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urópske centrum pre komunitné vzdelávanie už 25 rokov rozvíja 
európsky dialóg zameraný na komunitné vzdelávanie v širšom vy-

medzení zahŕňajúcom sociálnu prácu, komunitnú prácu, prácu s deťmi 
a mládežou, prácu s osobami so znevýhodnením…  

K efektívnym nástrojom rozvoja európskej spolupráce v danej oblas-
ti nesporne patrí aj organizovanie medzinárodných vedeckých konferencií 
v rôznych európskych krajinách. Pridanou hodnotou týchto podujatí je 
následné publikovanie zborníkov príspevkov, ktoré je možné vnímať ako 
nástroj diseminácie poznatkov a skúseností účastníčok a účastníkov 
z rôznych európskych krajín. 

 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove v spolupráci 

s ECCE zorganizovala v dňoch 2. a 3. októbra 2009 v Prešove medziná-
rodnú vedeckú konferenciu Výzvy pre sociálne profesie v modernej spo-
ločnosti.  

Dôsledky modernizácie pre sociálne profesie sú trvalou témou dis-
kusií aj bohatej publikačnej činnosti ECCE.  Iná situácia je v akademic-
kom diskurze v oblasti sociálnej práce v Slovenskej republike. Zámerom 
organizátorov bolo vytvoriť priestor pre diskusiu slovenských odborníkov 
a odborníčok o súčasnosti a budúcnosti sociálnych profesií s osobnou 
účasťou kľúčových osobností ECCE a kolegov a kolegýň z ďalších eu-
rópskych krajín.  

 
Radi by sme zmienili, že prvá konferencia organizovaná na Sloven-

sku v spolupráci ECCE sa uskutočnila v auguste 1999 v Modre aj  vďaka 
osobnej angažovanosti dnes už nebohého doc. PaedDr. Štefana Striežen-
ca, CSc. v rámci projektu ECSPRESS. Po desiatich rokoch tak mala 
možnosť slovenská akademická obec najmä v oblasti sociálnej práce 
priamo v centre jedného z najchudobnejších regiónov Slovenska zapojiť 
sa takpovediac „tvárou v tvár“  do diskusie a osobne spoznať názory 
a postoje kolegov a kolegýň z Českej republiky, Nemecka, Švajčiarska 
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a Talianska. Práve tento rozmer konferencie najviac ocenili v reflexiách 
prítomné študentky a študenti sociálnej práce Prešovskej univerzity.  

Z priebehu konferencie bol vyhotovený audiovizuálny záznam hlav-
ných referátov dostupný na 
http://www.unipo.sk/avs/aktivity/20091002_konfer_ecce_video_dh_ff/.  

 
Predkladaný zborník obsahuje hlavné referáty doc. PhDr. Oldřicha 

Chytila, PhD. (CZ) – prezidenta ECCE a doc. PhDr. Kvetoslavy Repko-
vej, PhD. (SR).  

Následne sú zaradené príspevky účastníčok a účastníkov troch sek-
cií, v ktorých sa diskutovalo na témy: 
 Dôsledky modernizácie pre pomáhanie (analýza statusu sociálnych 

profesií v súčasnej spoločnosti). 
 Spoločenská zodpovednosť vzdelávateľov sociálnych profesií (iden-

tifikácia súčasnej spoločenskej objednávky v krajinách západnej, 
strednej a východnej Európy). 

 Nové cieľové skupiny sociálnej práce (prehľad o nových sociálnych 
programoch naprieč Európou). 
Editori zborníka vyjadrujú touto cestou poďakovanie všetkým auto-

rom a autorkám príspevkov za to, že si našli čas a podelili sa touto for-
mou o svoje poznatky, ale najmä názory a stanoviská na diskutované 
otázky. Svojím dielom prispeli k rozvoju tak potrebného európskeho 
dialógu. 

 
 

Oldřich Chytil – president ECCE, Ostravská univerzita, ČR 
Tatiana Matulayová – Prešovská univerzita v Prešove, SR 


