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ÚROVEŇ PRÍPRAVY SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV  
NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 

 
Tomáš Hangoni 

 

Názov uvedeného príspevku by predpokladal jeho interpretáciu opierajúcu 

o konkrétne výsledky výskumov. Avšak pre zhodnotenie určitých záverov úrovne 

vzdelávania sociálnych pracovníkov na vysokých školách  použijeme  metódu 

interpretácie predmetného problému, získaného vlastnou empíriou, komparáciou 

študijných programov a v neposlednom rade očakávaní od samotnej spoločnosti ako 

aj jednotlivcov študujúcich  jednotlivé študijné programy sociálnej práce. 

Sociálna práca ako študijný odbor sa vo svojom vývoji čoraz viac diferencuje 

a špecializuje. V prvom vývojovom stupni, keď sa začala po prvý krát objavovať na 

vysokých školách po rolu 1990, bolo to hlavne popri iných študijných programoch 

ako napríklad sociológia alebo andragogika, v týchto programoch sa  po treťom roku 

štúdia dala možnosť nadobudnutia špecializovanej prípravy v odbore sociálna práca. 

Bolo to obdobie, keď si sociálna práca  ako vedná disciplína hľadala svoje uplatnenie 

v systéme spoločenských vied a bola to taktiež jedna z dilem teórie sociálnej práce, 

do ktorého vedného odboru bude zaradená. V druhom vývinom stupni sociálnej práce 

ako študijného odboru sa začala sociálna práca študovať od prvého ročníka vysokej 

školy ako študijný odbor a zároveň študijný program sociálna práca v bakalárskom 

a magisterskom a na niektorých vysokých školách aj v doktorandskej forme štúdia.  

 V treťom vývojom stupni sociálnej práce ako študijného odboru sa začali v rámci 

študijného odboru vytvárať rôzne študijné  programové zamerania, napríklad 

Charitatívna a sociálna služba, Sociálna práca s deťmi a mládežou, Sociálna práca vo 

verejnej správe, Sociálna práca s rómskou komunitou, Sociálne služby a sociálna 

poradenstvo a podobne. 
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Vytvorenie užších programových špecializácií má za následok výrazného posunu 

sociálnej práce ako vednej disciplíny ako aj požiadaviek spoločenskej praxe, ktorá 

vyžaduje viac špecializovanej prípravy v odbore sociálna práca. 

V príspevku sa zameriavame na zhodnotenie úrovne prípravy sociálnych 

pracovníkov v  študijných programov bakalárskych a magisterských. 

Pri kreovaní študijného odboru sociálnej práce v nadväznosti na požiadavky 

kladené na výkon profesie sociálnej práce bol prijatý návrh vzdelávacích štandardov 

v sociálnej práci na Slovensku pre absolventa vysokej školy. Predmetné štandardy 

boli iniciované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v dňoch 22. – 24. 4. 

2002 v Malej Lučivnej. 

Podľa týchto štandardov sociálny pracovník na vysokej škole musí byť pripravený 

tak, aby po zaradení do praxe mohol vykonávať nasledujúce odborné činnosti: 

• identifikovať, korigovať a riešiť sociálne problémy, 

• sprostredkovávať a koordinovať spoluprácu všetkých zainteresovaných 

subjektov pri riešení sociálnych problémov, 

• vykonávať činnosti v oblasti prevencie, vzniku a recidívy sociálnych problémov, 

• podnecovať efektívne zmeny v oblasti sociálnej politiky na úrovni 

inštitucionálnej, lokálnej, regionálnej a celoštátnej, 

• podporovať potenciál klienta, preberať zodpovednosť za seba a za svoje okolie, 

• stimulovať sociálnu kohéziu 

• aktívne sa zapájať do rozvoja vedeckého poznania v oblasti sociálnej práce, 

• realizovať systémy finančnej a vecnej podpory v systéme sociálneho 

zabezpečenia, 

• poskytovať sociálno-právne poradenstvo, 

• ovládať sociálnu diagnostiku, 

• vedieť realizovať sociálnu prevenciu a sociálno-právnu ochranu, 

• poskytovať odbornú činnosť, hlavne vo vzťahu k odbornému poradenstvu, 

• vytvárať sociálne analýzy a tvorbu rôznych koncepcií 
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• realizovať supervíziu, 

• realizovať sociálny výskum, 

• zaujímať manažérske funkcie v sociálnej práci 

• schopnosť permanentného vzdelávania sa 

• riadiť činnosť pracovných tímov1 

 

V súčasnosti v rámci realizácie praktickej sociálnej práce sa od jej realizátorov  

vyžadujú tieto osobnostné a profesionálne kompetencie: 

1. Prístup k riešeniu sociálnych problémov klienta sociálnej práce spojený 

s vyvolaním jeho motivácie k participácii na svojom sociálnom probléme, 

posilňovať jeho sociálne kompetencie a vieru vo vlastné schopnosti.  Túto 

požiadavku napĺňa predmetová skladba disciplín ako Metódy sociálnej práce, Metódy 

sociálnej práce s rizikovými skupinami, Metódy sociálnej práce so seniormi, deťmi 

mládežou, nezamestnanými závislými, zdravotne postihnutými a podobne, Etika 

sociálnej práce. Sociálne poradenstvo. Ako aj samotná výučba odbornej 

a špecializovanej praxe a v neposlednom rade aj iné, príbuzné spoločensko-vedné, 

pomáhajúce disciplíny ako napríklad sociálna psychológia,  sociálna pedagogika, 

sociálno-psychologické výcviky a podobne. 

2. Znalosť príslušného odvetvia sociálnej politiky, hlavne znalosť 

legislatívnych a inštitucionálnych jej nástrojov. Táto požiadavka sa napĺňa 

disciplínami ako Sociálna politika, Sociálne zabezpečenie, Politika zamestnanosti, 

Právo sociálneho zabezpečenia, Rodinné právo, Trestné právo, Pracovné právo, 

Občianske a správne právo. 

3. Znalosť fyziologických procesov u cieľových skupín sociálnej práce. Táto 

požiadavka je napĺňaná týmito disciplínami ako je Somatológia, Biológia, Vývinová 

a všeobecná  psychológia, Sociálna gerontológia, Psychiatria, Pediatria a podobne. 

                                                 
1 Pozri TOKÁROVÁ, A. a kol.: Sociálna práca Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. 
Prešov 2003, s. 566 – 567 
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Základná predmetová skladby výučby študijného odboru sociálnej práce sa 

realizuje na všetkých vysokých školách v študijnom odbore sociálna práca, vo 

všetkých jej študijných programoch. 

Aj napriek tejto skutočnosti neprebieha vzdelávací proces na úrovni 

požadovaných, očakávaných výstupov absolventov vysokých škôl. Prvotnou príčinou 

prečo je to tak, je rôznosť motívov k štúdiu sociálnej práce. 

Očakávaný motív, t.j. vnútorný záujem o profesiu sociálnej práce nie je vždy 

naplnený. Viac sa realizujú motívy k dosiahnutiu určitého stupňa vzdelania, napr. 

zamestnanci štátnej správy na úseku sociálnych vecí a služieb zamestnanosti mali 

ukotvenú povinnosť v zákone o štátnej službe začať študovať na vysokej škole 

najneskôr do roku 2005 a štúdium ukončiť najneskôr do roku 2010. Pri nesplnení 

tejto podmienky sa s nimi rozväzoval štátno-zamestnanecký pomer. Motív 

k takémuto štúdiu bol jednoznačne existenčný. Ďalší z motívov je zameraný na 

získanie určitého pozitívneho sociopreferenčného statusu v spoločnosti, t.j. mať 

vysokú školu, kariérny postup v zamestnaní a pod. Tu sa žiada viac pozornosti 

venovať výberu kvality študentov, ktorí prejavujú záujem pracovať v sociálnej 

oblasti. 

Realizácia  výučby sociálnej práce na vysokých školách je väčšinou buď dennou 

formou, dennou prezenčnou alebo externou formou štúdia. Denná forma je obohatená 

o seminárne cvičenia, ktoré práve absentujú v externej forme štúdia. Z hľadiska  

napĺňania zámerov seminárov, a to konfrontácia poznatkov a nadobudnutých 

skúseností a možnosť ich interpretácie, vidíme v tejto forme štúdia určitý deficit, 

pretože v externej forme štúdia sú študenti, ktorí buď pracujú v sociálnej oblasti alebo 

majú osobné skúsenosti, s ktorými možno viesť diskurzy. Študenti dennej formy 

štúdia túto možnosť majú, avšak chýba im prax a skúsenosť ako nástroje reflexie  

teórie a vedy v spoločenskom odraze objektívnej reality a tak semináre ako 

zdokonaľovací a sebauschopňovací nástroj výučby v predmetnom odbore štúdia na 

vysokých školách veľmi málo využívajú. 
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Úroveň konfrontácie teórie a praktickej sociálnej práce by sa mala napĺňať 

prostredníctvom odbornej a špecializovanej praxe. Na potrebnosť zvýznamnenia 

praxe vo výučbe sociálnej práce poukazujú viacerí autori napríklad Š. Stieženec,1 

podľa ktorého má praktická príprava za úlohu pripraviť študentov na vykonávanie 

širokého spektra činností, ktoré vyžaduje konkrétna prax tak, aby mohli od nástupu 

do zamestnania plnohodnotne svoje úlohy. Z ďalších autorov spomenieme L. Vasku 

a P. Burnulu, naposledy ako editorov zborníka z vedeckej konferencie „Odborná 

prax ako súčasť pregraduálnej a graduálnej prípravy sociálnych pracovníkov. 

Manažment. Etika. Supervízia,“2 ako aj ďalších  napríklad J. Levická, I. Kamanová, 

R. Michelová. Prax v kontexte programovej skladby disciplín nemôže vystupovať len 

ako jej formálna súčasť, musí sa stať nevyhnutnosťou v kontinuite spájania teórie s 

praxou sociálnej práce. V súčasnosti sa praktická príprava študentov sociálnej práce 

zabezpečuje viacerými formami, ako sú exkurzie, priebežné a súvislé praxe, rotačné 

praxe, zážitkové pobyty v roli klienta atď. Viac ako inokedy sa v rámci realizácie 

praxe uplatňuje dobrovoľnícka činnosť. Podľa Brozmanovej - Gregorovej3 

dobrovoľníctvo študentov sociálnej práce možno považovať za doplnok,  ale po 

splnení určitých podmienok aj za špecifickú formu ich praktickej prípravy, ktorá sa 

v rozličnej podobe a miere realizuje na viacerých slovenských i zahraničných 

vysokých školách. Avšak podľa viacerých autorov napríklad Brozmanovej – 

Gregorovej,4 Matulayovej,5 môžeme konštatovať, že  vhodnejšou možnosťou je 

uznanie dobrovoľníckej práce študentov ako náhrady za inú formu praxe, pričom 

rozsah môže závisieť od charakteru a dĺžky vykonávaných dobrovoľníckych činností 

                                                 
1Pozri STRIEŽENEC, Š.: Úvod do sociálnej práce. Trnava 1999, s. 152 
2Pozri VASKA, L.- BRNULA, P. – KOSCUROVÁ, Z. (eds.): Odborná prax ako súčasť 
pregraduálnej a graduálnej prípravy sociálnych pracovníkov. Manažment. Etika. Supervízia. 
Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie.  Bratislava 2009. 
3 BROZMANOVÁ – GREGOROVÁ, A.: Dobrovoľníctvo ako súčasť prípravy sociálnych 
pracovníkov na Katedre sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici. In: Zborník z konferencie 
Nové trendy v príprave a uplatnení sociálnych pracovníkov. Bratislava 2006. 
4 Tamže 
5 MATULAYOVÁ, T.: Dobrovoľnícka práca jej miesto v praktickej príprave sociálnych 
pracovníkov. In: Odborná prax v príprave sociálnych pracovníkov. Nitra 2003.  s. 124 
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i charakteristík a cieľov konkrétnej formy povinnej praxe. Nemožno teda vyžadovať 

od študentov dobrovoľnícku činnosť v rámci absolvovania praxe, lebo by to bolo 

proti samotným princípom dobrovoľníctva. 

Súčasný európsky vzdelávací systém ja zameraný na zvládanie problematiky 

vysokoškolských požiadaviek na 80 až 90% samoštúdiom. Prednáška a ďalšie 

výučbové formy pomáhajú orientovať sa  v predmetnej disciplíne, analyzujú 

a interpretujú vybrané okruhy problémov a motivujú k novým výzvam ohľadom 

zvládania  a rozširovania ďalších poznatkov. Ostatné je ponechané na študenta 

prostredníctvom samoštúdia. Samoštúdium, ako jedna z progresívnych výchovno-

vyučovacích metód, nie je náležite osvojené študentmi, chýba práca s literatúrou, 

absentuje systemizácia, triedenie a atomizácia poznatkov.  

Súčasťou pedagogického procesu na vysokých školách je aj spoluúčasť na 

vedeckých projektoch a samozrejme zvládanie samostatného spracovania témy 

v rámci bakalárskych a magisterských prác ako prác aj v medzi stupňovom 

rigoróznom konaní. Študenti minimálne ovládajú metodológiu teoretického 

a empirického výskumu, Tento poznatkový deficit by mali saturovať disciplíny ako 

napríklad Analýza a výskum v sociálnej práci, Metodológia vedy, Vedecko-

výskumná činnosť, Výskum v sociálnych vedách a podobne. Predmetné disciplíny 

musia mať však silný aplikačný charakter, to znamená, mali by byť pri výučbe 

prepojené na spracovanie konkrétnych tém bakalárskych a magisterských prác.  

Veľmi dôležitou súčasťou výučby je medzi disciplinárna prepojenosť 

jednotlivých predmetov sociálnej práce  v nadväznosti aj na ďalšie pomáhajúce 

disciplíny ako je napríklad psychológia, pedagogika, sociológia, kulturológia. Táto 

prepojenosť učí systémovému mysleniu, analogickému uvažovaniu a je prepolím 

tvorivého prístupu k chápaniu a interpretácie sociálnych javov. 

Predmetná reflexia postrehov je odrazom pedagogickej skúsenosti, avšak 

výsledky, ktoré by potvrdzovali, respektíve vyvracali uvedené tvrdenia budú 

predmetom prieskumu, ktorí budú realizovať na vybraných vysokých školách 

študenti doktorandského štúdia študijného odboru sociálna práca. Na základe 
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zhodnotenia výsledkov prieskumu sa pokúsime o adekvátny náčrt odporučení pre 

skvalitnenie vyučovacieho procesu na vysokých školách v študijných programoch 

sociálna práca.  
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