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PRÍPRAVA SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV  
PRE PRÁCU S HANDICAPOVANÝMI DE ŤMI A MLÁDEŽOU 

 
Ivana Vojtašeková 

 

Úvod 

Študenti odboru sociálna práca sa v rámci študijných programov pripravujú tak, 

aby sa mohli plne rozvinúť ich vedomosti a zručnosti ako budúcich sociálnych 

pracovníkov. V rámci viacerých teoreticko-praktických modelov nadobúdajú 

potrebné poznatky, ktoré využijú ako pomôcku pri plánovaní intervencie. Pritom 

musia spojiť rešpektovanie hodnôt sociálnej práce  s profesionálnou odbornosťou, 

hodnoty sociálnej práce s pozornosťou ku klientovým, a využiť svoje vlastné 

schopností pomocou teórie a praxe.  

 

História sociálneho školstva 

Sociálne školstvo sa formovalo v závislosti s formujúcou sa oblasťou, sociálnej 

práce. Vo svojich začiatkoch je spojené s organizovaním krátkodobých kurzov. K 

prvým kurzom patril kurz konaný v r. 1889 v New Yorku. Ďalším, v historických 

prameňoch zaznamenaným kurzom, je kurz konaný v Nemecku v r. 1899.  V rámci 

bývalého Československa sa začiatkom 20. storočia uskutočnil v Prahe desaťdňový 

kurz, ktorého organizátorom bola Česká zemská péče o mládež.  Tohto kurzu sa 

zúčastnilo vyše 60 žien, ktoré mali záujem pracovať v oblasti starostlivosti o deti a 

mládež. Boli medzi nimi predovšetkým učiteľky, členky rôznych spoločenských 

alebo dobrovoľníckych organizácii, ale tiež študentky a p..  Záujem pracovníčok o 

tieto kurzy podporil myšlienku na vytvorenie špeciálneho odborného systematického 

vzdelávania, ktoré by pripravovalo sociálne pracovníčky na výkon tohto náročného 

povolania. Toto úsilie napokon vyústilo v zakladanie prvých škôl pre sociálne 
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pracovníčky.1 Novotná - Schimmerlingová uvádzajú, že prvá škola pre sociálnych 

pracovníkov bola zriadená ešte koncom 19. storočia v Amsterdame, bez bližšieho 

určenia roka a názvu školy.2 Iné zdroje uvádzajú, že ako prvá vznikla School of 

Social Work, ktorá bola založená v r. 1904 v New Yorku.3 Cieľom teoretickej časti 

bolo, aby absolventi získali prehľad a potrebné poznatky z práva, biológie, 

zdravotníctva, sociológie, patopsychológie, hospodárskej politiky a pod. Teoretické 

prednášky boli zabezpečované univerzitnými profesormi, lekármi, pedagógmi ako aj 

odborníkmi zo štátnych úradov a dobrovoľníckych organizácií a inštitúcií, ktorí sa 

zaoberali otázkami sociálnej starostlivosti. Študenti mali prístup aj k najnovším 

zahraničným teoretickým poznatkom a praktickým skúsenostiam.  Praktická časť sa 

orientovala na návštevu sociálnych a zdravotníckych ústavov a na praktické cvičenia. 

V praktickej časti sa študenti oboznamovali s konkrétnymi postupmi sociálnej práce a 

vykonávali praktickú sociálnu prácu v rodinách. 4  

Cieľom bolo vždy pomôcť tam, kde je to potrebné.  Sociálna práca, ako praktická 

činnosť i ako vedná disciplína, ktorá skúma príčiny vzniku negatívnych 

spoločenských javov a zároveň hľadajúca možnosti ich riešenia, priniesla do tejto 

oblasti rad teoretických publikácii, tiež rozpracovanie niektorých nových metód, 

metodík a techník práce. 

 

Príprava sociálnych pracovníkov na vysokých školách 

Prípravu odborníkov v oblasti sociálnej práce zabezpečujú vysoké školy. 

Jednotlivé profesie, ktoré akceptuje sociálna sféra, sú v rámci systému 

vysokoškolského štúdia pripravované pre prax všeobecne. Na vysokých školách: 

bakalársky stupeň – s možnosťou získať akademickú hodnosť bakalár (Bc.), 
                                                 
1 TOKÁROVÁ, A a kol.: Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. 
Prešov 2003, s.302. 
2 Pozri NOVOTNÁ, V. - SCHIMMERLINGOVÁ, V.: Sociálni práce, jeji vývoj a metodické 
postupy. Praha 1992, s. 117. 
3 Pozri Otúv slovník náuční Praha 1934, s. 783. 
4 Pozri  CASTLE – KANEROVÁ, M.: Vzdělávaní sociálnych pracovníku v Evropě. Některá 
srovnaní. In: Systém sociálního školství na Slovesku. Praha 1998, s. 113 – 119. In: Tokárová, A a 
kol.: cit. dielo, s.302. 
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magisterský stupeň – s možnosťou získať akademickú hodnosť magister (Mgr.), 

rigorózne pokračovanie – s možnosťou získať akademický titul doktor filozofie 

(PhDr.), doktorandské štúdium – s možnosťou získať vedeckú hodnosť „philosophiae 

doctor (PhD)“.1  

 

Celoživotné vzdelávanie na univerzitách na Slovensku 

Pod celoživotným vzdelávaní na Slovensku  rozumieme vzdelávanie počas celého 

života – v detstve aj dospelosti.2 

Na univerzitách sa celoživotné vzdelávanie chápe ako poskytovanie  vzdelávacích 

a poradenských  služieb, ako vytváranie a inovovanie portfólia jazykových, 

odborných a záujmových programov sledujúcich najnovšie vývojové trendy a potreby 

praxe a stimulovanie ľudí v ďalšom vzdelávaní. Celoživotné vzdelávanie prebieha vo 

všeobecnosti tromi základnými spôsobmi, ide o :  

• akreditované kurzy  zamerané na profesionálne vzdelávanie,  

• doplnkové kurzy podporujúce kariérny rast, 

• individuálne jazykové kurzy a kurzy pre firmy,  

• vzdelávanie seniorov na univerzitách tretieho veku. 

 

Celoživotné vzdelávanie právne upravuje Zákon o ďalšom vzdelávaní prijatý 

v roku 1997. Tzv. ďalšie vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré umožňuje každému 

doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť 

svoje záujmy, alebo ktorým sa pripravuje na získanie stupňa vzdelania v školskom 

systéme. Zákon upravuje rôzne druhy vzdelávania a určuje, kto ho môže vykonávať a 

ako môže vyť vzdelávanie financované. 

 

 

Ďalšie vzdelávanie sa financuje z :  

                                                 
1 TOKÁROVÁ, A.: cit. dielo, Prešov 2003, s. 311.  
2 http://www.cdvuk.sk/ 
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• úhrad účastníkov ďalšieho vzdelávania,  

• prostriedkov zamestnávateľov,   

• účelovo určenej dotácie zo štátneho rozpočtu,  

• rozpočtu úradu práce, ak ide o rekvalifikáciu evidovaných nezamestnaných 

a zamestnancov,  

• prostriedkov rozpočtov obcí,  

• prostriedkov nadácií a iných právnických osôb a fyzických osôb.1 

 

Sociálny pracovník a jeho práca s handicapovanými 

Jedným z kľúčov profesionalizácie soc. práce je soc. pracovník – jeho 

kvalifikácia. Sociálny pracovník je ten, kto vykonáva soc. prácu ako povolanie, 

zamestnanie. V súvislosti so soc. pracovníkom je možné zaoberať sa o. i. 

požiadavkami na kvalifikovanosť, profesijnú prípravu ďalšie vzdelávanie. Sociálni 

pracovníci by mali spĺňať štandardné požiadavky na vedomosti, zručnosti a iné. 

Kvalifikovaní sociálni pracovníci by mali mať osvojené vedomosti z oblasti 

psychológie, psychoterapie, patopsychológie, psychiatrie, sociológie,  pedagogiky, 

andragogiky, biológie, zdravovedy, ošetrovateľstva, práva, sociálnej politiky, 

výpočtovej techniky, informačných technológii atď. Mal by mať prehľad o súčasnom 

stave sociálnej politiky, o činnosti subjektov sociálnej politiky, o stave v oblasti 

sociálno-patologických javov v regióne, o koncepcii sociálneho rozvoja daného 

regiónu, najmä v časti sociálnych služieb. Predpokladom kvalitnej sociálnej práce sú 

interpersonálne zručnosti sociálneho pracovníka, t. j. utváranie a udržiavanie dobrých 

pracovných vzťahov, uvedomovanie si emócii a práca s nimi, uvedomovanie si 

individuálnych, rasových, sociálnych a kultúrnych odlišnosti, využívanie svojej 

autority, verbálna, neverbálna a písomná komunikácia, utváranie vzťahov, rozvoj 

spolupráce, zastupovanie záujmov iných. Inými zručnosťami sociálneho pracovníka 

sú rozhodovacie zručnosti, administratívne zručnosti a zručnosti vo využívaní 

                                                 
1 Pozri  Zákon č. 386/ 1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní 
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zdrojov.1 V praxi má sociálny pracovník vedieť využiť svoje vlastné zážitky, 

skúsenosti a poznatky v prospech klienta.  

Medzi teóriou a praxou je úzky vzťah – samotná prax sociálnej práce je 

základným prvkom pre rozvoj sociálnej práce ako vednej disciplíny. Na druhej strane 

teória sociálnej práce pomáha lepšie pripraviť profesionálov – sociálnych 

pracovníkov a tým skvalitňuje prax sociálnej práce. Prax v rámci štúdia odboru 

sociálna práca je jednou z foriem prípravy sociálnych pracovníkov pre prácu s 

handicapovanými. Priamy kontakt s handicapovanými deťmi a mládežou pomôžu 

vnímať, že každé indivíduum má veľkú hodnotu a svoju dôstojnosť s možnosťou mať 

rovnaké príležitosti na maximalizáciu svojho potenciálu. Aj handicapované deti 

veľkým snažením rastú a menia sa pozitívnym smerom, ktorým sa riadi ich život.      

Termín zdravotné postihnutie zahŕňa veľké množstvo rôznych funkčných 

obmedzení, ktoré sa vyskytujú v každej populácii vo všetkých krajinách na svete. 

Ľudia môžu byť postihnutí telesnou, duševnou alebo zmyslovou chybou, poruchou 

zdravia alebo duševnou poruchou. Takéto chyby, poruchy alebo choroby môžu mať 

trvalú, alebo prechodnú črtu.2  Pojem zdravotné postihnutie je konštruovaný 

z biologicko-medicínskeho hľadiska. Zameriava sa na uchopenie nasledovných 

atribútov postihnutia:  

a) telesná, zmyslová, mentálna porucha  

b) funkčné poškodenie  

c) dlhodobosť alebo trvalosť stavu.3  

Nové prístupy v teórii zdravotného postihnutia zohľadňujú v charakteristike 

zdravotne postihnutého človeka viacero hľadísk a nielen normu (patológiu) v 

anatomickej stavbe a fyziológii človeka.  V rámci odbornej prípravy budúcich 

sociálnych pracovníkov pre prácu je potrebné zamerať sa nielen na teoretické 

vymedzenie  pojmu handicapu, ale zvlášť na sociálny dopad handicapu na život 

                                                 
1 TOKAROVÁ, A.: cit. dielo, s. 319-322. 
2 Pozri KONČEKOVÁ, Ľ.: Poruchy psychického vývinu. Prešov 1999, s. 43-113.  
3 Pozri MATULAY, K. A kol : Mentálna retardácia. Martin 1986, s. 28. 
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handicapovaných. Problémy, s ktorými sa zdravotne handicapovaní ľudia a ich okolie 

stretávajú sú v prostredí s fyzickými bariérami, zdravotníckej starostlivosť, prístupe 

ku vzdelaniu, pracovnom uplatnení, poskytovaní sociálnych služieb a pod.  

Počas odbornej praxe môže budúci sociálny pracovník aktívne napomáhať 

rozvoju handicapovaných detí a mládeže prostredníctvom podpory ich výchovy 

a vzdelávania v školskom veku i po ukončení povinnej školskej dochádzky, 

podporovať aktivity smerujúce k riešeniu problémov v tejto oblasti so zameraním na 

pôsobenie a činnosť Špeciálnej základnej školy pre telesne a psychicky postihnutých. 

Konkrétnymi aktivitami realizácie tohto cieľa sú: 

- rozvoju záujmovej činnosti detí a mládeže pri organizovaní a iných záujmových 

činností, 

- organizovaniu zábavných a športových súťaží, 

- poskytovaniu možnosti overiť si naučené zručnosti v praxi zážitkovou formou, 

- znižovaniu komunikačných bariér 

- prispievaniu k zlepšeniu medziľudských vzťahov, 

- realizácii aktivít na odstránenie segregácie a izolovanosti handicapovaných detí 

a mládeže. 

Prax v konkrétnom zariadení predkladá množstvo tém, ktoré si vyžaduje rôzne 

formy riešenia a konkrétnych skutkov od študentov pripravujúcich sa na rolu 

sociálneho pracovníka. Počas priameho stretnutia s handicapovanými deťmi a 

mládežou  nejde iba o teóriu. Predstavuje i spoznávanie vlastnej osobnosti, 

uvedomenie si vlastných strachov, toho, čo blokuje náš ľudský prístup ku klientovi.  

Vyžaduje si to veľkú dávku trpezlivosti a otvorenosti pre nový prístup. Cieľom je 

poskytnúť odpovede na otázku prečo veci robiť práve týmto spôsobom, posilňovať 

zmysluplnosť starostlivosti o handicapované deti a mládež, resp. napomáhať 

znovunájdeniu jej zmyslu. Dobré teoretické ukotvenie zároveň uľahčuje 

zadefinovanie vlastných silných stránok osobnosti i individuálnych hraníc.  
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Dobrovoľníctvo ako možnosť prípravy sociálnych pracovníkov pre prácu 

s handicapovanými deťmi a mládežou 

Dobrovoľníctvo na Slovensku má dlhodobú tradíciu. Je staré ako ľudstvo samo. 

V období komunizmu bola prevažná časť dobrovoľníckych organizácii zrušená. Po 

roku 1989 v strednej a východnej Európe prichádza k opätovnému budovaniu 

neziskového sektora. Na Slovensku však dobrovoľníctvo nie je populárne tak, ako v 

západných európskych krajinách. V rámci štúdia môžeme hovoriť o istej 

forme vzdelávania vysokoškolských študentov druhého stupňa, resp. o študentov 

denného alebo diaľkového štúdia humanitných odborov, najčastejšie sociálnej práce, 

ktorý ukončia svoje štúdium titulom Bc. a/alebo Mgr. Dobrovoľníctvo umožňuje 

študentom teoretické vedomosti overiť v praxi.  

Na Slovensku existuje niekoľko príkladov viac-menej neformálnej spolupráci 

medzi dobrovoľníckym sektorom a inštitúciami celoživotného vzdelávania. 

Spolupráca existuje vo väčšej miere len na základe individuálneho záujmu 

a motivácie niektorých vyučujúcich. Nízka je tiež prestíž dobrovoľníctva 

a nedostatočné uznanie dobrovoľníckej činnosti ako formy neformálneho 

a profesionálneho rastu,  rovnako chýbajú experti na mnohých univerzitách, ktorí by 

sa dobrovoľníctvu venovali. Na druhej strane si ani dobrovoľnícky sektor si nevie, čo 

by spoluprácou s univerzitným mohol získať. Možnosť rozvoja dobrovoľníctva 

predstavuje informovanosť a upevňovanie tradície.1  

 Žiaden človek nie je ideálny a nedisponuje stopercentným osobnostným 

potenciálom, ale dá sa tomu priblížiť. Ideálna predstava sociálneho pracovníka je 

charakteristická komplexnou osobnostnou výbavou. Sociálny pracovník, ako 

realizátor sociálnych úloh, by mal predstavovať dynamickú, humánnu a iniciatívnu 

osobnosť. Systematická príprava budúcich sociálnych pracovníkov v rámci 
                                                 
1 Pre hlbšie štúdium odporúčame MYDLÍKOVÁ E. a kol.: Dobrovoľníctvo- efektívna študentská 
prax. Bratislava 2006.  MYDLÍKOVÁ, E.: Dobrovoľníctvo na Slovensku.  Bratislava 2002  
MATULAYOVÁ, T. -  KOVÁ ČOVÁ, V.: Dobrovoľnícka práca v sociálnych službách pre občanov 
s ťažkým zdravotným postihnutím.  In: Determinanty sociálneho rozvoja : sociálne podnikanie : 
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica 2003.  
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jednotlivých študijných programov je základom pre výkon tohto povolania. 

Doplnenie odbornej prípravy predstavujú odborná prax v rámci štúdia aj možnosť 

dobrovoľníctva. 

V súčasnosti na Slovensku funguje v prevažnej miere dobrovoľníctvo založené na 

individuálnom snažení niektorých študentov. Cieľ dobrovoľníckych organizácií a 

univerzít by mohla predstavovať príprava koncepcie spolupráce oboch sektorov 

formou zvyšovania informovanosti o dobrovoľníctve (dobrovoľníckom manažmente) 

prostredníctvom odborných seminárov a konferencií.   
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