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Abstrakt: Príspevok odpovedá na otázku kedy, za akých podmienok a akým spôsobom môže 
sociálny pracovník využívať rodinnú terapiu Virginie Satirovej, individuálnu psychológiu a 
rodinnú terapiu Alfréda Adlera, či relaxačno-symbolickú terapiu na riešenie problémov u 
klientov sociálnej práce. Zároveň poukazuje na prieniky socioterapie a psychoterapie v 
kontexte špecializovaného sociálneho poradenstva s dôrazom na socioterapeutické príležitosti 
a bariéry výkonu. 
Keywords: sociotherapy, psychotherapy, Virginia Satir, Alfred Adler, relaxation - symbolic 
therapy, social worker 
Abstract: This article answers the question: when, how and under which conditions can 
social worker provide Virginia Satir Family Therapy, individual psychology and family 
therapy of Alfred Adler or relaxation-symbolic therapy to solve clients’ problems. It also 
shows where sociotherapy meets psychotherapy in the context of a specialised social 
consultancy with an emphasis on its sociotherapeutic opportunities and barriers.  
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Abstrakt: Globalizácia a zrýchlený rozvoj súčasných moderných spoločností, kladú nové 
požiadavky aj na vzdelávanie sociálnych pracovníkov. Uplatniteľnosť absolventov odboru 
sociálna práca na pracovnom trhu je závislá od schopnosti vysokých škôl reagovať na 
spoločenské požiadavky. To znamená ponúknuť študentom vzdelanie, ktoré je kompatibilné s 
týmito požiadavkami, dokonca súčasné požiadavky v istých smeroch predchádza. Zohľadňuje 
predpokladaný vývoj našej i európskych spoločností. Všetky prvky výchovno-vzdelávacieho 
procesu (obsah, metódy, formy i materiálne prostriedky) musia napĺňať súčasné i budúce 
spoločenské a z nich vychádzajúce výchovno-vzdelávacie ciele.  
Keywords: globalization, modern society, social work, educational objectives, content, 
methods, forms, material resources  
Abstract: Globalization and the current rapid development of modern societies, have new 
requirements for training of social workers. The applicability of social work graduates in the 
labor market depends on the ability of universities to respond to societal requirements. That 
means offering students an education that is compatible with these requirements, even the 
current requirements in some ways preliminary. It takes into account the expected 
development Slovakian and European´s societies. All elements of the educational process 
(content, methods, forms and material resources) must meet the current and future social, and 
based on their educational goals.  
 


