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UPLATNENIE SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA V PRAXI 

 

APPLICATION OF SOCIAL WORKER IN PRACTICE 
 

IGOR MAGERA 

 

Abstrakt: Príspevok analyzuje uplatnenie sociálneho pracovníka v praxi. Zdôrazňuje 

nevyhnutnosť rozčlenenia sociálnej práce ako pomáhajúcej profesie a to rozdelenej podľa 

veku či vzniknutého problému, ktorý rieši. Príspevok sa následne zameriava na pripravenosť 

sociálneho pracovníka, ktorý vyštudoval odbor sociálnej práce a jeho následné uplatnenie 

v praxi. 

 

Kľúčové slová: sociálna práca, sociálny klient, sociálny pracovník, vzdelávanie. 

 

Abstract: This study analyses the employment prospects of social workers. It emphasises the 

necessity of dividing the field of social work as a helping profession according to the age of 

clients or the nature of problems that are handled. The study consequently focuses on 

readiness of qualified social workers for practising their profession, and their emloyment 

prospects after graduating from university. 
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ÚVOD 

 

Sociálna práca je multidimenziálna vedná disciplína, ktorá rieši životné situácie 

každého jednotlivca. V praxi ide o situácie, v ktorých sa človek ocitá vedome alebo 

nevedome, kde je šťastný alebo úplne na dne a bezradný. Sociálna práca reflektuje na rôzne 

životné udalosti, ktoré je potrebné riešiť ihneď krízovou intervenciou. Alebo máme na 

riešenie problému dostatok času k tomu, aby sme sa pripravili na jej úspešné zdolanie. 

V tomto smere je nesmierne dôležité pripomenúť, že ku každému jednotlivcovi, skupine 

či komunite je potrebné pristupovať individuálne a pripravene, tak, aby sme po jej ukončení 

zbierali zrelé ovocie. Sociálnu situáciu vzniknutú v živote by mal riešiť v prvom rade 

profesionál, ktorý bude pripravený postupovať na prípadnej ceste utrpenia s maximálnou 

pripravenosťou a empatiou namierenou smerom ku klientovi.  

Štúdiom na vysokej škole sa mnoho študentov pripravuje na svoje ďalšie povolanie, 

prípadne k tomu, aby získané poznatky využili už vo svojej profesii zvýšenou kvalifikáciou. 

Keďže sociálna práca má široký záber, je tu namieste položiť si otázku, či takto pripravený 

sociálny pracovník má šancu na úspech vo svojej profesii v tom zmysle, že bude klientovi 

nápomocný. Snáď sa tu naskytá aj otázka, či by nebolo vhodné sociálnu prácu diferencovať 

do blízkych oblastí a vyšpecifikovať tak aj prácu sociálneho pracovníka. Dovolím si tvrdiť, že 

sociálny pracovník pripravený štúdiom napr. na oblasť závislostí, bude profesionálom vo 

svojej oblasti a tápať by mohol v oblasti gerontológie a naopak.  

Nasledujúcim príspevok chcem poukázať na všeobecnú charakteristiku sociálnej práce 

a význam teoretických a praktických zručností tak potrebných pre prax. 
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1  VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ABSOLVENTA SOCIÁLNEJ PRÁCE 

 

Sociálny pracovník je definovaný podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách, podľa ktorého sa ním stáva až na základe ukončeného vysokoškolského vzdelania 

v študijnom odbore sociálna práca. 

S. Banksová (1995, 1998, in: Matoušek, 2005) podľa toho, ako pristupuje sociálny 

pracovník ku klientovi, rozoznáva v praxi nasledujúce typológie: 

 angažovaný sociálny pracovník – ide o rovnocenného partnera, ktorý svoju prácu chápe 

ako istý spôsob, ktorým uplatňuje osobné a morálne hodnoty. Za povinnosť si kladie 

starať sa o klienta a jednať s ním ako s priateľom. Dnes môžeme tento prístup chápať 

ako problematický, 

 radikálny sociálny pracovník – aj v tomto prípade hovoríme o rovnocennom partnerovi. 

Do svojej práce vkladá osobné hodnoty. Avšak jeho postoj vyplýva z toho, že by chcel 

zmenu zákonov v oblasti sociálnej praxe a politiky, 

 byrokratický sociálny pracovník – hovoríme aj o úradníkovi technikovi. V tomto 

prípade je lepšie oddeliť osobné hodnoty od pracovných hodnôt a od hodnôt 

zamestnávateľa. Cieľom takto riadenej sociálnej práce je manipulácia s ľuďmi v záujme 

ich zmeny. Dochádza tu aj k ilúzii starostlivosti o klienta, pričom tu pôsobí prísne 

rozdelenie, ktoré je nutné kvôli tomu, aby sa sociálny pracovník necítil previnilo z toho, 

že manipulujú s klientom a používajú vzťahy, ktoré v bežnom živote nepovažujú za 

čestné, 

 profesionálny pracovník – ide o profesionála, ktorý je autonómny, vzdelaný v odbore 

a vedený etickým kódexom. Jeho identitu tvorí členstvo v jeho profesii. Prioritou sú pre 

neho práva a záujmy klienta. Ide o profesionálnu spoluprácu na rovnakej úrovni. 

V tomto prípade je na mieste zvážiť moc klienta a sociálneho pracovníka, pričom by sa 

mali upevňovať práva klienta, ktorý sa podieľa na riešení svojho problému. 

Absolvent odboru sociálna práca si musí uvedomiť, že pomáhajúci pracovník sa vo 

svojej praxi stretáva s jednotlivcami, skupinami alebo komunitami, ktoré sa ocitajú v núdzi 

a potrebujú podstatne viac ako je len slušnosť, porozumenie, spoluúčasť a pocit, že mu nie je 

na obtiaž, že ich sociálny pracovník neodsudzuje. Klient si všíma neverbálne prejavy pri 

vzájomnom kontakte, ktoré sa utvárajú a vytvárajú tak istú atmosféru medzi klientom 

a sociálnym pracovníkom. Tieto vzťahy môžu klienta posilňovať alebo zneisťovať 

(Matoušek, 2005). 

Študent pri svojom štúdiu sociálnej práce by mal vedieť problém adekvátne 

identifikovať a korigovať a následne riešiť sociálny problém. Pri tomto tvrdení sa môžeme 

zastaviť a podotknúť, že pokiaľ sa sociálny pracovník dokáže v problematike a platnej 

legislatíve zorientovať, bude vo svojom odbore naozaj profesionálom. Z daného vyplýva, že 

ak by sa v príprave na vysokej škole venoval napr. detskej klientele sociálnej práce, bude 

poznať dokonale Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

kuratele, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine, náhradnú starostlivosť a mnoho ďalších. Pokiaľ by 

sa rozhodol ísť cestou napr. sociálnej práce so seniorskou klientelou, musel by si do detailov 

naštudovať špecifiká tohto veku, aby dokázal daný problém dostatočne riešiť. Pri riešení 

sociálnej patológie dospelých sa  postupuje inak ako pri sociálnej patológii detí či 

mladistvých. Snáď bude každý z vás so mnou súhlasiť, keď poviem, že pri dnešnom štúdiu 
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sociálnej práce ide o mnoho informácií zo všetkých odborov, čo nemusí byť na škodu, pretože 

študent získava všeobecný rozhľad v problematike, ale čo tak zamyslieť sa nad skutočnosťou, 

že už pri druhom stupni vysokoškolského štúdia by šlo o rozdelenie odboru na mnoho 

čiastkových špecializácií zaoberajúcich sa danou problematikou. 

V priebehu štúdia sa študent pripravuje, aby dokázal sprostredkovať a koordinovať 

spoluprácu so všetkými zainteresovanými subjektmi pri riešení sociálnych problémov a učí sa 

vo všeobecnosti vykonávať činnosti v oblasti prevencie, vzniku a recidívy sociálnych 

problémov. 

I. Úlehla (2005) uvádza, že pomáhajúce profesie môžu človeka nadchnúť celého a je 

možné, že svoju prácu bude vykonávať aj po skončení pracovnej doby. Aj medzi 

profesionálmi v oblasti sociálnej práce existujú veľké rozdiely, a to hlavne vo výbere 

sociálnej skupiny, ktorej sa budú vo svojej práci venovať. Pri svojej práci s chudobnými, 

seniormi či osobami, ktoré sa cítia osamelo, záleží od životnej filozofie pomáhajúceho 

(Úlehla, 2005). 

Študent sociálnej práce - sa učí podnecovať a podporovať potenciál sociálneho klienta, 

schopnosť preberať za seba zodpovednosť.  

Podľa A. Tokárovej et al. (2003) môžeme sociálnu prácu a jej funkcie rozdeliť do 

nasledujúcich celkov: 

 pomoc jednotlivcom, skupinám alebo komunitám pri rozvíjaní ich potenciálu 

k riešeniu sociálnych problémov; 

 podpora a posilňovanie samostatnosti sociálneho klienta v riešení jeho problémov; 

 hľadanie a následné zavádzanie spravodlivých sociálnych stratégií, služieb ako aj 

alternatívnych riešení k už fungujúcim a existujúcim socioekonomickým zdrojom; 

 poskytovanie informácií so zabezpečením kontaktov s inštitúciami, ktoré disponujú so 

socioekonomickými zdrojmi a to v súvislosti s riešením sociálnych problémov. 

K tomu, aby vyššie spomínané body sociálny pracovník zvládol, musí mať určite 

odbornú prípravu, ktorá je rovnako dôležitá ako jeho osobná zrelosť, skúsenosť či etické 

postoje. Nezanedbateľnou súčasťou je správne zhodnotenie situácie klienta a navrhnutie 

postupov. Dovolím si tvrdiť, že osobnosť sociálneho pracovníka sa odvíja od kvalitného 

vzdelania sociálneho pracovníka, jeho všestranného rozhľadu, či integrovaného súhrnu jeho 

povahových čŕt, akými sú poctivosť, spravodlivosť, pravdovravnosť, pracovitosť a pod. 

(Strieženec, 2001). 

 

 

2  SOCIÁLNY PRACOVNÍK V PRAXI 

 

Sociálny pracovník je profesionálom, ktorý disponuje osobitými predpokladmi, 

vlastnosťami a schopnosťami a pritom prispieva k zlepšeniu situácie a nabáda jednotlivca, 

skupinu alebo komunitu, prípadne aj celú spoločnosť k správnym postojom. Snaží sa riešiť 

a eliminovať poruchy a demotivačné faktory v interakcii so sociálnym prostredím, vedie 

klienta k vlastnej zodpovednosti, k rozvoju kritického myslenia z hľadiska budúcich potrieb 

a k účelnému využitiu vlastných zdrojov (Strieženec, 2001). 

Profesia sociálneho pracovníka si vyžaduje odbornú prípravu na vysokej úrovni, ktorej 

je v posledných desaťročiach venovaná mimoriadna pozornosť. Prvoradým predpokladom 
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k tomu, aby bol sociálny pracovník v praxi úspešný, je ten, že bude zodpovedný sám k sebe 

a nájde oporu aj u svojich kolegov (Mátel, Schavel et al., 2010). 

Sociálny pracovník, ktorý si v praxi uvedomuje a dostatočne využíva nástroje vlastného 

rastu, znižuje ohrozenia užívateľov služieb vlastnou osobou. Objasnenie a obhájenie si 

vlastného konania a odmietania takého správania, ktoré by klientovi škodilo, je prejavom 

zodpovednosti (Parrott, 2010). 

Medzi rezorty, v ktorých sa asi najčastejšie uplatňuje sociálna práca, patrí rezort 

sociálnych vecí a rodiny, ktorý stojí najbližšie k občanovi. Každý krok, ktorý z tohto rezortu 

vychádza, má vplyv nielen na jednotlivca, ale aj na celú spoločnosť. Práve to má za následok 

obrovský tlak na profesionálnu úroveň všetkých zamestnancov pracujúcich v tomto rezorte, 

a to ako štátnych zamestnancov, tak aj zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom 

záujme v pôsobnosti MPSVaR, kde radíme aj sociálnych pracovníkov. 

Proces vzdelávania v praxi vychádza z modelu D. Kirkpatricka (1997), kde 

zohľadňujeme 5 úrovní účinnosti vzdelávania, ide o: 

1. úroveň: reakcia – spokojnosť účastníka, 

2. úroveň: učenie – úroveň nadobudnutých znalostí a zručností, 

3. úroveň: správanie – prenos do praxe, 

4. úroveň: výsledky  - prínos do spoločnosti, 

5. úroveň: ROI – finančný návrat investície.  

Primárnu službu klientovi v sociálnej práci dáva sociálny pracovník, ktorý rieši situácie 

klienta, ktoré dosiahli rozmer svojpomoci. K tomu, aby bola pomoc úspešná, je nutné si 

vybudovať dôverný vzťah vo forme klient – sociálny pracovník. K vybudovaniu alebo 

k odbúraniu dôvery slúži primárny činiteľ, teda hovoríme o existencii úradu, ktorý by mal 

pomáhať so všetkými svojimi kompetenciami. Samozrejme, že iba to nestačí, dovolím si 

tvrdiť, že vzťahy sociálneho pracovníka a klienta sú v prvom momente bezprostredné. Treba 

mať na pamäti, že stále ide o dve odlišné ľudské bytosti, pri ktorých sympatia alebo antipatia 

časom rastie alebo klesá. Sociálny pracovník by mal byť teda v praxi harmonickou 

osobnosťou, ktorá dokáže byť efektívna, konštrukčná, disponuje psychomotorickou 

koordináciou, dokáže organizovať a plánovať. Samozrejme, že sociálny pracovník v praxi by 

mal nájsť vo svojej profesii zmysel vlastnej činnosti. 

Sociálny pracovník sa pohybuje v rámci legislatívy a povinností definovaných právnym 

systémom, rovnako ako aj požiadavkami zamestnávateľa a mnohými ďalšími mantinelmi, 

s ktorými sa vo svojej profesii stretáva. Sociálneho pracovníka v praxi stretneme na úradoch 

štátnej aj verejnej správy, pri riešení podnikovej sociálnej práce, a to v konkrétnych 

činnostiach so zamestnancami či najrôznejších väzbách medzi zamestnancom 

a zamestnávateľom, dnes ešte stále tvorí výnimku zastúpenie sociálneho pracovníka vo 

vzťahu medzi nadriadeným a podriadeným a pod. Sociálny pracovník svoju profesiu 

vykonáva okrem iného aj vo všetkých zložkách štátnej správy, úradoch práce, domovoch 

sociálnej starostlivosti, centrách poradenských služieb, penitenciárnej starostlivosti, 

v zdravotníctve, dnes výnimočne aj v školských zariadeniach, alebo sa s ním stretneme ako 

s voľným povolaním. 

V neposlednom rade, sociálny pracovník v praxi musí disponovať vedomosťami 

o spoločnosti, v ktorej svoju profesiu vykonáva, musí ju dôkladne poznať, rozumieť koncepcii 

vývoja spoločnosti a zároveň mať vlastný názor na vývojové trendy v spoločnosti. 
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Samozrejmosťou ostáva, že musí rešpektovať konkrétnu situáciu v porovnaní 

s východoeurópskymi krajinami, Európou, ale aj svetom. Z daného vyplýva, že musí mať 

naštudované medzinárodné dohovory, dokumenty, ktoré Slovensko (alebo krajina výkonu 

profesie) prijala, zákonodárstvo, na základe ktorého spoločnosť funguje, a celú sieť 

starostlivosti o jednotlivca. Zároveň musí dokonale poznať miesto, úlohy a perspektívy celej 

sociálnej politiky v záväznosti na sociálnu prácu, ktorá bude vykonávaná na profesionálnej 

úrovni, pričom v nej zvládne aj zložitejšie komunikačné techniky s jednotlivcom, komunitou 

a skupinou.  

 

 

ZÁVER 

 

Sociálny pracovník, ktorý si uvedomuje svoju vlastnú potrebu stáleho vzdelávania 

a kariérneho rastu využíva k tejto skutočnosti všetky jemu dostupné prostriedky, čím často 

znižuje riziko poškodenia klienta vlastnou ne profesionalitou. 
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