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Aktuálne dilemy vzdelávania v sociálnej práci.  
Current dilemmas of education in social work.  
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Abstrakt: Napriek 20 ročnej histórií vzdelávania v sociálnej práci na Slovensku sme stále 
konfrontovaní problematickými dilemami, ktoré vyplývajú z bezbrehej definície sociálnej 
práce, z veľmi konfúznych hraníc tohto odboru, z nekonkrétneho a nejednoznačného profilu 
sociálneho pracovníka, z devalvácie udeľovania titulu sociálny pracovník či sociálny poradca 
ľuďom so základným vzdelaním. Za kvalifikáciu sociálneho pracovníka sú považované aj 
učebné programy, ktoré sú postavené na jednej metóde sociálnej práce a robia z nej 
samostatný odbor. Otázkou je či sú sociálnymi pracovníkmi sociálni politici a sociálni 
manažéri.  
Keywords: definitions of social work, borders of social work, certification of social work, 
myths about education in social work 
Abstract: Despite the 20 year history of education in social work in Slovakia, we are still 
confronted with challenging dilemmas, that arise from the boundless definition of social 
work, from the very confounding borders of this field, from the vague and ambiguous profile 
of social worker, from the devaluation of awarding the title social worker or social counselor 
to people with primary education. For the qualification of social worker are considered 
educational programs, that are based on one method of social work, which make it a separate 
field. The question is whether social politicians and social managers are social workers.  
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Abstrakt: Celoživotné vzdelávanie je stratégiou pre celý život. Znalostná spoločnosť je dnes 
globálnou. Je potrebné podporovať vzdelávacie inštitúcie pre dospelých, ako sú napr. 
univerzity tretieho veku. Takéto zariadenia by mali mať aj programy základov, alebo 
zdokonalenia sa v oblasti sociálnej práce. Spoločnosť starne, a počet tých ktorí budú schopní 
poskytnúť túto starostlivosť bude klesať. Podpora neformálnym opatrovateľom ako sú 
školenia, alebo pomoc a rada prispievajú k zvýšeniu kvality tohto opatrovania. Dobrovoľníci 
v oblasti sociálnej práce, by mali tiež prejsť primeraným školením. Dobrovoľníctvo môže byť 
cestou ako riešiť nedostatok zdrojov pre dlhodobú starostlivosť. 
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Abstract: Life - long education is a strategy for whole life. Knowledgeable society is now 
global. It is necessary to support training centres for adult people, such universities of the 
third age. These institutions should have social work basic introduction or programs for 
further skills improvement in the field of social work. Society is ageing. Number of those 
people who will be able to offer care will be decreasing. Training, aid and advice to the 
informal care providing people will help to improve the quality of this social care. Social 
work volunteers should have to go through adequate training. Volunteering could be the way 
how to partly solve the source insufficiency for long - term care. 


