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Vysokoškolské vzdelávanie sociálnych pracovníkov v kontexte štátnej sociálnej a 
vzdelávacej politiky Slovenskej republiky. 
University education of social workers in the context of state social and educational 
policy in Slovak Republic.  
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Abstrakt: Zámerom príspevku je objasniť situáciu v oblasti vysokoškolského vzdelávania 
sociálnych pracovníkov na Slovensku na pozadí spoločensko – politických premien v 
priebehu 20. storočia. V prvej časti príspevku priblížime v stručnom historickom exkurze 
genézu vzniku, vývoja vysokoškolského vzdelávania sociálnych pracovníkov na Slovensku. V 
druhej časti príspevku na základe analýzy štatistických dát a dostupných vládnych a 
rezortných koncepčných a strategických dokumentov objasníme určujúci vplyv štátnej 
politiky v oblasti vysokoškolského vzdelávania na súčasný stav vzdelávania sociálnych 
pracovníkov. V tretej časti príspevku navrhneme víziu, priority a vhodné nástroje na úrovni 
národnej asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci. 
Keywords: origin of university education, social worker, social work, education, social 
policy, education policy 
Abstract: The intention of the presented article is to clarify the situation in the field of social 
workers university education in Slovakia, taking into account all social and political changes 
in the course of the 20th century. The first part of the article aims at introducing the origins of 
beginning and development of social workers university education in Slovakia. The second 
part, based on analyses of statistical data and available governmental conceptual and strategic 
documents, we clarify the crucial influence of the state policy in the field of university 
education on the current state of social workers education. In the third part we propose the 
vision, priorities and appropriate tools on the level of national association of educators in the 
field of social work.   
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Svetové náboženstvá a sekty - je ich znalosť potrebná?  
World religions and cults - is their knowledge needed?  
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Abstrakt: Príspevok je zameraný na výučbu predmetu - svetové náboženstvá a sekty. 
Popisuje priebeh kurzu, odôvodňuje jeho zaradenie do študijného programu bakalárskeho 
stupňa. Autorka sa taktiež snaží poukázať na potrebu výučby tohto kurzu vzhľadom na stále 
sa zvyšujúcu multikulturalitu v našej spoločnosti. 
Keywords: social work, world religions, cults  
Abstract: The contribution is focused on teaching of the subject - world religions and sects. It 
describes the progress of the course, justifies its inclusion in the study program of the 
bachelor degree. The author also tries to highlight the need for teaching this course with 
regard to the ever-increasing multiculturalism in our society.  
 
 
 


