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BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, Alžbeta, PhDr., PhD.  
Dobrovoľníctvo ako výzva pre vzdelávanie v sociálnej práci.  
Volunteering as a challenge for education in social work.  
 
Kľúčové slová: dobrovoľníctvo, vzdelávanie, sociálna práca  
Abstrakt: Príspevok poukazuje na rozličné možnosti začlenenia problematiky 
dobrovoľníctva do vzdelávania sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Na základe analýzy 
empirických zistení výskumu „Dobrovoľníctvo na Slovensku – výskumné reflexie“ autorka 
poukazuje na výzvy v oblasti dobrovoľníctva, na ktoré by mala reagovať aj sociálna práca a 
pregraduálna príprava sociálnych pracovníkov a pracovníčok. 
Keywords: volunteering, education, social work  
Abstract: The contribution deals with different views on volunteering as a part of education 
in social work. It presents empirical findings from research “Volunteering in Slovakia – 
research reflections” and analyzes recommendation in volunteering, which should be 
reflecting in education of social workers.  
 
 
CEHELSKÁ, Daniela, PhDr.  
Sebareflexia a využívanie vlastného „ja“ v každodennej praxi sociálneho pracovníka – 
najúčinnejší nástroj samovzdelávania.   
Self-reflection and the use of own „self" in everyday practice social worker-the most 
effective tool for self-learning. 
 
Kľúčové slová: sebareflexia, vzdelávanie, sociálny pracovník, osobnosť sociálneho 
pracovníka, sebarealizácia  
Abstrakt: Príspevok napomáha k objasneniu dôležitosti sebareflexie v každodennej praxi 
sociálneho pracovníka, najmä k tomu, aby sa pracovník vedome zaoberal sebou samým a tým, 
čo ho ovplyvňuje pri vykonávaní pracovných činností. Uvedomuje si, čo v ňom klienti či 
jednotlivé situácie vyvolávajú, ako s tým sám naďalej pracuje a vyrovnáva sa, alebo čo 
potrebuje k tomu, aby mohol podávať kvalitnejší výkon. V takom prípade by sebareflexia 
mala mať prínos aj pre pracovníka, na jeho osobný i profesijný rozvoj v oblasti sebapoznania, 
ako aj pri stanovovaní oblastí ďalšieho vzdelávania a rozvoja pracovníkových zručností.  
Keywords: self - reflection, education, social worker, personality of social worker, self -
realization  
Abstract: Contribution helps to clarify the importance of self-reflection in daily practice, 
social worker, especially to the worker consciously dealt with himself and what affects it in 
carrying out work activities. He realizes what it clients or raise individual situation, as it 
continues to work itself and flattens, or what needs to improved performance could be given. 
In this case, self - reflection should have benefits for a worker to his personal and professional 
development - the self - knowledge, as well as in determining the areas of training and 
development worker's skills. 
  
 
 
 
 
 
 


