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ÚVODNÉ SLOVO 
 

 

V ostatných dvoch decéniach sa na Slovensku stretávame s prípravou profesionálov a 

profesionálok pre oblasť sociálnej práce a sociológie. Pred slovenským (na začiatku 

československým) školstvom tak stála a stojí úloha kvalitnej pregraduálnej prípravy, ktorá by 

korešpondovala s požiadavkami rozvoja modernej teórie a praxe. Edukačné aktivity sociálnej 

práce a sociológie prebiehajú tak v rámci študijných odborov, ako aj programov na 

jednotlivých univerzitách a vysokých školách. Obe vedné disciplíny majú spoločné to, že ich 

rozvoj bol v priebehu socialistického zriadenia zastavený (respektíve obmedzený). Dnes si 

uvedomujeme dvojrozmernosť odbornej diskusie v tom, že už nezačíname od začiatku, 

a zároveň po dvadsiatich rokoch vzniká priestor aj pre bilanciu doterajších koncepcií 

a stratégii. A tak budúca vízia rozvoja smeruje k podpore efektívnosti prípravy budúcich 

profesionálov a profesionálok.      

Zvlášť v kontexte efektívnej pregraduálnej prípravy sociálnych pracovníkov, 

pracovníčok, sociológov a sociologičiek, ktorá by im umožnila rozvoj ich flexibility voči 

potrebám praxe, sú v rámci odborných diskusií často pertraktované otázky vzťahujúce sa k 

inovatívnemu prístupu, či k špecializácii vo vzdelávaní. Potreba vytvárania podmienok pre 

podporu reflexie, vnímavosti a citlivosti študentov, študentiek voči sociálnym a kultúrnym 

kontextom je v zhode s požiadavkami súčasnej postmodernej spoločnosti. Tieto vytvárajú 

predpoklad pre pokračovanie započatej diskusie o pregraduálnej príprave budúcich sociálnych 

pracovníkov a pracovníčok, ktorá by v kontexte rozvoja profesionalizácie sociálnej práce 

mala koncipovať u študentov predpoklady pre komplexné posúdenie životných situácií 

klientov, klientok a zároveň podporovať ich rast v zmysle ich rozvoja ako autonómnych 

odborníkov, odborníčok so špecializovanou kvalifikáciou.  

Práve z tohto dôvodu dňa 7. decembra 2012 zorganizovala, pri príležitosti 15. výročia 

založenia Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra sociálnej práce Inštitútu edukológie a 

sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, v spolupráci so 

Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied, vedecký seminár pod 

záštitou dekana Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, prof. PhDr. Vasila 

Gluchmana, CSc., na tému „Pregraduálna príprava sociálnych pracovníkov, pracovníčok a 

sociológov, sociologičiek a možnosti ich uplatnenia v praxi“. Cieľom tohto vedeckého 

seminára bolo reflektovať pregraduálnu prípravu sociálnych pracovníkov, pracovníčok 

a sociológov, sociologičiek, identifikovať silné a slabšie stránky ich pregraduálnej prípravy, 

príležitosti i rezervy v ich uplatnenia v praxi (so špecifickým zameraním na sociálnu sféru) a 

navrhnúť možné zlepšenia. 

V prezentovaných príspevkoch, ale najmä v samotnej diskusii v rámci seminára odznelo 

množstvo názorov v kontexte predmetnej témy. Zdôrazňovaná bola nevyhnutnosť 

zintenzívniť diskusie o pregraduálnej príprave sociálnych pracovníkov a pracovníčok, zvlášť 

v rámci potreby vyjasnenia otázky špecializácie vo vzdelávaní a inovácií (najmä procesuálnej 

stránky vzdelávania). Uvedené predpokladá silný pilier – kvalitnú sociálnu prácu so 

spoločenskou prestížou a statusom: a práve takúto je obzvlášť potrebné podporiť kvalitnou 

pregraduálnou prípravou, tak, ako vyplýva z previazanosti sociálnej práce na vertikálnej 
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i horizontálnej úrovni. Tu bol zároveň postulovaný dôraz na medziodborovú spoluprácu 

sociálnej práce, predovšetkým v oblasti spoločenských vied.  

Pred nás, ako vzdelávateľov v sociálnej práci, sú postavené úlohy rozvoja sociálnej 

práce ako vedy, ako praktickej činnosti i ako akademickej disciplíny. Aktuálne stojíme pred 

výzvami v oblasti modifikácie profilu absolventov a absolventiek, participácie na príprave 

zákona o sociálnej práci a vytvorení komory sociálnych pracovníkov (opierajúc sa 

o predpoklad, že základom rozvoja profesionality sú profesijné združenia).  

Významnou otázkou diskutujúcich bola aj špecializácia v rámci pregraduálnej prípravy 

sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Odznelo viacero názorov podporujúcich špecializáciu 

či kombinované štúdium, najmä v rámci II. stupňa vzdelávania, opierajúc sa o skúsenosti 

z praxe, kde rolu sociálnych pracovníkov a pracovníčok preberajú iní profesionáli, 

profesionálky. Tu však do popredia vyvstáva otázka vydefinovania typov sociálnych rizík, 

prostredí a pod., na ktoré majú byť tieto špecializácie zamerané, a rovnako konkretizovať 

podmienky rozdelenia takýchto špecializácii v edukačnom i právnom prostredí. 

V rámci diskusie nakoniec účastníci a účastníčky seminára dospeli k nasledujúcim 

záverom: 

1) rozlíšiť medzi bakalárskym a magisterským stupňom vzdelávania v rámci otázky 

špecializácie, 

2) hľadať odpovede na otázku, ako realizovať špecializáciu v pregraduálnej príprave 

sociálnych pracovníkov a pracovníčok (a nájsť mechanizmy k efektívnej realizácii), 

3) zvážiť fenomén špecializácií v doktorandskom štúdiu (napr. formou vedeckých 

podujatí pod záštitou Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku), 

4) hľadať spôsoby podpory v rámci kombinovaného štúdia, 

5) zamerať výskum na potreby jednotlivých špecializácií (zvýšiť regionálnu zakotvenosť 

profilácie školy). 

 

K uvedeným záverom dospelo plénum najmä vďaka aktívnemu prístupu všetkých 

zúčastnených, tak vzdelávateľov v sociálnej práci a v sociológii, ako aj zástupcom 

a zástupkyniam organizácií, v ktorých sa sociálna práca v praxi realizuje, s aplikáciou veľmi 

dôležitých sociologických poznatkov. V mene celého organizačného tímu im preto patrí 

vďaka.  

 

 

doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD., mim. prof.  

PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.  

Mgr. Michaela Skyba, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 


