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MIESTO TEOLOGICKÝCH DISCIPLÍN  
VO VZDELÁVANÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV 

 
Bohuslav Kuzyšin 

 

Hoci je sociálna práca pomerne nový dynamicky sa rozvíjajúci vedecký odbor, 

jeho prítomnosť je badateľná v každej etape ľudstva. Mnohí sociológovia sa 

jednoznačne zhodujú na priamej závislosti kvality sociálnej práce a úrovni vyspelosti 

society, v ktorej je realizovaná. Preto je nepochybné, že tento odbor je ovplyvňovaný 

kultúrno-filozofickou platformou spoločnosti.1 Nie je to skutočnosť, ktorú 

posudzujeme negatívne a to aj napriek tomu, že ideologické prvky by sa jednoznačne 

mali vytrácať spod bázových štruktúr vedeckých disciplín. Sociálna práca vo 

všetkých jej sférach je zameranou odpoveďou na aktuálne spoločenské problémy, 

preto musí reflektovať stav a pozadie, v ktorom sa momentálne nachádza. Jej 

povahou je, že proces vytvárania teórie a metód je vnímaný z dynamickej 

perspektívy, ktorá uznáva historický a politický kontext. Faktom taktiež ostáva, že 

teoretická opora sociálnej intervencie vzniká ako dôsledok snahy sekularizácie 

charitatívnych intervencií.2 Z uvedených dôvodov je preto charakteristická 

multidisciplinárnym prístupom a aktívnou kooperáciou so širokou škálou 

humanitných a spoločenských vied. Zasahuje do filozofických, historických, 

psychologických, právnych a iných sfér.3 Existuje ako aktuálna reakcia na potreby 

riešiť nové sociálne situácie, na ktoré staré mechanizmy nefungujú.4 Z tohto dôvodu 

je evolúcia sociálnej práce ako vedecko-vzdelávacieho odboru proces nekončiaci. 

                                                 
1 Porovnaj MATOUŠEK, O.: Základy sociálni práce. Praha 2001, s. 78-82.  
2 Pozri LORENZ, W.: Teórie a metódy sociální práce v Evropě – profesní profil sociálnich 
pracovniků. In: Sociální práce/Sociálna práca 1/2007. Brno 2007, s. 63,  
3 Porovnaj BALOGOVÁ, B.: Úvod do sociálnej práce pre sociálnu a charitatívnu službu. Prešov 
2006, s. 24. 
4 Pozri HANUŠ, P.: Kdo je sociálni pracovník a proč by měl být vzdělaný. In: Sociální 
práce/Sociálna práca 1/2007. Brno 2007, s. 5. 
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Ako taký neustále reflektuje požiadavky na výkon povolania, na ktoré je jedinec 

v rámci jeho štúdia aktívne pripravovaný.  

Sociálny pracovník je profesionál využívajúci mnohé zručnosti, ktorý sa 

systematicky stáva rovnocenným členom odborných tímov. K tomu, aby mohol čo 

najefektívnejšie riešiť sociálne problémy, prispieva a neustále musí prispievať najmä 

oblasť dobre rozpracovaného vysokoškolského – univerzitného vzdelávania na 

všetkých jeho troch stupňoch.1 Preto považujeme za potrebné zdôrazniť rolu 

teologických disciplín rozvíjajúcich jeho profesionálne kompetencie. 

Filantropia nie je potrebná len kvôli prítomným patologickým javom, ale je 

neoddeliteľnou súčasťou duchovného života každého človeka. O hodnote ľudského 

života vo všetkých jeho sférach v súčasnosti pojednávajú najmä teologické, 

psychologické, pedagogické a filozofické disciplíny. Úlohou kresťanskej sociálnej 

a charitatívnej služby je, okrem iného priblížiť danú problematiku ako úlohu, o ktorú 

by sa mala zaujímať celá spoločnosť.2 To určuje význam teológie vo vzdelávaní 

sociálnych pracovníkov, ktorý je rovnaký ako význam teológie v sociálnej práci 

všeobecne. Ten diferencujeme do nasledujúcich rovín: 

- historicko-interpretatívna rovina, 

- eticko-normotvorná rovina, 

- metodologicko-obsahová rovina a  

- motivačná rovina. 

 

Historicko-interpretatívna rovina 

Historickú a interpretatívnu rovinu sme už na viacerých miestach načrtli. Je 

nepochybné, že dejinný vývoj vedeckej disciplíny je jej neodmysliteľnou súčasťou. 

Termín história  je odvodený z gréckeho jazyka „άπό τοϋ ίστορεϊν“, teda od slovesa 

                                                 
1 Pozri SCHAVEL, M.: Kompetencie sociálneho pracovníka v intenciách prijatia 
supervíznej pomoci. In: Supervízia v sociálnej práci – súčasná prax a perspektívy. (el. zdroj). 
Prešov 2007. 
2 Pozri GERKA, M.: Sociálna služba v Cirkvi. Soľ zeme. Prešov 2007, s. 17-21.   
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„vidieť“ alebo „poznávať“. Už tento etymologický rozbor naznačuje význam štúdia 

histórie vo všetkých oblastiach.1 Svätí Otcovia a učitelia Cirkvi sa na ňu pozerali ako 

na základ pravdy.2 Poznávaním histórie sa približujeme k lepšiemu pochopeniu 

súčasnosti.3 Nič nie je väčším dôkazom týchto okolností, ako ekonomické 

a spoločenské udalosti posledného obdobia.  

Paradoxom ostáva, že práve nedôvera v skúsenosť plynúcu z dejinného vývoja je 

častou brzdou sociálneho progresu. Svätý Vasilij Veľký jasne upozorňoval 

moderného človeka, aby sa nevzdával toho, čo je užitočné. Podľa Vasilija historické 

spisy obsahujú návody na všetko krásne.4 

História kresťanstva je neodmysliteľne spojená s vývojom sociálnej starostlivosti. 

Kresťania solidaritu považovali a považujú za svoju prvoradú povinnosť. Od roku 

313 až po obdobie štátnej garancie a formovania sociálnej práce ako samostatného 

odboru spočívala dobročinnosť na kresťanskom svetonázore a prevažne na 

kresťanských denomináciách.5 V tomto zmysle vnímame prienik historickej 

a ideologickej roviny významu teológie v sociálnej práci vo všetkých jej sférach.             

 

Eticko-normotvorná rovina 

Rovina eticko-normotvorného pôsobenia teologických disciplín na sociálnu prácu 

je jednoznačne podmienená historickým a kultúrnym pôsobením kresťanstva na 

modernú Európu. Kresťanstvo, ako morálny systém, obsahuje elementy všeobecnej 

sociomravnej akceptovateľnosti. Nikdy sa neodkláňalo od potrieb života. Z tohto 

dôvodu môžeme konštatovať, že obsahuje viacero nosných univerzálnych 

                                                 
1 Pozri ISIDOR ZE SEVILLY: Etymologie I, 41-44, 1. In: Etymologie I-III. Praha 2000, s. 183-
187.     
2 Pozri MIROLJUBOV, N.: Systematický výklad pedagogických názorov svätých Otcov 
a učiteľov Cirkvi, II. časť. In: PTZ XIX (4). Prešov 1996, s. 47.  
3 Porovnaj AUGUSTÍN: O kresťanskej náuke II, I-XIX 24. In: O kresťanskej náuke. O milosti 
a slobodnej vôli. Prešov 2004, s. 57-75. 
4 Pozri BAZIL VEĽKÝ: Povzbudenie mladým, aby využívali hodnoty svetskej literatúry, 
VII, 1. In: Povzbudenie mladým. Listy I (R. 357-374). Prešov 1999, s. 32-33. 
5 Pozri MATOUŠEK, O., cit. dielo, s. 87-109. 
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multikultúrnych hodnôt. O tom nás presviedča živá skúsenosť ľudstva a práve to je 

momentom sprítomnenia kresťanstva v etickej aj normotvornej rovine sociálnej 

práce.     

V tomto kontexte sú prvé dve, nami uvádzané roviny, nerozlučne determinované. 

Právne a všeobecne uznávané morálne systémy sú východiskovou pozíciou celkovej 

kultivácie človeka v širokom kontexte ľudského spoločenstva. 

Práca teológie nikdy nespočívala v neustálom opakovaní dogiem. Boli 

formulované ako aktuálne odpovede na pálčivé otázky v období, v ktorých vznikali. 

Takúto snahu vidíme v celej svätej Tradícii a takáto snaha by nemala uhasínať ani 

dnes, pretože jednou z podstatných úloh teológie je vyjadrovať sa k problémom, ktoré 

rezonujú v súčasnej spoločnosti. 1 Nie je to až príliš podobné konštatovanie ako 

definícia sociálnej práce, ktorú sme uviedli v úvode? 

Kresťanská etika nie je vymedzovaná z jednotlivých oblastí ľudského života, ale 

pôsobí v celej jeho šírke. Je prístupná a otvorená všetkým disciplínam, ktoré skúmajú 

človeka, jeho konanie, prejavy, vzťahy, v podstate celý jeho život.2 

 

Metodologicko-obsahová rovina  

Teológiu považujeme taktiež za jednu z disciplín, ktorá v súčasnosti dokáže 

výrazne ovplyvňovať a ovplyvňuje metodologickú a obsahovú stránku sociálnej 

práce. Teda okolnosti, ktoré formujú jej výraz vo vzťahu k poberateľom a postupom. 

Už Sväté Písmo je jasným dôkazom vymedzenia týchto skutočností.3  

Uplatňovanie kresťanskej sociálnej práce sleduje platformu, ktorú sme definovali 

v predošlých rovinách. Ako sme konštatovali, v histórii sme svedkami brilantného 

uplatňovania kresťanskej sociálnej starostlivosti. Metodologické postupy neboli 

strnulé a reagovali na požiadavky spoločnosti. V žiadnom prípade sa neobmedzovali 

                                                 
1 Porovnaj BASIL VELIKÝ: Moralia, 70, VIII. In: NOVOTNÝ, J.: Basil Veliký a jeho doba. 
Velehrad 1999, s. 158. Porovnaj Mt 19, 12;  1 K 7, 25-27. 
2 Pozri ŽUPINA, M.: Kresťanská etika a jej miesto v systematickej teológii. Prešov 2003, s. 32. 
3 Pozri GERKA, M., cit. dielo. Porovnaj Mt 19, 21; Mt 25, 35-36.     
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len na charitatívne zbierky a filantropické aktivity, ktoré sú v tomto kontexte 

štandardne prisudzované kresťanom. Už svätí Otcovia realizovali vynikajúce modely 

intervencie počínajúc uvedenými aktivitami, cez stavbu mimoriadne moderných 

inštitúcií1, až po vývin širokej škály metodologických postupov sociálnej 

starostlivosti.2 

 

Motivačná rovina 

Posledná, nami uvádzaná rovina, je charakteristická len pre sociálnych 

pracovníkov stotožnených s kresťanským učením. Teológia im neponúka len 

profesionálny, ale aj osobný rozmer vývinu. Motiváciu v pracovnej sfére definujeme 

mierou angažovanosti pre pracovnú realizáciu.3 Práve sociálni pracovníci sú často 

vysoko motivovaní pre výkon svojej činnosti. Cítia potrebu pomáhať a dlhodobo 

investujú do svojho zamestnania mnoho úsilia. Nesprávne usmernenie týchto aktivít 

môže mať patologické následky pre ich osobnosť.4 Teológia a z nej plynúca viera má 

na tomto mieste aj výrazný profylakčný a rehabilitačný charakter. 

Viera je inšpiráciou nie len pri zakladaní podporných inštitúcií, ale je aj 

významným činiteľom v priamej práci s ľuďmi. Ako uvádza O. Matoušek „praktická 

skúsenosť ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách potvrdzuje, že viera je pre 

mnoho ľudí oporou pri zvládaní náročných životných situácií. Niektorí ľudia sa k nej 

priklonia až kvôli kríze, do ktorej sa dostanú. Ak sa stretne viera pomáhajúceho 

pracovníka (resp. dobrovoľníka) a klienta, terapeutickej práci to pomáha“5. 

                                                 
1 Pozri ZOZUĽAK, J.: Ortodoxia a ortopraxia. Prešov 2007, s. 16-20. 
2 Pozri BAZIL VEĽKÝ: Listy II (R. 375 – 378). Prešov 2002. Porovnaj BAZIL VEĽKÝ: 
Povzbudenie mladým. Listy I (R. 357-374), cit. dielo. 
3 Porovnaj PRŮCHA, J.: Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha 2002, s. 32.  
4 Pozri DROTAROVÁ, E.: Syndróm vyhorenia v pomáhajúcich profesiách. In: Pravoslávny 
teologický zborník, roč. XXXV, č. 20. Prešov 2009, s. 235-254. Porovnaj NIKULIN, A.: 
Duchovná a psychická zrelosť osobnosti kňaza. In: Pravoslávny teologický zborník, roč. 
XXXV, č. 20. Prešov 2009, s. 220-234.  
5 MATOUŠEK, O., cit. dielo, s. 44.  
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Sociálna starostlivosť bola v histórii Cirkvi vždy vysoko cenená. Mnoho svätých 

Otcov sa na adresu filantropov vyjadruje v najpozitívnejších možných superlatívoch. 

Často sú nazývaní venconoscami, ktorých Boh zachráni pre slávu svojej Cirkvi.1 

V tomto kontexte je význam motivačnej roviny nespochybniteľný. 

 

Vzdelanie v oblasti sociálnej práce reflektujúce nami uvádzané roviny vplyvu 

teológie na jej štruktúry, má významné miesto v priestore sociálnych vied. 

Neinváznym spôsobom reflektuje historickú, filozofickú a kultúrnu platformu 

Európy. Poskytuje mnoho špecifických poznatkov a postupov stavajúcich na 

individualite človeka a jeho koexistencii v spoločnosti.  
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