo pracuje mozog), učenie a pamäť, abstraktné myslenie a exekutívne funkcie. 

 

Sekundárne poruchy (sekundárne neurobehaviorálne symptómy) sa objavujú po narodení, 

ale môžu sa korigovať prípadne potlačiť ich prijatím a následnou vhodnou intervenciou. 

Malbin (2015) ich klasifikuje ako typické kompenzačné a obranné mechanizmy (prejavy 

v správaní), ktoré si dieťa vytvorí po určitom čase ako dôsledok chronickej frustrácie alebo 

zlyhania, pričom odrážajú nenaplnenie potrieb dieťaťa prostredím. Ide predovšetkým o 

únavu, frustráciu, záchvaty hnevu, úzkosť, zlosť, agresiu, uzavretie sa, vyhýbanie, 

obviňovanie, slabú sebaúctu, pseudo-vyspelosť, izoláciu a depresiu. Termín sekundárne 

poruchy prvýkrát klasifikovala profesorka Streissguthová v roku 1996 v rámci výskumu 

adaptačných problémov 61 adolescentov a dospelých s FASD. Centrom záujmu výskumného 

tímu bola oblasť ich každodenného života, fungovania v skupine a socializácie. Ani jedna 

z osôb nedosiahla správny vývin v komunikačnej a socializačnej oblasti, aj adolescenti 

s normálnou inteligenčnou úrovňou neboli schopní nadväzovať kamarátske a priateľské 

vzťahy, neprejavovali iniciatívu v činnostiach a mali problém porozumieť viacerým 

sociálnym situáciám. V ďalšom nadväzujúcom výskume ten istý výskumný tím pri práci s 92 

adolescentmi a dospelými použil škálu Maladaptive Behavior Scale (MBS). Až 58% osôb 

prejavilo závažné adaptačné problémy v týchto oblastiach: problémy s alkoholom alebo 

psychoaktívnymi látkami, skorý začiatok sexuálneho života a nezodpovedné rodičovstvo, 

prerušenie vzdelávania v rôznych etapách štúdia, nezamestnanosť, bezdomovectvo, rôzne 

zdravotné problémy (vrátane psychických), problémy so zákonom, násilím (Klecka – Janas-

Kozik, 2012). V ďalších rokoch skúmania sekundárnych porúch zostavili vedci hodnotiacu 

škálu FABS (Fetal Alcohol Behavior Scale) rôznych typov správania detí s FASD a do 

sekundárnych symptómov zaradili: 

- problémy mentálneho zdravia (výskyt akýchkoľvek problémov psychického 

charakteru); 

- problémy v škole (neplnenie si školských povinností, neukončená školská dochádzka, 

poruchy koncentrácie, konflikty so spolužiakmi); 

- problémy so zákonom (väzobné stíhanie alebo obmedzenie slobody vo forme nútenej 

hospitalizácie na psychiatrickom oddelení, drobné krádeže); 

- pobyt v inštitúciách (resocializačné strediská, reedukačné centrá) a pobyt vo výkone 
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väzby a vo výkone trestu odňatia slobody; 

- nevhodné sexuálne správanie; 

- nadmerné užívanie alkoholu alebo iných psychoaktívnych látok. 

Výskumy taktiež preukázali, že diagnostikovanie FASD pred šiestym rokom života je 

dôležitým ochranným faktorom pred vznikom všetkých vyššie uvedených sekundárnych 

symptómov, s výnimkou psychických. Klecka a Janas-Kozik (2012) medzi ďalšie zaraďujú: 

život v stabilnom a bezpečnom prostredí, absencia násilia, priaznivá životná situácia, 

poskytnutie dobrej domácej starostlivosti (v období medzi 8. a 12. rokom života), diagnóza 

FAS a nie FASD (z dôvodu možného neskorého odhalenia poruchy a tým aj poskytnutia 

vhodnej intervencie).  

 

 

VYBRANÉ INTELEKTUÁLNE A KOGNITÍVNE SCHOPNOSTI DETÍ S FASD  

 

Ťažkosti s pamäťou a spracovaním informácií 

Problémy s pamäťou a spracovaním informácií sa môžu u adolescentov s FASD prejaviť 

vo všetkých oblastiach spracovávania informácií – pri prijímaní, interpretácii, ukladaní do 

pamäti alebo vyhľadávaní. Jazyk, ktorým sa vyjadrujú, je podstatne výraznejší ako ich 

vnímanie a fakt, že sú schopní informáciu zreprodukovať, neznamená, že jej rozumejú. 

Schopnosť zapamätať si je nesystematická, mnohí z nich prežijú nasledujúci deň bez 

kontinuity s predchádzajúcim. Vyskytujú sa problémy so zovšeobecňovaním, s prepájaním 

jednotlivých činností a rozlišovaním vzťahu medzi príčinou a dôsledkom. Adolescenti majú 

problém vziať do úvahy dôsledok činnosti ešte skôr, ako ju začnú robiť a zároveň majú 

problém zmeniť svoje správanie kvôli dôsledkom. Výsledkom porúch spracovania informácií 

a pamäte býva prílišná dôverčivosť voči cudzím ľuďom, častá frustrácia, klamanie 

a skresľovanie skutočnosti. 

 

Ťažkosti s pozornosťou, abstraktným a koncepčným myslením 

Problémy s pamäťou a spracovaním informácií sprevádzajú aj ťažkosti s pozornosťou. 

Poruchy pozornosti u adolescentov s FASD bývajú často zamieňané s poruchami pozornosti 

(ADD) a poruchami pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Ide však o dve rozdielne poruchy 

(aj keď mnohí adolescenti s FASD majú diagnostikované ADD/ADHD ako 

spoluvyskytujúcu sa poruchu) a rozdiely medzi oboma sú zjavné. Adolescenti s FASD sa 

rýchlejšie rozrušia, majú problém udržať sústredenosť a v komunikácii s ostatnými sa javia 

ako pozorní poslucháči, aj keď často nevedia, o čom je reč alebo aká je ich úloha. Ľahko sa 

nechajú vyrušiť vonkajšími rušivými podnetmi, ktoré nevedia odfiltrovať, reagujú na 

podnety príliš silno alebo naopak slabo, sú impulzívni a  v neustálom pohybe vyrušujú 

ostatných okolo seba. 

V oblasti abstraktného uvažovania a koncepčného myslenia adolescenti s FASD nerozumejú 

príčine a dôsledku, nevedia zovšeobecniť naučené na nové situácie, majú problémy pochopiť 

podobnosti a rozdiely medzi udalosťami a pomerne častou problémovou oblasťou je 

pochopiť pojmy ako peniaze alebo čas. Potreba adolescenta prejaviť svoje potreby vyúsťuje 

do nevhodného správania, ktoré býva v praxi často nesprávne interpretované (tabuľka 1):  
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Tabuľka 1 Najbežnejšie nesprávne interpretované reakcie pracovníkov s deťmi 

a mládežou s FASD 

Správanie Nesprávna interpretácia Správna interpretácia 

Neposlušnosť 

 úmyselný priestupok 

 chce upútať pozornosť 

 tvrdohlavosť 

 problémy preklopiť ústne pokyny do 

činnosti 

 nerozumie 

tvrdohlavosť 
Opakuje 

rovnaké chyby 

 úmyselný priestupok 

 manipulácia 

 nevie prepojiť príčinu a dôsledok 

 nevidí podobnosti 

 má problémy zovšeobecňovať 

Neobsedí ticho 

 úmyselný priestupok 

 chce upútať pozornosť 

 otravuje iných 

 

 neurologická potreba hýbať sa počas 

jednotlivých aktivít 

 je prestimulovaný 

tvrdohlavosť 
Nepracuje 

samostatne 

 úmyselný priestupok 

 zlyhanie rodičov 

 chronické problémy s pamäťou 

 nevie preklopiť ústne pokyny do 

činnosti 

 

Často mešká 

 úmyselný priestupok 

 lenivý, pomalý 

 zlyhanie rodičov 

 ťažkosti s pochopením abstraktného 

pojmu času 

 potreba pomoci s organizovaním 

Má slabý 

sociálny úsudok 

 úmyselný priestupok 

 zlyhanie rodičov 

 týrané dieťa 

 problémy s interpretáciou sociálnych 

signálov od vrstovníkov 

 potreba pomoci s organizovaním 

Je príliš fyzicky 

kontaktný 

 úmyselný priestupok 

 úchylka 

 hyper- alebo hypo-senzitívny na 

dotyk 

 ťažkosti s pochopením sociálnych 

signálov ohľadom hraníc 

Kradne 
 naschvál nečestný 

 nedostatok svedomia 

 problémy s porozumením pojmu 

vlastníctva v čase a priestore 

 nezrelé myslenie 

Klame 

 úmyselná nečestnosť 

 nedostatok svedomia 

 sociopatické správanie 

 problémy s pamäťou a zoraďovaním 

 túžba potešiť tým, že povie to, čo 

chcú od neho počuť 

Zdroj: (Zieffová – Schwartzová-Bloomová, 2008). 

 

 

INTERVENCIA A POMOC DIEŤAŤU S FASD 

 

V oblasti včasnej diagnostiky, vhodnej terapie, prevencie a vzdelávania v problematike 

FAS/FASD sa situácia na Slovensku v posledných rokoch výrazne zlepšila. V súčasnosti sa 

u nás diagnostikou FAS/FASD zaoberajú dve špecializované zariadenia – Centrum 

diagnostiky a terapie v Bratislave (o. z. Assistentia) a Centrum diagnostiky, terapie 

a prevencie FAS v Ružomberku. FASD predstavuje vždy diagnosticko-terapeutický problém 

interdisciplinárneho charakteru, preto členmi oboch diagnostických tímov sú najmä pediatri, 

liečební pedagógovia, psychológovia a sociálni pracovníci. Spolupracujú aj s ďalšími 
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odborníkmi, či už z oblasti detského lekárstva (psychiatria), ale aj so špeciálnymi pedagógmi, 

školskými psychológmi a výchovnými poradcami. Intervencia oboch pracovísk je zameraná 

na včasné podchytenie detí s FASD, na odbornú diagnostiku a na zmiernenie prítomných 

symptómov. Súčasťou je aj psychologické a odborné poradenstvo pre rodičov, náhradných 

rodičov, pedagógov a odborníkov.  

Služby rodinám s deťmi s FASD dlhodobo poskytuje v rámci celého Slovenska mimovládna 

organizácia Návrat, o. z. v Bratislave. Medzi priority v rámci poskytovaných služieb patria: 

- poradenstvo k problematike FASD u detí prijatých do náhradnej rodinnej starostlivosti;  

- poradenstvo a podpora rodičom v oblasti vzťahu medzi rodičom a dieťaťom;  

- poradenstvo v oblasti eliminácie výchovných ťažkostí (efektívne komunikačné 

stratégie s dieťaťom, podpora rozvoja dieťaťa, vhodných výchovných postupov a 

životosprávy pre deti s FASD); 

- sprevádzanie rodičovstvom alebo pestúnstvom v špecifických situáciách (napr. obdobie 

dospievania);  

- psychologické, prípadne psychoterapeutické poradenstvo pri výchovných ťažkostiach;  

- podpora psychohygieny rodičov;  

- sprostredkovanie odľahčovacích služieb;  

- zosieťovanie služieb pre podporu rodín. 

Okrem včasného podchytenia detí s FASD a odbornej diagnostiky jednou z efektívnych 

možností pomoci, ktorú v súčasnosti u nás poskytujú odborníci deťom s FASD, je koncept 

senzorickej integrácie (t. j. akým spôsobom mozog prijíma a spracováva stimuly) s cieľom 

naučiť dieťa koncentrovať a vedome organizovať okolitý svet. Nevyhnutnou podmienkou je 

prispôsobiť prostredie, ktoré napomáha mozgu dieťaťa efektívnejšie transformovať 

informácie.  

Vo vzťahu k vyššie špecifikovaným intelektuálnym a kognitívnym schopnostiam detí je 

dôležité: 

- prispôsobiť komunikáciu (rozprávať jednoduchým jazykom, používať konkrétne 

pojmy, podávať stručné a jasné informácie, hovoriť pomaly s prestávkami, opakovať 

inštrukcie, udržiavať očný kontakt, spárovať verbálnu informáciu s vizuálnymi 

podnetmi); 

- využívať pohyb a hudbu na lepšie sústredenie (spájať úlohy s aktívnym pohybom, 

púšťať tichú hudbu v pozadí, použiť stlačiteľnú loptu v prípade potreby fyzickej 

stimulácie). 

- používať prístup krok za krokom a opakovať naučené postupy (pomôcť urobiť 

abstraktný proces zoraďovania čo možno najkonkrétnejším a najvizuálnejším 

spôsobom, aký je možný); 

- využívať pomôcky na zapamätávanie si (používať kalendár, zvýrazňovače, 

mnemotechnické pomôcky); 

- používať viaczmyslový prístup (spájať ústne informácie s vizuálnymi podnetmi, 

využívať tanec, hrané scénky, gestá); 

- používať audiovizuálne technológie (napr. knižné nahrávky, videá, počítače); 

- vyhnúť sa bežne používaným frázam a abstraktným úvahám (napr. správaj sa slušne, 

upokoj sa, poznáš dôsledky, buď zodpovedný, necválaj tu...); 

- zredukovať sluchové rušivé vnemy (Šavrnochová, 2016). 
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V domácom prostredí zohrávajú podľa Petrincovej (2016) kľúčovú rolu: 

- štruktúra a rutina (dodržiavať stanovený denný režim, prispôsobiť prostredie); 

- usporiadať okolité prostredie dieťaťu a nie naopak (podľa možností mať čo najmenej 

stimulov, napr. veľa hračiek, predmetov, ozdôb a pod.); 

- mať pripravené miesto na upokojenie; 

- rozvoj hrubej motoriky (rehabilitácia). 

 

 

ZÁVER 

 

Na Slovensku je úroveň vedomostí o FASD stále pomerne nízka a protichodné sú aj 

názory gynekológov na množstvo užitého alkoholu v tehotenstve. Na narastajúce problémy 

súvisiace s poruchami správania a učenia poukazujú čoraz častejšie pedagógovia základných 

a stredných škôl, pracovníci v oblasti vzdelávania detí a mládeže, ako aj príbuzní detí s 

FASD. Problémové správanie adolescentov v dôsledku prehlbovania sekundárnych 

symptómov a príčiny výchovných problémov bývajú nesprávne interpretované a snaha 

eliminovať druhotné správanie sa často míňa účinku a len zhoršuje správanie a problémy detí 

v období dospievania. Včasnú diagnostiku FAS/FASD, voľbu vhodnej intervencie, 

poradenstvo a dlhodobé sprevádzanie rodín s deťmi s FADS považujeme za kľúčový nástroj 

prevencie vzniku a rozvoja sekundárnych symptómov v období adolescencie a tým aj 

umožnenia väčšej miery nezávislosti a úspešnej socializácie mladých ľudí s FASD do 

spoločnosti. 

 

Bibliografické odkazy  

ASTLEY, S. J. 2011. Diagnosing Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD). In Prenatal 

Alcohol Use and Fetal Alcohol Spectrum Disorders. Diagnosis, Assesment and New 

Directions in Research and Multimodal Treatment. [online]. [2011] [cit. 2016-01-25]. 

Dostupné na internete: http://depts.washington.edu/fasdpn/pdfs/astley-FASD-

chapter2011.pdf 

KALINA, K. a kol. 2015. Klinická adiktologie. Praha: GRADA Publishing, 2015. 696 s. 

ISBN 978-80-247-4331-8. 

KLECKA, M. – JANAS-KOZIK, M. 2012. Dieťa s FASD: Diferenciálna diagnostika 

a základy terapie. Návrat, o. z., 2012. 93 s. ISBN 978-80-969621-7-4. 

MALBIN, D. V. 2015. Fetal Alcohol/Neurobehavioral conditions: Understanding and 

application of a brain-based approach. Interné materiály. Fetal Alcohol Spectrum Disorder 

& Other Neurobehavioral Conditions: Understanding & Application of a Brain-Based 

Approach. Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS. Ružomberok. 

PETRINCOVÁ, Z. 2016. Fetálny alkoholový syndróm ako neviditeľné telesné 

znevýhodnenie. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii „Perspektívy v ochrane 

detí a mládeže v kontexte sociálnej práce na Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách“. 



 

 
 

171 

Banská Bystrica, 2016. 

SCHMIDTOVÁ, J. 2007. Fetální alkoholový syndrom (FAS) a spektrum vrozených 

alkoholových poruch (FASD). In Adiktologie. 2007, roč. 7, č. 3, s. 352-365. ISSN 1213-

3841. 

SKÁLA, J. a kol. 1987. Závislost na alkoholu a jiných drogách. Praha: Avicenum, 1987. 208 

s. 08-077-87. 

ŠAVRNOCHOVÁ, M. 2016. Špecifické potreby detí a mládeže s FASD (Poruchy fetálneho 

alkoholového spektra) v oblasti vzdelávania. In Mládež a spoločnosť/Youth and society. 

ISSN 1335-1109. Roč. XXII, č. 1 (2016), s. 31-42. 

ZIEFFOVÁ, CH. D. – SCHWARTZOVÁ-BLOOMOVÁ, R. D. 2008. Ako porozumieť 

žiakom s poruchou fetálneho alkoholového spektra (FASD). Manuál pre učiteľov ZŠ a SŠ. 

[online]. [2008] [cit. 2016-01-24]. Dostupné na internete:  

http://www.assistentia.sk/index.php/sk/publikacie 

 

Kontaktné údaje na autorku:  

PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD. 

Katedra sociálnej práce 

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Ružová 13 

974 11 Banská Bystrica 

e-mail: michaela.savrnochova@umb.sk 

 



 

 
 

172 

Perspektívy služieb zamestnanosti – je individuálny akčný plán využiteľný v teórii a 

praxi sociálnej práce a politiky zamestnanosti? 

 

Ladislav Vaska – Martina Čierna 

 

Abstrakt  

Cieľom príspevku je poukázať na moţnosti a limity vyuţívania individuálneho akčného 

plánu (ďalej len „IAP“) ako nástroja aktívnych opatrení na trhu práce v kontexte perspektív 

sluţieb zamestnanosti a zároveň priniesť (otvoriť) diskurz o jeho vyuţití v teórií a 

praxi sociálnej práce a politiky zamestnanosti. Autori hľadajú moţnosti a limity vyuţitia IAP 

v súvislosti s úlohovo orientovaným prístupom a konceptom „aktivizácie“ v perspektívach 

sluţieb zamestnanosti.  

 

Abstract  

The aim of this paper is to highlight the possibilities and limits of the use of individual action 

plans as an instrument of active labour market measures in the context of the prospects of 

employment and at the same time bring the (open) discourse about its use in the theory and 

practice of social work and employment policy . The authors seek the possibilities and limits 

of using IAP in connection with task-centered approach and the concept of “activation” in 

prospects for employment services. 

 

Kľúčové slová  

Individuálny akčný plán. Sluţby zamestnanosti. Politika zamestnanosti. Aktívne opatrenia 

trhu práce. Sociálna práca. Prístup zameraný na úlohy.  

 

Key words 

Individual action plan. Employment services. Employment policy. Active labour market 

policy. Social work.  

 

Úvod 

Služby zamestnanosti sú súborom opatrení, ktorých cieľom je návrat, resp. pomoc pri 

uplatnení občanov na trhu práce, pomoc a podpora subjektov uplatňujúcich princípy a ciele 

sluţieb pre ľudí a subjekty účastných a pôsobiacich v oblasti zamestnanosti. Sluţby 

zamestnanosti sú určené nielen pre občanov, ktorí sú v evidencii ako uchádzači 

o zamestnanie, ale aj pre záujemcov o zamestnanie, ktorí sa rozhodli popri zamestnaní 

vyuţiť tieto sluţby, zamestnávatelia a ďalšie subjekty trhu práce, ktoré vstupujú ako aktéri 

trhu práce (personálne agentúry, vzdelávacie organizácie a pod.) pri poskytovaní sluţieb pre 

oblasť zamestnanosti. Služby zamestnanosti predstavujú okrem vyššie uvedeného systém 
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inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri hľadaní zamestnania, jeho 

zmene, pri obsadzovaní voľných pracovných miest a uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu 

práce. 

Pri poskytovaní sluţieb zamestnanosti sa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Úrady 

práce, sociálnych vecí a rodiny riadia zákonom NR SR č. 5/2004 Z.z. o sluţbách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý 

jednotlivými paragrafmi upravuje poskytovanie informácií a sluţieb, poskytovanie 

finančných príspevkov na uľahčenie vstupu na trh práce svojim klientom. Taktieţ podporuje 

tvorbu a udrţanie pracovných miest v odvetviach činností, ktoré je na trhu práce potrebné 

vytvoriť alebo udrţať. 

Vo všeobecnosti však za sluţby zamestnanosti nemoţno povaţovať len uvádzané aktivity, 

ktoré vymedzuje a uplatňuje platná legislatíva. Slovo sluţba evokuje aj úroveň prístupu 

(predpokladá sa pozitívny, otvorený prístup, na najvyššej moţnej kvalitatívnej úrovni) ku 

klientovi – účastníkovi trhu práce (uchádzač o zamestnanie, záujemca o zamestnanie, 

zamestnávateľ, ale i čakateľ pre vstup na trh práce – ľudia vo výkone trestu, budúci 

absolventi škôl v súvislosti s uskutočňovanými preventívnymi programami v oblasti sluţieb 

zamestnanosti a pod.). Podľa Matoušeka a kol. (2003), ktorý vychádza z vymedzenia pojmu 

americkým sociológom G. Millerom, sa za sluţby ľuďom povaţujú akékoľvek profesionálne 

aktivity zamerané na uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí.  

V našom prípade sa jedná o ľudí, ktorí sú bez práce alebo sú ohrození stratou práce, ale 

i zamestnávateľov
1
 a sú im poskytované profesionálne aktivity, ktoré slúţia na zmiernenie 

dopadov ich náročnej ţivotnej situácie súvisiacej so zamestnaním, resp. súvisia s 

uplatnením, resp. podporou (v prípade zamestnávateľov najmä finančnou) pri uplatnení na 

trhu práce. Tieto profesionálne aktivity by mali vychádzať a rešpektovať aktuálne potreby 

zamestnávateľov v kontexte ich podpory a pomoci pri hľadaní, umiestnení a udrţaní 

zamestnancov. Sluţby zamestnanosti musia reagovať na aktuálnu situáciu na trhu práce 

nielen v národnom, ale i európskom a často aj vo svetovom meradle. Pod sluţbami 

zamestnanosti si väčšinou predstavujeme a aj im často rozumieme len ako aktivitám, ktoré 

vykonávajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Sluţby zamestnanosti vychádzajúc zo 

svojej podstaty sú však poskytované nielen štátnymi orgánmi, ale i organizáciami 

v neziskovom sektore, ktoré často vôbec nespolupracujú s úradmi práce, sociálnych vecí a 

rodiny príp. inými štátnymi organizáciami poskytujúcimi sluţby zamestnanosti. Väčšinou 

organizácie v neziskovom sektore poskytujú sluţby zamestnanosti ako sekundárnu sluţbu, 

resp. sa mu vzhľadom k „hlavnému“ problému klienta neprikladá primárny význam. 

Sluţby zamestnanosti by mali predstavovať integrálnu súčasť aktívnej politiky 

zamestnanosti. V kontexte existujúcich diskurzov sociálnej exklúzie podľa Aust a Arriba (in 

Gerbery, Dţambazovič, 2011)
2
 je povaţovaná aktívna politika trhu práce za hlavný nástroj 

aktivácie subjektov trhu práce, ktorá má viesť k zmierňovaniu resp. eliminácie hrozby 

sociálneho vylúčenia. Z nimi analyzovaných diskurzov práve Diskurz sociálnej inklúzie 

povaţuje za nutné, aby v spoločnosti existovali siete verejných intervencií s cieľom 

ponúknuť klientom alternatívy pre ich uplatnenie sa na trhu práce.  

                                                           
1
 Pozri bliţšie Čierna (2014, 2012); Vaska – Čierna (2011). 

2 
Pozri bliţšie Čierna (2015) 
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Veteška (2015) v tejto súvislosti konštatuje, ţe na sociálnu inklúziu nazerajú spoločensko-

vedné disciplíny ako na sociálnu participáciu jednotlivca, ktorý za pomoci odborníkov 

nanovo a aktívne pristupuje k svojim ţivotným situáciám. V sociálnej rovine je úspešné 

sociálne znovuzačlenenie spojované najmä so sociálnou integráciou, prácou v kolektíve, 

vzdelávaním, pracovnými príleţitosťami a pod.  

Individuálny akčný plán vo svojej podstate spĺňa vyššie uvedené, čím predstavuje v systéme 

sluţieb zamestnanosti resp. aktívnej politiky trhu práce SR potenciálne efektívny nástroj na 

znovuzaradenie klientov na trh práce a ich úspešnú integráciu. 

 

Perspektívy individuálneho akčného plánu v teórii a praxi sociálnej práce a sociálnej 

politiky  

Tvorba IAP poskytuje moţnosť vyuţitia úlohovo orientovaného prístupu v poradenskej 

práci s nezamestnaným klientom. Prístup zameraný na úlohy
3
 vznikol na základe výskumu, 

ktorý realizovali Reid a Shyneová v roku 1969 (in Špiláčková, Nedomová, 2014), keď 

porovnávali dlhodobú a krátkodobú prípadovú sociálnu prácu. Výsledkom bolo zistenie, ţe 

krátkodobá spolupráca (prípadová sociálna práca), pri ktorej sa sociálny pracovník a klient 

zameriava na klientom zvolené problémy je rovnako efektívna aţ efektívnejšia ako práca 

dlhodobá. Na základe tejto štúdie Reid a Epstein (in Špiláčková, Nedomová, 2014) navrhli 

systém krátkodobej intervencie, kde sa ako kľúčový začal pouţívať pojem  úloha a následne 

sa aj s úlohami začalo významne pracovať. Neskôr v ďalšom výskume z roku 1973 

uskutočnenom v Chicagu Reid so spolupracovníkmi hlbšie rozpracovali 200 z 1000 celkovo 

skúmaných prípadov (zameriavali sa najmä na časové rámce, vzťahy medzi splnenými 

úlohami a zmenou v zadefinovanom prevaţujúcom probléme, jednotlivými časťami a ich 

vplyvom na riešenie problémov, ale aj na aplikovateľnosť prístupu v praxi na rôzne skupiny 

klientov sociálnej práce a rôzne typy problémov) a poloţili tak základ prístupu 

orientovaného na úlohy (Špiláčková, Nedomová, 2014). 

V prístupe zameranom na úlohy ide o model krátkodobej intervencie, aj preto ho moţno 

povaţovať za prístup vhodný vyuţitia v práci s nezamestnanými klientmi a hľadať moţnosti 

a limity aplikácie tohto prístupu v rámci odborných poradenských sluţieb v kontexte tvorby 

individuálnych akčných plánov. Aplikácia tohto prístupu do práce sociálneho pracovníka 

pracujúceho s nezamestnaným klientom je prirodzená aj tým, ţe pomáha nezamestnanému 

klientovi rozvíjať jeho sebadôveru, sebaúctu prostredníctvom úloh, ktoré si sám vybral ako 

tie správne a jemu blízke.  

IAP má ako svoje výhody, tak i svoje nevýhody. Individuálny akčný plán vytvára priestor 

pre budovanie a vyuţitie potenciálu uchádzača o zamestnanie. Má to byť jednoznačná vízia 

blízkej budúcnosti uchádzača o zamestnanie a jeho komplexnej prípravy pre potreby trhu 

práce. Ešte v roku 2007 bol kritizovaný rešpektovanou organizáciou v oblasti zamestnanosti 

– Inštitútom zamestnanosti, keď na webovej stránke inštitútu (www.iz.sk) bolo zverejnené, 

ţe „bohuţiaľ, jeho súčasná podoba a prax nezohľadňuje niektoré z potrieb uchádzačov 

                                                           
3
 Prístup zameraný na úlohy patrí do kategórie prístupov orientovaných na riešenie problémov a  podľa Navrátila 

(2013, s. 109) „vyšiel z výraznej tradície psychosociálnej školy, ktorú rozvíjali napr. Helen H. Perlmanová 

a Florence Hollisová.“  
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o zamestnanie (je vypracovávaný aţ po šiestich mesiacoch
4
, v čase, keď je väčšina 

uchádzačov o zamestnanie uţ odradených) a nie je komplexný (chýbajú v ňom záväzné 

plány školení alebo rozpis príspevkov). Inštitút zamestnanosti (tamtieţ) zverejnil 3 dôleţité 

aspekty IAP (individuálnosť, akčnosť, plánovanie) a ich obsahy: 

Individuálny:  

 má zohľadňovať individuálne vlastnosti a kvalitu uchádzača o zamestnanie, 

vyuţiteľné však iba vtedy, ak ide o uchádzača o zamestnanie, ktorý je v evidencii čo 

najkratšie, 

 má zohľadňovať stupeň vzdelania a najmä iné jeho znalosti,  

 má zohľadňovať druh práce, ktorú v minulosti vykonával, jeho prax a zručnosti 

a tieţ jeho víziu budúcnosti.  

Akčný:  

 uchádzač o zamestnanie má chápať zmysluplnosť jednotlivých aktivít plánu,  

 aké rekvalifikačné kurzy, semináre, školenia a pod. sú mu odporúčané a   

 aké iné opatrenia aktívnej politiky trhu práce sú preňho dostupné a vyuţiteľné. 

Plán: 

 má ukázať časové zosúladenie aktivít, najmä rekvalifikácií, seminárov, školení 

a príspevkov, 

 pre uchádzača aj pre úrad záväzný rozpis kurzov a iných aktívnych opatrení trhu 

práce, 

 rozpis financovania. 

Môţeme len súhlasiť s názorom a pripomienkami Inštitútu zamestnanosti, domnievame sa 

však, ţe nezáleţí aţ tak na tom, čo presne by mal obsahovať IAP po formálnej (aj 

administratívnej stránke), ale najmä aby tieto aspekty obsahovala konkrétna práca poradcu 

a vyuţitie moţností, ktoré sa poradcovi v rámci tvorby IAP otvárajú. Profesionálny poradca 

by však mal tieto aspekty prirodzene do svojej práce aplikovať. Na druhej strane je však 

potrebné vytvoriť akýsi metodický postup práce v rámci tvorby IAP, pretoţe sa často stáva, 

ţe prílišná „benevolentnosť“ jeho tvorby láka a umoţňuje IAP podceňovať a nerealizovať 

ho v súlade s jeho (pôvodným) poslaním.  

Podľa zákona NR SR č. 5/2004 o sluţbách zamestnanosti je IAP písomný dokument, ktorý 

„na základe posúdenia dosiahnutého stupňa vzdelania, odborných zručností, osobnostných 

predpokladov, schopností, praktických skúseností a moţností znevýhodneného uchádzača o 

zamestnanie určuje postup a časový harmonogram plnenia jednotlivých opatrení na 

zvýšenie možností uplatnenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na trhu 

práce.“ 

IAP pomáha uchádzačovi o zamestnanie orientovať sa vo svojej situácii a zároveň mu 

                                                           
4
 Legislatívne ukotvenie a realizácia IAP prešla za posledné roky viacerými zmenami. V minulosti bol 

vypracovávaný aţ po 6 mesiacoch po zaradení do evidencie (do roku 2013) bol ešte povinnosťou a musel 

byť zrealizovaný najneskôr do 4 kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o 

zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie. V súčasnosti je IAP (v zákone č. 5/2004 Z. z. o 

sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných 

zákonom  č. 96/2013 Z. z.) moţnosťou, čiţe úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so 

znevýhodneným UoZ môţe vypracovať individuálny akčný plán na podporu jeho pracovného uplatnenia: 

 sám alebo  

 prostredníctvom dodávateľa odborných poradenských služieb. 
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umoţňuje kedykoľvek, aj v neprítomnosti odborného poradcu, vrátiť sa k prijatým úlohám a 

pracovať s nimi samostatne. Konečným cieľom IAP je osobný rozvoj, zvýšenie motivácie k 

hľadaniu zamestnania a príprava uchádzača o zamestnanie k umiestneniu na trhu práce. IAP 

vypracúva, vyhodnocuje a aktualizuje odborný poradca v spolupráci so znevýhodneným 

uchádzačom o zamestnanie. Po vypracovaní a vzájomnom odsúhlasení sa IAP stáva 

záväzným pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie a pre úrad. Individuálne 

poradenstvo môţe byť v rámci odborných poradenských sluţieb realizované 

prostredníctvom individuálneho akčného plánu, ktorý podporuje pracovné uplatnenie.  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže uchádzačovi o zamestnanie zabezpečiť 

realizáciu individuálneho akčného plánu sám alebo prostredníctvom dodávateľa 

odborných poradenských sluţieb.  

Novelou zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti v znení neskorších predpisov sa 

IAP stal moţnosťou, nie povinnosťou, čím sa výrazne obmedzila, resp. zminimalizovala 

jedna z efektívnych moţností pre nezamestnaných uplatniť sa na trhu práce. Na druhej 

strane, by odborní poradcovia (vzdelaní napr. v sociálnej práci) mohli prirodzene tento 

existujúci nástroj do svojej práce aplikovať. Zároveň by aplikovaním úlohovo orientovaného 

prístupu do svojej práce kvalifikovane pouţívali efektívny prístup v sociálnej práci 

v kontexte krátkodobého poradenstva, ktorý má vzhľadom k cieľovej skupine veľký 

potenciál. IAP sa vypracúva na základe ponuky úradu alebo na základe písomnej ţiadosti 

znevýhodneného uchádzača o zamestnanie.  

Pri tvorbe IAP sa vyuţíva výlučne individuálna forma práce s uchádzačom o zamestnanie. 

V rámci prvej návštevy by mal odborný poradca okrem beţných „uvoľňovacích“ techník 

(napr. topenie ľadov) a zásad vedenia prvého kontaktu vysvetliť UoZ význam tvorby IAP, 

jeho poslanie a cieľ. Zároveň by mal citlivo vysvetliť úlohu samotného klienta v celom 

procese tvorby IAP a viesť ho od začiatku k samostatnosti a zodpovednosti za rozhodovanie 

pri hľadaní riešení vlastných problémov. Samotný UoZ by mal byť pri tvorbe IAP 

rozhodujúcim aktívnym činiteľom. Odborný poradca zastáva v tomto procese pozíciu 

sprevádzajúceho a spolupracujúceho, nie experta na klientov aktuálny stav, jeho minulosť 

a budúcnosť. V rámci vysvetľovania cieľa a významu IAP odborný poradca informuje UoZ 

o podmienkach spolupráce pri tvorbe a realizácii IAP a podpisom sa obidve zúčastnené 

strany zaviaţu k dodrţiavaniu dohodnutých cieľov, aktivít a úloh v stanovenej časovej 

následnosti. Ďalším krokom pri tvorbe IAP je doplnenie anamnézy UoZ. Poradca môţe 

vychádzať z doterajšich informácií, ktoré sú o klientovi uvedené  v anamnestickom liste (ten 

bol vypracovaný spolu s UoZ na oddelení informačných a poradenských, príp. 

sprostredkovateľských sluţieb).  Po oboznámení sa s informáciami ktoré sú obsiahnuté v 

anamnestickom liste, doplní odborný poradca údaje o UoZ, ktoré získa počas 

anamnestického rozhovoru. Údaje, ktoré môţe poradca z tohto rozhovoru získať sú napr. 

informácie o realizovaných kurzoch, absolvovaných stáţach, ďalšie spôsobilosti, vedomosti, 

schopnosti, ale aj záľuby klienta, príp. jeho obľúbené voľnočasové aktivity. Nemenej 

dôleţitými informáciami v základnej rovine sú pre poradcu doterajšie skúsenosti klienta 

s hľadaním si zamestnania, predstavy o budúcom zamestnaní, prípadné obmedzenia na 

strane UoZ. Na základe informácií získaných počas anamnestického rozhovoru, poradca 

spolu s UoZ vykonajú analýzu individuálneho potenciálu, aby mohli adekvátne pokračovať 
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pri tvorbe IAP
5
. Počas samotnej tvorby IAP usmerňuje poradca UoZ pri výbere aktivít v 

zmysle jeho individuálnych predpokladov a moţností vo vzťahu k umiestniteľnosti na trhu 

práce
6
. 

Ak odborný poradca na základe všetkých poznatkov o UoZ dospeje k záverom, ţe UoZ je 

priamo umiestniteľný na trhu práce a jeho predstavy o umiestniteľnosti sú v súlade s jeho 

doterajšou pracovnou históriou, snaţí sa klienta usmerniť k výberu takých aktivít, ktoré 

smerujú priamo k jeho umiestneniu na trhu práce: 

  ponúknutie vhodného zamestnania UoZ, 

 telefonické uchádzanie sa o zamestnanie, 

 osobné návštevy u potenciálnych zamestnávateľov, 

 písanie motivačných listov potenciálnym zamestnávateľom, 

 vyhľadávanie voľných pracovných miest zverejnených v médiách, 

 účasť na výberových konaniach a burzách práce. 

V prípade, ţe odborný poradca na základe poznatkov zistených o UoZ dospeje k názoru, ţe 

klient nie je priamo umiestniteľný na trhu práce, usmerní UoZ tak, aby jeho jednotlivé 

aktivity vymedzené v IAP smerovali k odstráneniu obmedzení pri uplatnení sa na trhu práce: 

Odborný poradca odporučí poradenské aktivity v prípade, ţe: 

 UoZ nemá dostatok motivácie k získaniu zamestnania, 

 UoZ nemá žiadne alebo len malé skúsenosti s hľadaním a získavaním zamestnania a 

sebaprezentovaním na trhu práce, 

 UoZ pochybuje o vlastných schopnostiach a predpokladoch vykonávať konkrétnu 

prácu, 

 UoZ nadhodnocuje, prípadne podhodnocuje svoje danosti a spôsobilosti vo vzťahu k 

vlastným pracovným ašpiráciám, 

 odborný poradca nemá istotu o správnosti alebo vhodnosti výberu zamestnania UoZ, 

 UoZ silne negatívne prežíva vlastnú nezamestnanosť, 

 UoZ má sociálne alebo osobnostné problémy. 

Odborný poradca odporučí vzdelávacie aktivity v prípade, ţe: 

 pre pracovné uplatnenie UoZ je potrebná ďalšia teoretická alebo praktická 

príprava, ktorá umožňuje získať nové vedomosti a odborné zručnosti, 

 profesia UoZ nie je v súlade s regionálnym trhom práce
7
, 

 UoZ nemá úplnú kvalifikáciu, 

 zdravotný stav UoZ v súčasnosti nezodpovedá požiadavkám pre výkon povolania v 

danej profesii. 

Odborný poradca odporučí vykonávanie absolventskej praxe v prípade, ţe: 

 dôvodom neumiestniteľnosti UoZ na trhu práce je nedostatok praxe. 

Odborný poradca odporučí vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných 

                                                           
5
 V kontexte prístupu orientovaného na úlohy je zdanlivo v jeho prvej fáze („Explorácia problému“ – prvé až 

šieste stretnutie) problém zjavný. No nejedná sa len o problém „som bez práce“ ...ale tento hlavný problém 

v sebe skrýva mnoho ďalších dôvodov a skutočností, ktoré stav klienta spôsobili a je potrebné po nich pátrať, 

postupne zadefinovávať, pýtať sa otázky a hľadať na ne odpovede a riešenie. Na tieto otázky a identifikáciu 

problémov je adekvátny aj počet stretnutí v predmetnej fáze úlohovo orientovaného prístupu.  Formulácia cieľov  
6
 Tieto je moţné napĺňať aţ stanovení cieľov (v úlohovo orientovanom prístupe) sa jedná o fázu „Formulácia 

cieľov (obvykle štvrté až siedme stretnutie).   
7
 Pozri bliţšie napr. Kuchař – Vaska (eds., 2013). 
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sluţieb pre obec resp. formou dobrovoľníckych prác v prípade, ţe: 

 UoZ je potrebné zabezpečiť udržanie resp. získanie jeho pracovných návykov. 

Odborný poradca odporučí prípravu na začatie prevádzkovania alebo vykonávania 

samostatnej zárobkovej činnosti v prípade, ţe: 

 UoZ prejaví záujem o tento spôsob uplatnenia sa na trhu práce. 

Všetky menované aktivity odborného poradcu v situáciách „ak“, príp. „že“ sa na prvý 

pohľad zdajú bazálne a predpovedajú, ţe práca poradcu je veľmi jednoduchá a aktivity sú 

bez akýchkoľvek komplikácií naplniteľné, no opak je pravdou. Akúkoľvek aktivitu nie je 

moţné zrealizovať a efektívne napĺňať bez dohodnutých úloh, ktoré si spoločne 

(vychádzajúc zo spoločne naformulovaných cieľov) poradca s klientom zadefinovali
8
.  

Po ukončení realizácie aktivít zameraných na odstránenie obmedzení UoZ priamo sa 

uplatniť na trhu práce - v prípade ak UoZ zostáva v evidencii – sa v IAP uvádzajú aktivity 

zamerané na priame uplatnenie na trhu práce. 

Počas realizácie aktivít vyplývajúcich z IAP uchádzač o zamestnanie spolu s odborným 

poradcom prekonzultujú realizované aktivity (činnosti) vyplývajúce zo vzájomnej dohody. 

Nasleduje spoločné hodnotenie účinnosti zrealizovaných aktivít vo vzťahu k 

umiestniteľnosti UoZ na trhu práce. V prípade potreby dochádza ku korekcii jednotlivých 

stanovených aktivít, prípadne k doplneniu nových činností. 

Postupne sa uskutočňujú priebeţné stretnutia UoZ s odborným poradcom za účelom 

hodnotenia realizovaných aktivít
9
. 

Cyklus pokračuje: 

 do ukončenia procesu realizácie IAP, ktorý trvá zvyčajne 3 mesiace, 

 do ukončenia poslednej z realizovaných aktivít stanovených v IAP, 

 do umiestnenia UoZ na trhu práce, 

 do vyradenia UoZ z evidencie iným spôsobom.  

IAP moţno zjednodušene povaţovať za nastavenie (postupnosť) krokov, ktoré zahŕňajú 

stanovenie cieľov a aktivít potrebných k uplatneniu nezamestnaného klienta na trhu práce. 

Uţ zo samotného názvu tohto aktívneho opatrenia na trhu práce „individuálny“ vyplýva, ţe 

východiskom a základom tvorby IAP je individuálny prístup, dôsledná „starostlivosť“ 

o klienta, čo predpokladá kvalitný profesionálny a zároveň ľudský vzťah. IAP povaţujeme 

za východisko pre realizáciu takých aktivít a činností, ktoré sa stanú motivujúcim prvkom 

pre UoZ riešiť nezamestnanosť vlastnými silami. V IAP sa zohľadňujú individuálne a 

sociálne determinanty, ktoré vplývajú na emocionálne a kognitívne spracovanie vlastnej 

nezamestnanosti a práve v nich nachádzame potenciálne motivačné faktory pre ďalší proces 

efektívneho hľadania zamestnania.  

Limitujúcimi faktormi efektívnej realizácie IAP (aj v kontexte jeho vyuţitia v rámci prístupu 

zameraného na úlohy) môţu byť: 

 časový faktor (ako na strane odborného poradcu, tak i klienta – v našich 

podmienkach sú časové obmedzenia najmä na strane odborného poradcu v kontexte 

dĺţky a frekvencií poradenských stretnutí),  

                                                           
8
 Nastavenie úloh pre klienta vychádzajúc zo stanovených cieľov v úlohovo orientovanom prístupe je fázou 

„Úlohy“, ktorá trvá orientačne 3 stretnutia.  
9
 V aplikácii na úlohovo orientovaný prístup moţno povaţovať tieto kroky za fázu „Ukončenie“, ktorá môţe 

trvať 2-3 stretnutia a neznamená vţdy definitívne ukončenie poradenského procesu.   
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 počet klientov pripadajúcich na jedného odborného poradcu, 

 dostupnosť (v zmysle miesta realizácie IAP – napr. dostupnosť mestskej/prímestskej 

dopravy, vzdialenosť od miesta bydliska a pod.), 

 nevyhovujúce podmienky (nedostatok súkromia – napr. dvaja, príp. viacerí 

poradcovia sediaci v jednej kancelárii, neupravená miestnosť, nevhodné podmienky 

pre realizáciu poradenstva), 

 nedostatočné vzdelanie (či uţ v rámci druhého VŠ druhého stupňa pre výkon 

odborných poradenských sluţieb v samotnej sociálnej práci, príp. v inej pomáhajúcej 

profesii alebo na druhej strane v prípade schopnosti/neschopnosti vyuţitia úlohovo 

orientovaného prístupu vzhľadom k nedostatočným vedomostiam o ňom/vzdelaniu v 

ňom (príp. tréningu/výcviku v predmetnom prístupe), 

 nezáujem klienta, resp. formálny záujem o jeho tvorbu,  

 nedostatočné vzdelanie klienta pre účasť na tvorbe IAP (je to však faktor, ktorý by 

nemal zohrávať v poradenskej práci významnú rolu, môţe však spôsobovať 

„problémy“ v kontexte dosahovania cieľov, prístupu k plneniu úloh vychádzajúcich 

z cieľov a pod.), 

 legislatívne podmienky (povinnosť vs. dobrovoľnosť; rigidné, príp. striktné 

dodrţiavanie predpísaných „tlačív“ a nevyuţitie moţností (zadefinovaných 

legislatívou/smernicami atď.), ktoré IAP poskytuje, 

 osobnostné zábrany, či iné faktory (ekonomického rozmeru – finančná náročnosť 

v príp. pouţívania aj napr. MHD, resp. iné finančné náklady spojené s návštevou 

úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné hľadisko – v prípade zdravotných 

komplikácií klienta/poradcu, vykonávanie „práce na čierno“ v čase, keď by mohla 

prebiehať tvorba/realizácia dohodnutých úloh a pod.). 

 

Reálne vyuţívanie IAP v systéme sluţieb zamestnanosti v SR môţeme zhodnotiť iba za 

posledné štyri roky, keďţe v období predchádzajúcom rok 2012 údaje o IAP buď vo 

vyhodnotení aktívnych opatrení chýbajú úplne, alebo sú vyčíslené v nevyhovujúcej 

štruktúre. 

Celkové zapojenie nezamestnaných klientov do vytvorenia IAP má výrazne klesajúcu 

tendenciu najmä po novelizácii Zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti, ktorá 

zmenila charakter IAP na fakultatívny (viď Graf 1). 

Kým v roku 2013 môţeme sledovať nárast vyuţívania IAP o 92,6 %, v nasledujúcich 

rokoch zaznamenávame výrazný pokles – v roku 2013 o 74,5 % a následne medziročný 

pokles v roku 2014 o 23,3 %. 
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Graf 1  Absolútna početnosť vytvorených IAP r. 2012-2015 

 
Zdroj: www.upsvar.sk 

Pri analýze súčasného stavu problematiky sme sa chceli zamerať na vyčíslenie 

percentuálneho podielu vypracovaných IAP voči celkovému počtu znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie (ktorým je prioritne určený) v príslušných rokoch, avšak, tento 

údaj v ročných štatistikách ÚPSVaR samostatne nefiguruje. Kvôli absencii uvedených dát 

vyjadrujeme percentuálny podiel IAP na celkovom počte nezamestnaných UoZ (viď 

Tabuľka 1). 

 

Tabuľka 1  Percentuálny podiel IAP na celkovom počte nezamestnaných UoZ r. 2012-2015 

 2012 2013 2014 2015 

priemerný počet NZ 378 000 386 000 359 000 314 000 

IAP 70 897 136 550 34 830 26 708 

% podiel 18,76 35,38 9,70 8,51 

Zdroj: EUROSTAT, www.upsvar.sk 

 

Na základe dostupných dát, teda môţeme konštatovať, ţe napriek potenciálu IAP byť 

kľúčovým a efektívnym nástrojom aktivácie UoZ pri riešení ich nepriaznivej ţivotnej 

situácie, je toto opatrenie pomerne málo vyuţívané v praxi.   

Nástroje podobného charakteru zaloţené na individuálnej práci s klientom sú v zahraničí 

nosnými sluţbami, ktoré poskytujú štátne inštitúcie klientom s cieľom ich návratu na trh 

práce a za ich vyuţitia sú dosahované nemalé úspechy v začlenení nezamestnaných späť na 

trh práce. 
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Zhrnutie 

Napriek existencii mnohých (aj vyššie uvedených) faktorov, ktoré spôsobujú komplikácie 

pri tvorbe IAP – jeho samotná tvorba a vyuţitie ponúka viac moţností ako limitov. 

Dovolíme si tvrdiť, ţe jeho efektívna realizácia je maximálne závislá od ľudského faktoru, 

čiţe prístupu k jeho tvorbe či uţ zo strany odborného poradcu a samotného uchádzača 

o zamestnanie (príp. záujemcu o zamestnanie) a samotnej realizácie plánu uchádzačom 

o zamestnanie v reálnom ţivote.  

Kvalitatívna analýza (obsahová analýza dokumentov) ešte z roku 2012 a 2013
10

, ktorú 

realizoval Vaska (2014) poukazuje na mnohé nedostatky, no zároveň načrtáva aj moţnosti 

v kontexte vyuţitia prístupu zameraného na úlohy v rámci odborného poradenstva a zároveň 

vyuţitia jeho efektívneho „nástroja“ - pre dosiahnutie ţiaducich a efektívnych zmien – 

individuálneho akčného plánu. Jedna z výskumných otázok v rámci analýzy IAP znela: 

Nakoľko individuálne akčné plány korešpondujú s krokmi charakteristickými pre úlohovo 

orientovaný prístup? 

Analyzované individuálne akčné plány často nespĺňali poslanie a ciele zadefinované 

v teoretickom a legislatívnom vymedzení IAP. Z toho vyplýva, ţe zároveň je aj moţnosť 

vyuţitia úlohovo orientovaného prístupu obmedzená. Jednalo sa však „len“ o analýzu 

pomerne obmedzeného rozsahu dokumentov IAP a  tým pádom nie je moţné úplne 

objektívne zhodnotiť prínos tvorby IAP pre klienta, keďţe nebol realizovaný kvalitatívny 

výskum (príp. kvantitatívny) medzi klientmi, ktorí sa IAP zúčastňovali a odbornými 

poradcami, ktorí IAP realizovali. Moţno vychádzať len z tých zistení, ktoré sa objavili 

v tlačive IAP. Potenciál však tento prístup v práci poradcov určite má (tak ako sme to uţ 

uvádzali v inej časti príspevku). Tento potenciál moţno podloţiť zisteniami z analýzy napr. 

aj v súvislosti s trvaním IAP (priemerne 5 mesiacov), čo v prípade efektívne vyuţitého 

poradenského času dáva priestor pre dôsledné stanovenie cieľov, konkrétnych úloh 

a následne ich vyhodnotenia. Jednotlivé výsledky sú však priaznivé pre úlohovo orientovaný 

prístup, vzhľadom na to, ţe aktivity, ktoré si väčšinou poradca s klientom naplánovali nie sú 

len zúţené na osobné uchádzanie o zamestnanie, sledovanie voľných pracovných miest 

v médiách, ale objavovali sa aj aktivity, ktoré „nútia“ pracovať klienta na sebe ako sú práca 

na ţivotopise (odosielanie ţivotopisov), oslovenie a návšteva (a príprava na ňu, na pohovor 

do zamestnania) potenciálneho zamestnávateľa a pod.. Tieto aktivity sú vhodné pre tento 

prístup z dôvodu, ţe ich tvorba si vyţaduje zadanie úloh, ktoré nie sú jednoduché a dajú sa 

veľmi efektívne v poradenskom procese vyuţiť. Ich aktivizačný charakter dáva šancu na 

rýchlejší návrat, resp. uplatnenie na trhu práce. Ukončenie procesu práce, resp. čiastkové 

výsledky práce s klientom na základe analyzovaných IAP tieţ nepovaţujeme za dostatočne 

                                                           
10

 Cieľom analýzy individuálnych akčných plánov (94 dokumentov, z toho 28 z Bratislavy, 26 z Rimavskej 

Soboty a 40 z Kráľovského Chlmca) bola identifikácia a regionálna komparácia realizovaných aktivít 

individuálnych akčných plánov. Na základe právneho vymedzenia a charakteristiky individuálneho akčného 

plánu (IAP) bolo moţné v tomto nástroji aktívnej politiky trhu práce identifikovať postupy vlastné úlohovo 

orientovanému prístupu. Vzhľadom na potenciálne silné benefity, ktoré takto postavený koncept práce 

s nezamestnaným klientom v zmysle jeho priameho smerovania na trh práce má - bol analyzovaný 

priebeh/proces realizácie individuálneho akčného plánu.  

Pre potrebu senzitívneho prístupu k regionálnym rozdielom v nezamestnanosti boli analyzované individuálne 

akčné plány z regiónu, kde je nezamestnanosť v regionálnom porovnaní najniţšia (Bratislava) 

a v marginalizovaných oblastiach, kde dosahuje stabilne najvyššie hodnoty v celoslovenskom porovnaní 

(Rimavská Sobota, Kráľovský Chlmec). 
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zaznamenávané a spracované, čo je vzhľadom na potenciál tohto prístupu, ale aj samotnej 

tvorby IAP na škodu veci z dôvodu, ţe môţu byť nielen evaluačnými, príp. 

katamnestickými údajmi, ale aj moţnou motiváciou ďalšej práce pre klienta, ale i pre 

samotného poradcu (v prípade naplnenia úloh, dosiahnutia cieľov a príp. výsledkov, na ktoré 

je v poradenskom procese významné upozorniť).  

Na základe najvýznamnejších zistení a následných interpretácií a poukázaní na zistené 

limity v tvorbe IAP moţno konštatovať tieto závery a formulovať limity a poukázať na 

moţnosti vyuţiteľné v praxi. Ak má byť individuálny akčný plán individuálny – akčný 

a plánovaný (proces) mal by jednoznačne „hmatateľne“ zachytávať aj keď len v „papierovej 

podobe“ tieto tri významné elementy IAP. Dokumentácia a práca s formulármi a najmä jej 

obsah musí v práci poradcov zachytávať relevantné údaje o klientovi, ktoré sú v prípade 

potreby pouţiteľné aj pre prácu ďalších poradcov, príp. pri práci s tým istým klientom, ktorý 

sa môţe poradcovi cyklicky do poradenského procesu vrátiť. Tieto údaje môţu byť veľmi 

uţitočné pre evaluáciu, katamnézu, ale i motiváciu. Vyuţitie úlohovo orientovaného 

prístupu si vyţaduje erudovaných pomáhajúcich profesionálov, čo kriticky hodnotíme ako 

veľkú rezervu v práci s nezamestnanými v kontexte neexplicitného zadefinovania profesie 

odborný poradca v legislatíve. Sluţby zamestnanosti a najmä odborné poradenské sluţby by 

mali byť doménou sociálnych pracovníkov, čo platná legislatíva pri ich výkone 

nepodmieňuje. Aj iní pomáhajúci profesionáli v rámci poradenských sluţieb by mali mať 

kompetencie a spôsobilosti pre poradenskú prácu s nezamestnanými
11

. Úlohovo orientovaný 

prístup napriek tomu, ţe je v rámci prístupov v sociálnej práci najviac blízky tejto profesii, 

by mal byť súčasťou ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov (odborných poradcov)
12

, 

aby jeho podstatu dokázali preniesť do priamej práce s klientom a vyuţívať ho napríklad aj 

v rámci tvorby individuálnych akčných plánov ako jedného (svojim poslaním) z najviac 

efektívnych aktívnych (a krátkodobých intervencií) opatrení na trhu práce smerujúcich ku 

klientovi a jeho uplatneniu na trhu práce.  
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