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Úvodom 

Táto vysokoškolská učebnica vznikla v kontexte viacerých kľúčových okolností, ktoré 

determinujú smerovanie obsahu a formy vysokoškolskej prípravy v pomáhajúcich 

disciplínach, osobitne v odbore sociálna práca. Vysokoškolskí učitelia a učiteľky majú často 

problémy motivovať študentov a študentky sociálnej práce k takým predmetom, ktoré majú 

niečo „spoločné  s politiku“ (napríklad tým, že ju majú v názve, ako sociálna politika, systém 

sociálnej politiky, či politika sociálnych služieb). Slovo „politika“ vyvoláva v študentoch 

a študentkách, ale nielen v nich, pocit odcudzenia pomáhajúcej praxi, politikárčenia, potreby 

prihlasovať sa k nejakému politickému smerovaniu; pocit prílišného zväzovanie odbornej 

činnosti vykonávanej v pomáhajúcich disciplínach zákonmi, predpismi či inými vonkajšími 

reguláciami. Odborná pomáhajúca prax založená na sociálno-politických doktrínach, 

vyhláseniach, strategických materiáloch, koncepciách a programoch sa vníma ako odtrhnutá 

od reálnych potrieb ľudí v núdzi alebo v jej riziku, ako nežiaduci manažerizmus, regulovanosť, 

až preregulovanosť (overregulation) v sociálnej práci.1  

Skutočnosť je však taká, že situácia, kedy by sa sociálny výskum, či nejaká sociálna 

intervencia (poskytovanie sociálnej dávky, služby, poradenstva, sprevádzania, terapie, 

podporného programu, vyjednávacej akcie, či inej formy intervencie) realizovali úplne 

nezávisle od širšieho sociálno-politického kontextu, dokumentov a mechanizmov 

organizačno-finančnej podpory subjektov vykonávajúcich sociálne intervencie, je skôr 

výnimočná, ak vôbec v súčasnosti možná. Sociálna práca, ale aj iná pomáhajúca prax, dnes 

predstavuje formálny a inštitucionalizovaný systém napĺňania spoločenského záujmu, na 

rozdiel od čias, kedy bola poskytovaná ako prirodzená sociálna výmena, v rámci prirodzene 

očakávanej pomoci človeka človeku (Levická a kol., 2013). Ako profesionalizovaná činnosť sa 

sociálna práca (a teda výkon sociálnych intervencií) tvorí a realizuje v nejakej konkrétnej 

ideovej a hodnotovej atmosfére spoločnosti, v atmosfére označovania niektorých potrieb a 

záujmov ľudí ako osobitne dôležitých, naliehavých a prioritných pre podporu. Tieto výrazne 

determinujú smerovanie a obsah pomáhajúcej praxe a do určitej miery z nej robia  

„regulovanú prax“ (porovnateľným spôsobom možno uvažovať aj o „regulovanej teórii“, teda 

výskumnej činnosti v sociálnej práci podmienenej charakterom sociálno-politických priorít).  

Pripravenosť skupiny ľudí pomáhať iným, a zároveň tým napĺňať nejaké dôležité hodnoty 

spoločnosti, jej priority obsiahnuté v sociálno-politických rozhodnutiach a dokumentoch, 

predstavuje komplementárne dvoj/východisko pre pôsobenie pomáhajúcej praxe. Cez 

pomáhajúcu prax sa presadzujú ciele a priority reprezentujúce spoločenský konsenzus o tom, 
                                                           
1
 Zaujímala som sa u študentov a študentiek doktorandského štúdia sociálnej práce FF PU v Prešove, čím si 

oni vysvetľujú tento postojový dištanc.  Domnievajú sa, že spojenie „sociálna politika“ sa vo vedomí študentov 
a študentiek spája s niečím príliš zložitým, čomu nemajú šancu porozumieť, a preto pre nich nedostupným. 
Kľúčové je slovo „politika“, ktorá sa „robí hore“.  Dokonca môže byť asociovaná s niečím negatívnym. 
Na ďalšiu otázku, čo v začiatkoch ich doktorandského štúdia podmieňovalo výber rámcovej témy dizertačnej 
práce,  uvádzali ambíciu pokračovať  v doterajšom výskumnom snažení, prepájať vlastnú prax (vrátane 
dobrovoľníckej) s teóriou (výskumom). Prakticky úplne absentovalo prepojenie voľby témy na jej sociálno-
politický kontext, ktorým by bola previazaná s aktuálnymi sociálnymi prioritami definovanými na národnej, 
regionálnej, či miestnej úrovni a stelesnenými v kľúčových sociálno-politických dokumentoch. 
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čo je aktuálnym predmetom záujmu. Rovnako sa zabezpečuje istá „kontrola“ ľudí a ich 

správania cez systém pomáhajúcej praxe, ako výrazu zodpovednosti sociálnych pracovníkov 

a pracovníčok voči spoločnosti. Podľa R. Janebovej „...Prijatie takéhoto dvojznačného 

záväzku sociálnej práce je predpokladom spoločensky legitímnej sociálnej práce“ (Janebová, 

2013:129).  

Zástupcovia a zástupkyne neziskového sektora služieb zvyknú často vyzdvihovať svoju 

nezávislosť na verejných politikách a dokumentoch argumentáciou, že nie sú podporovaní 

z verejných zdrojov. Preto svoju činnosť nechcú vzťahovať k čomukoľvek, čo je i len 

terminologicky spojené so slovom politika a jeho odvodeninami. Žiadna organizácia 

verejných služieb však v skutočnosti nedokáže udržateľne existovať bez nejakého 

financovania zvonku (Marin, 2013). Znamená to, že vždy musí svoju činnosť opierať o 

„politiku“ nejakého donora, nastaviť sa na jeho priority a pravidlá podpory, ktoré sa vždy 

tvoria kontextovo (čo donor považuje z hľadiska svojej organizačnej politiky pre dané 

obdobie za dôležité). Tvrdíme preto, že nezávislosť pomáhajúcich subjektov na „politike 

sociálnych priorít“ definovaných na akejkoľvek úrovni a akýmkoľvek donorským subjektom je 

významne limitovaná, ak vôbec možná. Na strane druhej vnímame, ako dôležité je tento typ 

regulovanosti a závislosti korektne vysvetľovať, informačne sprostredkovávať, no najmä 

pretavovať do priamej pomáhajúcej praxe tak, aby neboli zneužiteľné a zneužívané tvorcami 

politík a donormi. Osobitne je to dôležité voči budúcim sociálnym pracovníkom 

a pracovníčkam, prípadne iným osobám, ktoré sa pripravujú na profesionálne angažovanie 

v pomáhajúcich disciplínach, aby si hodnotové východiská vlastnej budúcej praxe budovali na 

etických a odborných základoch, na ktorých sú pomáhajúce disciplíny založené.  

Autorkinou ambíciou je prispieť k tomuto náročnému záväzku. Ide o zvýšenie odborného 

povedomia najmä študentov a študentiek o význame sociálnej politiky a sociálno-politických 

dokumentov pre ich súčasnú i budúcu prácu. O tom, ako dôležité je vnímať ju v širších 

medzinárodných, národných, regionálnych, miestnych a organizačných súvislostiach (Dudová 

a kol., 2015). Poznaním a korektným využívaním sociálno-politických dokumentov pri 

konceptualizovaní, organizovaní a priamom poskytovaní intervencií sociálnej práce 

(sociálnych intervencií) sa sociálni pracovníci a pracovníčky hlásia k určitým širším 

spoločenským hodnotám (Janebová, 2013), k tomu, že konajú vo verejnom záujme a k 

zakotvenosti svojej práce v reálnych sociálno-ekonomických podmienkach. Aj preto sa text 

učebnice primárne opiera o teóriu ukotvenia. 

Učebnica je síce primárne určená študentom a študentkám v pomáhajúcich disciplínach 

(vrátane tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania), najmä v odbore sociálna práca. 

Môže byť však užitočná aj pre profesionálov a profesionálky, ktorí/é sa angažujú ako 

vysokoškolskí učitelia/ľky, tvorcovia/kyne politík  na rozličných úrovniach, či ako priami 

poskytovatelia sociálnych intervencií. Je možné ju kombinovať s  učebnými textami 

používanými v hlavnoprúdových predmetoch pomáhajúcich odborov, nielen v rámci 

predmetu Sociálna politika. 
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Učebnica sa skladá z piatich kapitol. Prvá kapitola je venovaná východiskovým teoreticko-

metodologickým otázkam. Autorka sa v nej opiera o teoretický koncept ukotvenia, krátko ho 

predstavuje a na jeho základe uvádza pojmologický aparát celej učebnice. Následne 

predstavuje výber typológií sociálnych intervencií s kritickým poukazom na ich dichotomickú 

povahu, rovnako na limitujúce aspekty dichotomických typológií. Druhá kapitola je zameraná 

na osobitosti vzťahu dvoch kľúčových disciplín – sociálnej politiky a sociálnej práce. Autorka 

v nej vychádza z diverzity prístupov k chápaniu sociálnej politiky, čo následne vedie 

k diverzite pomáhajúcich disciplín, ktoré sú zastúpené v sociálnej oblasti. Otázkam legitimity 

zameranej na legitimitu sociálno-politických dokumentov a legitimitu samotných sociálnych 

intervencií sa venuje tretia kapitola.  

Najrozsiahlejšia a vnútorne najčlenitejšia je štvrtá kapitola. Inšpirujúc sa právnou 

terminológiou a právnou vedou autorka v tejto kapitole vymedzuje pojem pramene 

sociálnych intervencií. Špecificky sa prameňom venuje podľa ich materiálnych, 

gnozeologických a formálnych aspektov. Pre uvedený účel využíva aj najnovšie poznatky 

behaviorálnych vied, ktoré získavajú na dôležitosti v otázkach výkladu materiálnych 

prameňov sociálnych intervencií. Za osobitnú zmienku stojí aj problematika tzv. 

intervenčných vied, ktoré sú súčasťou gnozeologických prameňov sociálnych intervencií, a ku 

ktorým sa vzťahujú vysoké očakávania spoločnosti pri pozitívnom ovplyvňovaní jej budúceho 

smerovania.  

V poslednej  piatej kapitole autorka integruje poznatky predchádzajúcich kapitol do tzv. 

techniky „rodného listu sociálnej intervencie“. Techniku ponúka ako integrované východisko 

práce pomáhajúcich profesionálov a profesionálok pri dizajnovaní a vykonávaní  sociálnych 

intervencií a sociálneho výskumu, opierajúc sa o priority sociálnej politiky zhmotnené 

v príslušných sociálno-politických dokumentoch.  

Do prílohy učebnice sú zaradené vybrané príklady sklonu ľudí k chybám, ktorých sa 

dopúšťajú pri výbere a spracovávaní informácií kľúčových pre prijímanie rozhodnutí v živote.  

Práve sklony k chybám vedúce k tzv. behaviorálnym zlyhaniam predstavujú jeden 

z významných materiálnych prameňov sociálnych intervencií i sociálneho intervenčného 

výskumu. 

Učebnica vo významnej miere nadväzuje na učebný text „Sociálna politika v sociálnej práci“, 

ktorý je súčasťou komplexnej vysokoškolskej učebnice B. Balogová a kol. (2015) 

„Kompendium sociálnej práce pre bakalársky stupeň štúdia“. Pre komplexnosť pochopenia 

celej problematiky sa odporúča oba texty vzájomne kombinovať. 

 

 

 


