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SOCIÁLNE PORADENSTVO AKO NÁSTROJ SOCIÁLNEJ 

POMOCI A ROZVOJA OSOBNOSTI DOSPELÉHO ČLOVEKA 

 

LEA SZABOVÁ-ŠÍROVÁ 
 

 

Anotácia: Príspevok rieši problematiku sociálneho poradenstva, jeho podstatu, druhy, ciele, inštitucionálne 

zabezpečenie, formy a metódy. Objasňuje edukačný, rozvíjajúci charakter sociálneho poradenstva, ktoré je 

„nielen“ nástrojom riešenia sociálnych problémov, ale aj nástrojom rozvoja osobnosti klienta. Predstavuje 

koncept sociálno-andragogického poradenstva.  
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Abstract: The article deals with the issue of social counselling and its essence, as well as with its types, aims, 

institutional support, forms and methods. The article elucidates the andragogical character of social counselling 

and the scheme of social counselling which represents “not only” the tool of dealing with social problems, but 

also serves as the tool of development of client’s personality. It refers to the concept of social-andragogical 

counselling. 
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Poznámka: Príspevok je čiastkovým výstupom výskumného projektu grantovej úlohy VEGA MŠ SR č. 

1/0386/11 Procesy inštitucionalizácie edukácie dospelých na Slovensku - analýza vízií (ideových východísk), 

cieľového zamerania, vývojových etáp, európskeho kontextu, súčasného stavu a trendov inštitucionalizácie 

edukácie dospelých. 

 

1 Východiská skúmania sociálno-andragogického poradenstva v andragogike 

 

Poradenstvu v rámci predmetu andragogiky v poňatí českej a slovenskej koncepcie andragogiky sa venujú 

napr. V. Jochmann (1994); P. Kliment (2003); Š. Švec (2004, 2008); V. Prusáková (2005, 2008); I. Pirohová 

(2007), M. Machalová (2008).  

V. Jochmann (1994, s. 18) v rámci svojej koncepcie integrálnej andragogiky vymedzuje rozmanité oblasti 

vedenia ľudí a všestrannej starostlivosti o človeka, vrátane poradenstva rozličného druhu. Š. Švec (2004, s. 18) 

v súvislosti s diferenciáciou predmetu andragogiky, adultnou edukáciou (výchovou), pripomína, že jej súčasťami 

sú inštitucionalizované a profesionalizované činnosti vzdelávacia a výcviková výučba dospelých, výchovno-

sociálna starostlivosť o dospelých a poradenská služba pre dospelých. V. Prusáková (2005, s. 20-21) ozrejmuje, 

že pojem edukácia dospelých tvorí základ pre vyjadrenie vlastného poľa skúmania andragogiky - výchovy, 

vzdelávania, poradenstva pre dospelých.  

Poradenstvo z andragogického hľadiska konkretizuje Š. Švec (1995, s. 181; 2008, s. 61-62) ako 

špecializáciu andragogickej práce, polydisciplinárny odbor edukačnej profesie, štúdia a vedy o procese pomoci 

jednotlivcom a skupinám porozumieť a prekonávať adjustačné problémy a o zásahovom usmerňovaní 

(študijného, občianskeho, profesijného, manželského, rodičovského a iného) biopsychického a sociálneho 

vývinu na ich životnej ceste v jednotlivých fázach životného cyklu. Poradenská služba zahŕňa poskytovanie 

diagnostických a prognostických informácií, profylaktických a terapeutických rád, problémových riešení, 

poučení a odporúčaní, orientačných konzultácií a diskusií, výchovno-vzdelávacích a výchovno-výcvikových 

opatrení a iné edukačné aktivity. 

Výsledky skoršieho výskumu Katedry andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave realizovaného v rokoch 1996-1998 so zameraním na profesijné kompetencie pracovníkov vo výchove 

a vzdelávaní dospelých poukázali na miesto poradenskej činnosti medzi základnými pracovnými činnosťami 

andragógov vo všetkých troch oblastiach andragogickej praxe – profesijnej, kultúrnej aj sociálnej oblasti a na 

potrebu orientácie obsahu vysokoškolskej prípravy andragógov na oblasť poradenstva (Perhács ed., 1998; 

Perhács ed., 1999).  

Katedra andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského s účasťou riešiteľov z Katedry 

andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici riešila v období rokov 2006-2008 

vedecko-výskumnú úlohu Systemizácia druhov a foriem andragogického pôsobenia a ich výklad (Matulčík ed., 

2008). Riešitelia zaoberajúci sa otázkou druhov a foriem andragogického pôsobenia identifikovali poradenstvo 
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ako druh andragogického pôsobenia (vedľa výchovy a vzdelávania) (Prusáková, 2008, s. 19) a sociálno-

andragogické poradenstvo ako druh poradenstva (Machalová, 2008, s. 65).  

V súvislosti s poradenstvom pre dospelých sa používa pojem andragogické poradenstvo (napr. Kliment, 

2003; Pirohová, 2007; Machalová, 2008). Opodstatnenie používania tohto pojmu opierame o zdôvodnenie, že 

akýkoľvek druh profesionálneho poradenstva predstavuje poradenstvo andragogické už len tým, že je určené 

dospelému klientovi. Tento aspekt andragogického poradenstva zdôrazňuje P. Kliment (2003, s. 239). Výsledná 

podoba procesu pomoci je totiž určená nielen povahou a obsahom riešeného problému, ale aj osobnosťou 

dospelého človeka, ktorý do vzťahu pomoci vstupuje ako klient. I. Pirohová (2007, s. 91) vymedzenie 

andragogického poradenstva upresňuje tým, že ide o špecifickú formu pomoci klientovi v problémových 

situáciách, ak je možná intervencia edukáciou, vzdelávaním, v učení sa, v uspokojovaní vzdelávacích potrieb 

klienta, v jeho sebarealizácii. V tejto súvislosti uvádza, že andragogické poradenstvo je skôr súčasťou 

kariérového poradenstva, poradenstva pre nezamestnaných, poradenstva súvisiaceho s orientáciou v trávení 

voľného času, života v komunite, uspokojovaním vzdelávacích potrieb záujmovým a občianskym vzdelávaním.   

M. Machalová (2008, s. 63-64) uvádza, že v súčasnej dobe a spoločenskej situácii charakterizovanej 

rôznorodosťou spoločenských problémov, pod tlakom zmien v spoločenskom i osobnom živote sa do popredia 

dostávajú služby, ktoré podporujú vzdelávanie a učenie sa dospelých, pričom zvláštnu pozornosť si zasluhuje 

andragogické poradenstvo. M. Machalová (2008, s. 66) predostiera tri druhy andragogického poradenstva, ktoré 

korešpondujú s koncepciou andragogiky a jej troch subsystémov profesijnou, sociálnou a kultúrnou 

andragogikou. Poradenstvo sa môže uplatniť v troch oblastiach: 

- V oblasti profesijného života dospelých ako profesijno-andragogické poradenstvo v prieniku 

s profesijným poradenstvom. Toto poradenstvo sa týka voľby, udržania, zmeny profesie (resp. 

zamestnania) a vzdelávania pre trh práce.  

- V oblasti sociálnych podmienok a životných situácií dospelých ako sociálno-andragogické poradenstvo.  

- V oblasti záujmovo sebarealizačných aktivít dospelých ako kultúrno-záujmové andragogické poradenstvo 

v prieniku s informačným poradenstvom v oblasti kultúry a osvety.  

Podstata a základné vlastnosti poradenskej činnosti vo všeobecnosti vystihujú v mnohom charakter 

sociálno-andragogického poradenstva.  

Predovšetkým platí, že poradenskú činnosť z andragogického uhla pohľadu chápeme ako odbornú, 

profesionalizovanú a inštitucionalizovanú činnosť vykonávanú ako jednu z činností v rámci konkrétnych profesií 

(napr. lekár, pedagóg, andragóg, psychológ, sociológ, sociálny pracovník, právnik a pod.) alebo ako hlavnú 

činnosť špecializovaných poradenských pracovníkov (podľa Koščo a kol., 1980, s. 19-24).  

V zmysle profilácie sociálno-andragogického poradenstva potvrdzujeme medzi jeho základnými 

vlastnosťami interdisciplinárnu a komplexnú, biodromálnu, edukatívno-formatívnu – rozvíjajúcu a špecializačnú 

povahu (Koščo a kol., 1980, s. 27-29).  

- Interdisciplinárny a komplexný charakter. Na riešení úloh teórie a praxe poradenstva sa podieľa viacero 

vedných disciplín a odborníkov (psychológia, pedagogika, andragogika, sociológia, filozofia, medicína, 

právo a pod.). Efektivita poradenskej práce závisí od účinného využitia príslušných poznatkov, metód a 

techník a ich začlenenia do teórie a praxe poradenskej činnosti. Závisí od spolupráce, správnej integrácie 

síl a koordinácie činnosti rôznych odbornoprofesionálnych predstaviteľov. 

- Biodromálny charakter. Poradenstvo nemá jednorazový, epizodický charakter, slúži človeku vo všetkých 

etapách životnej cesty, osobitne v tranzitných fázach a v náročných životných situáciách.  

- Edukatívno-formatívny – rozvíjajúci charakter. V tomto zmysle je poradenstvo nástrojom „nielen“ 

pomoci, ale i formatívnej podpory a starostlivosti o človeka, o rozvoj jeho osobnosti.   

- Špecializačný charakter. V rámci poradenstva sú konštituované viaceré špecializácie podľa problémových 

okruhov, typov činností a inštitúcií, v ktorých sa poradenské aktivity vykonávajú, napr. psychologické, 

sociálne, pedagogické, andragogické. 

 

2 Sociálne poradenstvo – podstata, druhy 

 

V obsahu činnosti sociálno-andragogického poradenstva upriamujeme pozornosť na spájanie sociálneho 

poradenstva s andragogickým poradenstvom.  

Teoretické rozpracovanie sociálneho poradenstva nachádzame v literatúre prevažne z oblasti teórie 

sociálnej práce (napr. Strieženec, 1999; Vitkovičová, Schavel, Žilová, 2002; Gabura, 2005; Novosad, 2009; 

Schavel, Oláh, 2009).  

Sociálne poradenstvo sa formuje ako samostatná inštitucionalizovaná činnosť sociálnej pomoci dospelým 

na Slovensku až po roku 1990 v nadväznosti na sociálne poradenstvo uskutočňované najskôr „živelne“ a 

realizované v rámci sociálnych zariadení, zdravotníckych zariadení, škôl a pracovísk. K vymedzeniu sociálneho 

poradenstva a potvrdeniu pozície sociálneho poradenstva medzi nástrojmi sociálnej pomoci dospelým významne 

prispela legislatívna úprava Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a v súčasnosti platný Zákon č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách.  
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Všeobecnú definíciu sociálneho poradenstva prináša Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (§ 

19), podľa ktorého je sociálne poradenstvo odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej 

sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo je tak väčšinou chápané v súvislosti s riešením sociálnych problémov 

sociálnych klientov.  

Pre ďalší prienik do podstaty sociálneho poradenstva je efektívne rozlišovať základné a špecializované 

sociálne poradenstvo, tak ako to prináša príslušný zákon. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni 

základného a špecializovaného sociálneho poradenstva (Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, § 19).  

Základné sociálne poradenstvo znamená posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo 

komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a 

sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby 

poskytovanej podľa tohto zákona. V odbornej literatúre sa stretneme s konkretizáciou základného sociálneho 

poradenstva na poradenstvo prvého kontaktu (Schavel, Oláh, 2009, s. 39-41).  

Špecializované sociálne poradenstvo je podľa príslušného zákona zistenie príčin vzniku, charakteru a 

rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci. 

V príslušnej odbornej literatúre sa používa tiež pomenovanie odborné sociálne poradenstvo (napr. Hartl, 2003; 

Schavel, Oláh, 2009).  

Druhy sociálneho poradenstva určujú aj cieľové skupiny, na ktoré sa sociálne poradenstvo špecializuje. 

J. Gabura (2005, s. 41-51) uvádza nasledujúce druhy poradenských špecializácií. Sociálne poradenstvo pre  

- rodičov a deti; 

- slobodné matky; 

- náhradných rodičov; 

- ľudí s problémami v manželskom spolužití, rozvádzajúcich sa a rozvedených; 

- týraných a zneužívaných ľudí; 

- ľudí vyššieho veku; 

- ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením; 

- ľudí vo výkone trestu odňatia slobody a prepustených z výkonu trestu odňatia slobody (Nemčík, Lukáč, 

2008); 

- osoby s problémom závislostí; 

- ľudí s problémami v práci, pre ľudí s problémami s uplatnením na trhu práce a nezamestnaných; 

- marginalizované skupiny osôb – pre osoby sociálne neprispôsobivé (napr. rómska minorita, bezdomovci, 

prostitútky, utečenci); 

- sociálne poradenstvo vzájomnej pomoci – laické poradenstvo, peer poradenstvo; 

- poradenstvo svojpomocných skupín – dobrovoľnícke a laické poradenstvo; 

- pastoračné poradenstvo. 

 

2. 1 Ciele sociálneho poradenstva   

 

Na základe vymedzenia podstaty sociálneho poradenstva a jeho dvoch základných druhov možno 

povedať, že v priebehu sociálneho poradenstvo sledujeme súčasne aktuálny a perspektívny cieľ sociálneho 

poradenstva. Aktuálnym cieľom sociálneho poradenstva je pomôcť klientovi vyriešiť problémovú situáciu. 

Perspektívnym cieľom sociálneho poradenstva je dosiahnuť jeho efektívne sociálne fungovanie. Predpokladom 

dosiahnutia aktuálneho a perspektívneho cieľa je, keď poradenský proces zahŕňa učenie sa klienta pre riešenie 

problémovej situácie tu a teraz, ale aj pre riešenie ďalších problémov v živote, v prospech začlenenia do 

prirodzeného sociálneho prostredia.  

Konkrétnym cieľom poradenského procesu je rozvoj spôsobilosti riešiť problémy, ktorej zložky sú 

nasledujúce:  

- Klient je schopný identifikovať a definovať problém.  

- Získa vhľad do problémovej situácie a orientáciu v realite problémovej situácie.  

- Vie rozpoznať príčiny vzniku a porozumie priebehu, vývoju a dôsledkom problémovej situácie, vie ju 

zadefinovať. 

- Je motivovaný k riešeniu problémovej situácie. 

- Má aktívny postoj k riešeniu problémovej situácie. 

- Je schopný prijať zodpovednosť za vznik problémovej situácie a jej riešenie. 

- Dôveruje sebe samému a vo svoje schopnosti pri riešení problémovej situácie.  

- Chápe svoje možnosti, reálne hodnotí aj obmedzenia pri riešení problémovej situácie vlastnými silami.  

- Je schopný vyhľadať pomoc v prípade potreby. 

- Je schopný učiť sa, identifikuje potreby učenia sa a vzdelávania pri riešení problémovej situácie. 

- Je schopný tvoriť riešenia problémovej situácie a rozhodnúť sa pre jedno z nich. 

- Je schopný plánovať kroky, ktoré by mohli byť východiskom pre riešenie problému. 

- Pozná a uplatňuje fázy procesu riešenia problému. 
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Pri riešení problému sa môžu vyskytnúť komplikácie, ktoré vyplývajú z nedostatkov v niektorom 

z článkov vyššie načrtnutej komplexnej spôsobilosti riešiť problémy. Na nedostatky v schopnosti riešiť problémy 

reagujeme zdôraznením potreby rozvíjať u dospelého človeka spôsobilosť riešiť problémy v ktorejkoľvek fáze 

poradenského procesu (Kaiser, A., Kaiser, R., 2001, s. 259-260). 

 

2. 2 Inštitucionálne zabezpečenie sociálneho poradenstva 

 

Sociálne poradenstvo inštitucionálne zabezpečuje prostredie štátnej správy, územnej samosprávy a 

neštátnych subjektov.  

Štátnu správu reprezentujú predovšetkým Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, 

sociálnych vecí a rodiny. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako rozpočtová organizácia štátu vykonáva 

štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti aj na úseku poskytovania poradenských služieb. 

Riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon poradenských služieb na úradoch práce, sociálnych 

vecí a rodiny. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú informačné poradenské služby a odborné 

poradenské služby. Odborné poradenské služby sa poskytujú klientom na požiadanie alebo na základe 

odporúčania sprostredkovateľa. Medzi cieľové skupiny poradenstva poskytovaného na úradoch práce, sociálnych 

vecí a rodiny patria aj nezamestnaní, rodina a deti v rámci sociálnej starostlivosti pri riešení sociálnych, 

výchovných a ekonomických problémov; občania ťažko zdravotne postihnutí a osoby vyššieho veku, ktorí sú 

prechodne alebo dlhodobo odkázaní na pomoc iných; občania, ktorí potrebujú osobitnú pomoc (osamelí ľudia, 

mladí nezaopatrení ľudia, utečenci); občania, ktorí sú sociálne ťažko adaptovateľní (závislí, osoby po výkone 

trestu odňatia slobody) (Schavel, Oláh, 2009, s. 49-54). 

Obce a vyššie územné celky poskytujú základné sociálne poradenstvo v rámci činnosti oddelení 

sociálnych služieb (Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách). Sociálne poradenstvo poskytujú v komplexe 

ďalších činností aj všetky typy zariadení sociálnych služieb, ktoré uvádza Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách (napr. útulok, domov na pol ceste, nízkoprahové denné centrum, zariadenie núdzového bývania, 

nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, 

zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, denný stacionár).  

 

2. 3 Formy a metódy sociálneho poradenstva 

 

Ak uvažujeme o formách sociálneho poradenstva ako základné kritériá ich členenia uplatňujeme prístup 

ku klientovi, počet klientov, miesto poskytovania poradenstva a dĺžku poradenského procesu.  

- Podľa prístupu ku klientovi rozlišujeme osobné poradenstvo a dištančné poradenstvo (napr. telefonické 

poradenstvo, internetové poradenstvo, písomné poradenstvo v rámci časopisov, audiovizuálne rozhlasové 

a televízne poradenstvo).  

- Podľa počtu klientov rozlišujeme individuálne, párové (partnerské, manželské), skupinové a hromadné 

poradenstvo. 

- Podľa miesta poskytovania poradenstva - sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou 

prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel, v rámci pobytovej formy 

poskytovania sociálnych služieb a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov (Zákon č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách). 

- Časové hľadisko – v poradenstve rozlišujeme jednorázové, krátkodobé alebo dlhodobé – periodické 

poradenstvo. 

Intervencia uskutočňovaná v rámci sociálneho poradenstva zahŕňa špeciálne postupy používané 

v závislosti od toho, či ide o základné alebo špecializované sociálne poradenstvo, v závislosti od fázy 

poradenského procesu, ale aj v závislosti od toho, či ide o prácu s jednotlivcom, skupinou, či ide o poradenstvo 

poskytované ambulantnou formou, v rámci pobytovej formy poskytovania sociálnych služieb alebo terénnou 

formou, alebo či ide o jednorázové, krátkodobé alebo dlhodobé poradenstvo (podľa Gabura, 2005, s. 144-159).   

Medzi základné metódy sociálneho poradenstva patria informácia, rady, odporúčania, objasňovanie, 

ventilácia, povzbudenie, posilnenie, odradenie, interpretácia, nácvik (cvičenie), modelovanie, hranie rol, 

konfrontácia, analógia.  

Metodika sociálneho poradenstva sa vo svojej podstate viaže na viacero konkrétnych poradenských 

smerov (napr. psychodynamický, behaviorálny, kognitívne orientovaný, humanistický). V praxi dochádza 

k tomu, že rozmanité intervenčné postupy sa aplikujú bez priamej väzby ku konkrétnemu poradenskému smeru 

a sú bežnou súčasťou metodiky práce poradcu (napr. rozhovor, akceptácia a pod.) (podľa Sejčová, 2011, s. 127).  

Uvádzané poradenské metódy sú založené na kombinácii vedenia (usmerňovania) klienta a na facilitácii 

(podporovaní, uľahčovaní) jeho učenia v smere dosiahnutia pozitívnych zmien v prežívaní a správaní dospelého 

človeka, rozvoja tých kvalít osobnosti, ktoré sú významné z hľadiska riešenia problémovej situácie (napr. 

objasňovanie, povzbudenie, posilnenie, nácvik, cvičenie, výcvik, modelovanie, hranie rol).  
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3 Sociálne poradenstvo ako nástroj rozvoja osobnosti dospelého človeka 

 

Dôraz na to, že sociálne poradenstvo je nástrojom „nielen“ pomoci pri riešení problému, ale i formatívnej 

podpory a starostlivosti o človeka, o rozvoj jeho osobnosti, nachádzame vo vymedzeniach viacerých autorov 

(napr. Gabura, 1995; Strieženec, 1999; Vitkovičová, Schavel, Žilová, 2002; Novosad, 2009; Schavel, Oláh, 

2009).  

To znamená, že takto chápané sociálne poradenstvo vo svojej podstate spočíva v aktivizácii klienta pri 

riešení sociálne nepriaznivej situácie a v rozvoji jeho osobnosti, v osvojení si a prehĺbení žiaducich kvalít 

osobnosti v priebehu poradenskej intervencie. Poradca jednak vedie svojho klienta k rozvoju jeho osobnosti, 

k pozitívnej zmene v jeho vlastnostiach (vedomostiach, schopnostiach, zručnostiach, spôsobilostiach) a je ten, 

ktorý facilituje (podnecuje, umožňuje, uľahčuje) klientove učenie sa v záujme riešenia problému a uplatnenia 

v živote.  

Uvedenú charakteristiku sociálneho poradenstva dokresľuje konštatovanie, podľa ktorého sú poradcovia 

nielen expertmi na riešenie problémov, ale aj odborníkmi na „heuristiku“ riešenia problémov aktivizáciou 

samoriadeného riešenia problémov. Takéto poradenstvo má nasledujúce charakteristiky: 1. Východiskom je 

uchopenie a definícia problému z hľadiska klienta a nie poradcu. 2. Zreteľne rozlišuje medzi rolou a záujmami 

poradcu a klienta. 3. Hľadá cesty riešenia v procese komunikácie (interakcia) (Mader, 2001, s. 39-40). 

 

3. 1 Sociálne poradenstvo a sociálno-andragogické poradenstvo 

 

Jednou z oblastí predmetu sociálnej andragogiky, jej teoretického skúmania a praktickej činnosti, je 

sociálno-andragogické poradenstvo. Konceptu sociálno-andragogického poradenstva sa podrobne zaoberá vo 

svojich prácach M. Machalová (2008, 2009, 2010) a modelu sociálno-edukačného poradenstva sa venuje C. 

Határ (2012).  

Sociálno-andragogické poradenstvo podporuje vzdelávanie a učenie sa dospelých. Aktivizuje dospelého 

človeka predovšetkým v kontexte prijatia zodpovednosti za vlastné učenie, ktoré je v prostredí neustálych zmien 

nástrojom na zvládanie požiadaviek života. Sociálno-andragogické poradenstvo je poradenským vedením, 

usmerňovaním ľudí, aby sa rozhodli vzdelávať, aby zotrvali v procese vzdelávania, aby sa naučili učiť sa, aby 

boli spôsobilí aplikovať vedomosti a zručnosti, a to v záujme prevencie a zvládania situácie či riešenia 

konkrétneho sociálneho problému (Machalová, 2009, s. 62). 

Edukačnými prostriedkami sa v procese sociálno-andragogického poradenstva podporuje proces výchovy 

a vzdelávania, ako aj proces sebariadeného učenia sa dospelých s tým zámerom, aby rozvíjali svoje rozumové, 

citové, hodnotové, motivačné, vôľové kvality a sociálne spôsobilosti, resp. spôsobilosti k žitiu, a tým aj 

spôsobilosti k zvládaniu individuálnych sociálnych úloh, osobných sociálnych situácií a sociálnych problémov 

(Machalová, 2008, s. 66).  

Pojem sociálno-edukačné poradenstvo používa C. Határ (2012, s. 114-115). Podľa autora ide o taký druh 

poradenstva, ktoré je zamerané na prevenciu a riešenie výlučne sociálnych a edukačných problémov klientov (v 

sociálno-andragogickom kontexte dospelých a seniorov), a to predovšetkým poradenskými metódami, 

technikami, stratégiami a nástrojmi uplatňovanými najmä v oblasti (sociálnej) andragogiky, geragogiky 

a sociálnej práce.   

V úsilí o vymedzenie podstaty konceptu sociálno-andragogického poradenstva z nášho pohľadu 

vychádzame z teoretického rozpracovania a praxe poskytovania sociálneho poradenstva. Koncept sociálno-

andragogického poradenstva je podľa nás prijateľný ako špecifikácia sociálneho poradenstva alebo v tom 

zmysle, že sociálno-andragogické poradenstvo je obsiahnuté v sociálnom poradenstve. Sociálny poradca pri 

riešení problému vedie svojho klienta k rozvoju jeho osobnosti, facilituje jeho učenie sa v záujme riešenia 

problému, nastolenia pozitívnej zmeny v jeho živote, zlepšenia sociálneho fungovania a rozšírenia možností jeho 

uplatnenia v živote.  

 

Záver 

 

Teória a prax sociálnej pomoci dospelým používa tradične pojem sociálne poradenstvo pre odbornú 

inštitucionalizovanú činnosť v užšom zmysle zameranú na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej 

situácii.  

Nepredpokladáme, že pojem sociálno-andragogické poradenstvo sa v praxi sociálnej pomoci stane 

obvykle používaným. To, čo sa však osvedčuje v práci sociálnych poradcov dlhodobo a zvyčajne je sociálne 

poradenstvo, ktoré prispieva k rozvoju osobnosti dospelého človeka, podnecuje klientove učenie sa v prospech 

riešenia problému, rozvoj tých kvalít osobnosti, ktoré sú z hľadiska riešenia problémovej situácie,  zlepšenia jeho 

sociálneho fungovania a rozšírenia možností jeho uplatnenia v živote užitočné.  

Východiskom konceptu sociálno-andragogického poradenstva je skutočnosť, že samotný klient disponuje 

zdrojmi pre aktívnu účasť na riešení problémovej situácie aktuálne, ale aj perspektívne do budúcnosti na 
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zlepšenie svojej životnej situácie a pripravenosť riešiť možné vznikajúce problémy vlastnými silami. Koncept 

sociálno-andragogického poradenstva predstavujeme ako dôležitú vlastnosť sociálneho poradenstva alebo ako 

špecifikáciu sociálneho poradenstva. Uvedenú skutočnosť musí mať na zreteli sociálny poradca, resp. má sa 

odraziť v charaktere jeho poradenskej práce, v princípoch, na ktorých je poradenská práca postavená, v cieľoch, 

ktoré sleduje, v uplatňovaných prostriedkoch. Z uvedeného sa profilujú oblasti, ktoré by mala sociálna 

andragogika sledovať pri ďalšom skúmaní sociálneho poradenstva, aby tak podporila koncept sociálno-

andragogického poradenstva v praktickej realizácii sociálneho poradenstva.   
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