
 
 

 



 
 

 

 

ŠTUDENTSKÝ ČASOPIS POINT 

KSP UK v BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.facebook.com/pointcasopis/ 

https://www.facebook.com/katedraSP/?fref=ts  

casopisPOINT@gmail.com 

 

 

Všetky práva vyhradené!  

Logo študentského časopisu POINT, karikatúry: Bc. Ecaterina Catasonova 

Plagát ŠVOČ: Brigita Hlačinová 

https://www.facebook.com/pointcasopis/
https://www.facebook.com/katedraSP/?fref=ts
mailto:casopisPOINT@gmail.com


 
 

OBSAH 

 

Ideme na to? ................................................................ 4 

 

Mám rád/rada ............................................................. 6 

 

Aktuality z katedry ................................................... 12 

 

Aktuality zo sociálnej práce ..................................... 15 

 

To určite potrebuješ! ................................................ 17 

 

 

 

 

 

 



4 
 

              Ideme na to?  

 

 

 

Ahojte!   

 

Radi by sme Vám predstavili novú koncepciu Vášho/nášho časopisu. Prečo sme sa vlastne 

rozhodli pre novú koncepciu a nový šat? Pretože aj v našich životoch sa udiali veľké zmeny a 

cítili sme, že je vlastne čas na zmenu... 

 

Našim cieľom je, aby sme zvýšili mienku o sociálnej práci, samozrejme, pozitívnym 

smerom. Boli by sme veľmi radi, ak by ste sa aj VY stali súčasťou nášho tímu a pomáhali 

nám v naplnení nášho/Vášho cieľa. V tomto novom študentskom časopise POINT si spoločne 

predstavíme novú rubriku „Mám rád/a“, kde sa nachádzajú príspevky o tom, čo radi daní 

ľudia-autori príspevku robia vo svojom voľnom čase a zároveň ako to prepájajú so sociálnou 

prácou. Dôvod, prečo uvádzame túto rubriku je taký, že veľakrát ani nevieme, 

neuvedomujeme si, že to, čo radi robíme súvisí aspoň trocha so sociálnou prácou, a že 

v konečnom dôsledku sociálnu prácu máme okolo seba bez ohľadu na to, či to/ju vnímame... 

V rubrike „Aktuality z katedry“ si  nájdeme čím žije naša katedra a čo sa na nej deje. 

„Aktuality zo sociálnej práce" nám ponúkajú novinky zo sveta sociálnej práce, ako napríklad 

ponuky práce, praxí, ako aj zoznam zazmluvnených organizácii s našou katedrou. V rubrike 

„To určite potrebuješ!“ môžeme nájsť  praktické informácie  o tom kde a ako sa dopracujeme 

k aktualitám, smerniciam a potrebné odkazy súvisiace s našou katedrou. 

 

A prečo vlastne názov POINT? 

 

Z anglického jazyka slovo „point” môžeme preloziť veľmi rôznorodo, a to hlavne v 

závislosti od toho ako bude dané slovo použité vo vete.  „Point” môže byt bodkou no zároveň 

v inej vete môže znamenať napríklad zmysel. Tak prečo „point”? Pre nás to slovo v súlade so 

sociálnou prácou má naozaj pekný význam. Nakoľko, ľudia môžu pozerať na problém z 
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rôznych hľadísk, ako keď jeden človek napríklad nevidí zmysel v nejakej situácii, vzdáva sa a 

dáva „bodku”, tak možno práve naopak druhý človek vidí zmysel danej situácie a bude v nej 

pokračovať, aby dospel k nejakému záveru.  Každý z nás má v sebe tú moc, s pomocou ktorej 

sa vie rôzne pozrieť na situáciu alebo problém, avšak, nie každý si to uvedomuje. A nie len 

o tom, podľa nás, je sociálna práca – ukázať človeku, klientovi rôzne pohľady na situáciu 

v ktorej sa práve ocitol, a zároveň pomôcť mu si uvedomiť, že nie je taký bezmocný, ako si 

možno on sám myslí... 

 

 

Redakčná rada študentského časopisu POINT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tu už viac nenájdeš, bež na ďalšiu stranu ;)  
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              Mám rád/rada... 

 

 

   

 

Volám sa Kaťa a momentálne študujem v prvom ročníku 

Mgr. štúdia. Veľmi rada kreslím, lepím z hliny, vytváram 

hudbu, hrám v divadelných predstaveniach a študujem 

sociálnu prácu! :D Všetko by bolo super, ale ešte na začiatku 

štúdia som silno rozmýšľala, že prostredníctvom čoho by sa 

dali moje záujmy spojiť so sociálnou prácou... Postupom 

času som prišla na to, že sociálna práca je natoľko rôznorodá 

a pestrá, respektíve že v niektorých jej oblastiach sa naozaj 

dajú využiť moje záujmy.  Napríklad, rôzne typy terapie, ako arteterapia, muzikoterapia 

a dokonca existuje aj terapia divadlom – dramatoterapia! Bolo to pre mňa veľmi prekvapujúce 

 a som veľmi rada, že môžem spojiť svoje záujmy s rôznymi oblasťami sociálnej práce.  

 

Autorka: Bc. Ecaterina Catasonova  

 

 

 

Mám rada...cestovanie, spoznávanie nových miest, ľudí. Táto 

moja záľuba ma zaviedla do Holandska - Rijswijku, kde som 

pôsobila ako dobrovoľníčka mesiac. Moja dobrovoľnícka 

činnosť spočívala v pripravovaní voľnočasových aktivít pre 

deti (spevácka súťaž, kreslenie, hranie spoločenských hier a 

pod). Bývala som s ďalšími dobrovoľníkmi, ktorí boli z 

rôznych krajín - Španielsko, Taliansko, Gruzínsko, Nemecko. 

Bolo zaujímavé sledovať ako viacero národností môže žiť 
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spolu pod jednou strechou a spoznávať nielen charaktery ľudí, ale napríklad typické jedlá, 

zvyky a tradície - špecifiká a odlišnosti. Pre mňa táto skúsenosť znamenala veľmi veľa do 

budúcnosti. To, čo som sa tam naučila sa snažím teraz zúročiť.  

A ako by som túto moju skúsenosť prepojila so sociálnou prácou? Jednoducho!  Môžem 

uviesť ako príklad samú seba. Už vyše dvoch rokov pôsobím ako dobrovoľníčka - mentorka v 

Upece - univerzitné pastoračné centrum v EVS tíme - European Voluntary Services. Mojou 

úlohou je poskytovať podporu a pomoc dobrovoľníkovi/čke, ktorá príde na Slovensko s 

adaptáciou na nové prostredie, pomoc pri riešení problémov, emocionálna podpora, 

povzbudenie... Čo sa týka nejakých špeciálnych podmienok na výkon tejto práce nie je 

potrebná vysoká škola, školenia, len chuť spoznávať nových ľudí a krajiny.   

V minulosti som mala dvoch chalanov z Poľska. Teraz je  mojou „zverenkyňou" Sabrina, 

ktorá pochádza z Talianska. Snažím sa využívať individuálny prístup s ohľadom na špecifiká 

jej kultúry, mentality. Snažím sa uplatňovať princíp multikulturalizmu, tak ako aj pri práci s 

cieľovou skupinou migrantov. Na zreteli mám však v prvom rade, že to človek so svojimi 

potrebami, názormi  (akceptácia) a snažím sa byť empatická a počúvať.  Treba rozumieť tej 

danej národnosti -  mentalite.  

 

Pre viac info pozri: http://evs.upc.uniba.sk/   

Autorka: Bc. Martina Zemanová 

 

 

 

 

 

Moje meno je Andrej Jurík, ale inač som Aďo. Som študentom 

prvého magisterského ročníka na odbore sociálna práca. Vo svojom 

voľnom čase sa venujem športom, hlavne plávaniu, ktorého 

trénovanie je aj mojou prácou.  

Trénovaniu plávania sa venujem už skoro osem rokov. Príchodom na 

štúdium sociálnej práce som si postupne začal všímať rôzne 

asociácie medzi mojím trénovaním a sociálnou prácou. Samozrejme 

trénovať som začal skorej ako študovať sociálnu prácu, takže som si 

to predtým až tak neuvedomoval. Trénujem hlavne deti a mládež 

http://evs.upc.uniba.sk/
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predškolského veku a prvého stupňa základnej školy, a nie len slovenské deti, ale aj 

zahraničné. Väčšinou pracujem so skupinou detí 4-6 podľa toho čo ovládajú, ale trénujem aj 

individuálne. 

Na začiatku si pri každej skupine musím určiť cieľ. U najmladších a úplných neplavcov je to 

hlavne naučiť základné plavecké zručnosti (oboznamovanie sa s vodným prostredím, 

vznášanie a splývanie, dýchanie, orientácia vo vode, skoky a pády). Častokrát to býva 

rôznymi hrami vo vode na nácvik týchto zručností. Pri každej skupine mám vlastne nejaké 

špecifické ciele, čo ich chcem naučiť a kam chcem aby sa posunuli, ale je to individuálne, 

lebo nie je dieťa ako dieťa a netrvá to pri každom rovnako. Najťažšie je vlastne odpoveď 

rodičovi na otázku „Koľko bude trvať kým sa moje dieťa naučí plávať?“ Na túto otázku 

proste neexistuje odpoveď lebo to nik nevie odhadnúť.  

A aké teda asociácie sa dajú pozorovať pri trénovaní plávania u trénera? Môžeme začať 

verbálnou a neverbálnou komunikáciou. Pri tej verbálnej musím dávať pozor na slová, ktoré 

používam, aby boli zreteľné, tak aby tomu deti porozumeli, sem-tam je dobre povedať niečo 

vtipné na ich adresu ale tak, aby to nejako dieťa neranilo, ale aby sa aj ono samo na tom 

zasmialo. Stane sa, že niekedy povedia niečo neslušné, tak je potreba upozorniť, aby to 

nepoužívali, lebo deti, ak niečo zachytia majú tendenciu to opakovať po ostatných. Je 

namieste sa snažiť tieto komunikačné problémy vyriešiť s nimi tak, aby sa to nemuselo ďalej 

riešiť s rodičmi. Prídu aj deti, ktoré sa neradi rozprávajú, hlavne na prvých hodinách, keďže 

plaváreň je pre nich nové prostredie, ale práve väčšinou keď sú v skupine a vidia tie ostatné 

deti, tak sa po chvíľke odviažu a komunikujú, alebo sa snažíme, aby sa niekto k nemu 

prihovoril zo skupiny, no proste, aby sa necítilo samo. Na neverbálnu komunikáciu si musím 

dávať tiež pozor. Deti sú veľmi pozorné a častokrát ich zaujíma prečo som práve spravil taký 

pohyb, ak sa troška zamračím, majú tendenciu si myslieť, že sa mi na nich niečo nepáči, alebo 

to ako sa tvárim ich vyvedie pri plávaní z koncentrácie a začnú sa smiať, čoho následkom 

býva to, že nám vypijú trošku vody z bazénu.  

Pri trénovaní musím byť tak trošku aj poradca. Niektorí rodičia našťastie prídu ešte predtým, 

než prihlásia dieťa na plávanie si zistiť informáciu. Kedy je najlepšie dieťa prihlásiť, koľko 

krát do týždňa je dobré chodiť, čo by malo ovládať, aké pohyby, či je lepšie individuálne 

plávanie alebo prihlásiť sa do klubu atď. Potom sú deti, ktoré tréning neberú ani tak, že 

chodia plávať, ale sa vyventilovať, hneď na začiatku Vám stihnú porozprávať, čo všetko sa 

udialo u nich doma od posledného tréningu alebo majú na srdci niečo čo ich trápi, ale oni 

majú nutkanie sa podeliť o to len s Vami a chcú po Vás aby ste ich aktívne počúval aj keď 

tréning už skončí a majú ísť domov.  
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Ďalším veľkým faktorom pri trénovaní je motivácia. Je to veľmi zložité hlavne vtedy, ak 

rodičia prihlásia dieťa a pritom vidíte, že to dieťa by najradšej robilo iný šport, alebo by bolo 

doma kukalo TV či bolo na internete. Zato môžu tak isto prehnané očakávania a ciele rodičov, 

ktorý niekedy chcú aby z ich dieťaťa bol do troch mesiacoch alebo menej, druhý Phelps. Preto 

je nevyhnutné aby prebehla aj mediácia medzi rodičom, trénerom a dieťaťom. Plávať predsa 

môžu prísť skúsiť aj o rok a to dieťa bude staršie, vnímať to inač. Dieťa má strach rodičom 

povedať, že to nie je pre neho to práve orechové, že ako sa otec/mama zachová kebyže mu to 

povie a radšej to povie nám. Stalo sa už veľa krát, že keď dieťa odhlásili a potom o rok prišli, 

tak sa z toho plávania tešilo, vôbec nevmýšľalo a radovalo sa. A zase, nie je rodič ako rodič. 

Pomáha určite povzbudiť dieťa, že bude leto kúpalisko a bude môcť plávať samo alebo pôjdu 

k moru a sa bude vedieť potápať bez rodičov a podobne.  

Dôležitým je ďalej prístup. Budem direktívny, budem autoritatívny, budem srandista.... 

Strašne to záleží od zloženia skupiny. Ja osobne mám povesť, že ma moc nerozhádžu deti 

a nie som tam od toho aby som ich vychovával, ale aby som ich niečo naučil. Vyskytujú sa 

v skupinách istý „narušitelia“, ktorí radi pútajú pozornosť. Prístup aký k nim zaujmem hrá 

dôležitú rolu. Tresty ako telesné a iné nemôžem používať, takže sa musím snažiť s nimi 

pracovať tak, aby nenarúšali chod skupiny. Je pekné sledovať, keď sa proti takým „spiknú“ 

ostatní členovia skupiny a upozornia ich nato, že ich správanie je nevhodné, pred tým než 

náhodou príde aj rodič im dohovoriť. Zažil som už rôzne extrémy, ale musím si zaklopať, že 

zatiaľ to zvládam. Vždy si tak v duchu hovorím sú to len deti, aj ja som bol dieťa, ale myslím 

si, že toľko čo si dokáže dovoliť dnešná generácia by sme si mi v živote nedovolili. Osobne sa 

snažím mať taký prístup, aby som nebol k deťom ani prísny, ale zase ani taký, že si môžu 

dovoliť hocičo, takže taká zlatá stredná cesta a často krát žartujem, aby tie tréningy boli aj 

troška veselé pre odľahčenie.  

Nedávno sme mali v škole predmet supervízia v sociálnej práci a našou úlohou n tom 

predmete bolo sa zamyslieť nad jednou situáciu ako sme ju riešili a či sme boli spokojní s jej 

riešením. Napadla ma jedna situácia, čo sa nám stala na plavárni. Nechcem to rozoberať 

konkrétne, ale kebyže nemáme túto úlohu na zamyslenie, tak by ma nikdy nenapadli také 

rôzne veci, čo mohli byť v pozadí tej situácie a prečo vlastne k nej došlo a ako inač som 

mohol v tej situácií reagovať a ju skúmať, že nebyť tohto, tak ma to nikdy nenapadne a bolo 

to samozrejme dobrým poučeným pre mňa. Ak sa mi raz stane niečo podobné, tak to skúsim 

riešiť inak, alebo sa teda posnažím na to pozerať z iného uhla, než som to videl vtedy, keď sa 

stala.  
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Pre mňa je najkrajší pocit, keď vidím, že som fakt niečo to dieťa naučil, tomu dieťaťu to niečo 

dalo a potom neskôr videl ako sa posunulo ďalej. Nie u všetkých sa to dá rovnako, ale snažím 

sa dať do toho všetko čo sa dá. Tak ako v sociálnej práci, nie každému klientovi dokážeme 

pomôcť alebo vyhovieť rovnako. Uvedomujem si, že aj vďaka štúdiu sociálnej práce sa stáva 

zo mňa iný tréner, než som býval na začiatku trénovania. Plávanie by som odporučil všetkým, 

nie len deťom ako príjemnú voľnočasovú aktivitu, ktorá je veľmi dobrá aj na zdravie. 

Trénovanie plávania beriem hlavne ako moju hlavnú voľnočasovú aktivitu a až potom ako 

prácu. Samozrejme mám aj iné voľnočasové aktivity, ale práve táto je pre mňa v spojitosti so 

sociálnou prácou tá najkompetentnejšia  

 

Autor: Bc. Andrej Jurík 

 

 

    

Volám sa Hana Filipová a som študentkou sociálnej práce na PdF 

UK v BA. Som už štvrtý krát prváčkou za svoj študentský život, 

a ak mám byť „vážna“ tak som v prvom ročníku na Mgr. stupni 

 Moje záujmy, respektíve to, čo mám rada, pri čom relaxujem, 

tak to je soapcarving a kto by nevedel, čo to znamená, tak to je 

dekoratívne vyrezávanie do mydla. Avšak, toto sa tak nejako 

ťažšie uplatňuje v sociálnej práci. A preto mojím naozaj veľkým 

záujmom, ktorý presahuje aj soapcarving, sú knihy. Milujem 

vôňu kníh, nemám rada knihy v pdf, potrebujem si ich ohmatať, 

a vždy musím mať knihu pri sebe, aj keď viem, že ju nebudem čítať...  Dokonca, snívam o tom, že 

raz vo svojom dome/byte budem mať jednu miestnosť, kde budú len knihy, veľký pohodlný gauč, 

niečo na vyloženie nôh... A ako sa dá spojiť tento záujem so sociálnou prácou? Napríklad 

biblioterapiou... Ak je sociálny pracovník kompetentný, tak môže biblioterapiu vykonávať vo svojej 

praxi. Je to vlastne metóda psychoterapie využívajúca čítanie pre liečbu duševne chorých, alebo 

drogovo závislých, či seniorov. Pri liečení sa používa individuálna, alebo skupinová terapia. 

A zaujímavosťou je, že táto metóda sa začala používať už v starovekom Grécku a Alexandrii.  

 Autorka: Bc. Hana Filipová
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Moje meno je Soňa Praženková a mám rada fotografovanie. 

Fotografiu som študovala na strednej škole a dnes sa foteniu 

venujem popri štúdiu. Najradšej fotím portréty. Pri fotografovaní 

ma najviac baví neplánovanosť a spontánnosť. Ďalej ma pri tejto 

práci ma však najviac napĺňajú emócie a momentky, ktoré vzniknú  

neplánovane. Fotografia je vizuálna pamiatka, ktorá vám ostane 

celý život. 

Fotografia v sociálnej práci sa dá využiť napr.: pri práci so seniormi 

ako retrospektíva (spomienky) na detstvo, mladosť. 

 

 Autorka: Bc. Soňa Praženková 

 

 

 

 

 

 

Výzva: aj Ty môžeš prispieť svojím príspevkom.  

Ozvi sa nám na našom facebooku (https://www.facebook.com/pointcasopis/)  

alebo na email:  casopisPOINT@gmail.com  
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                 Aktuality z katedry  

 

 

 KATEDRÁLKA:  

Tohtoročná katedrálka sa chystá koncom februára 2017, na ktorú ste všetci pozvaní. Bližšie 

informácie si v pravý čas nájdete na www.facebook.com/katedraSp.  

 

Aktualitou je taktiež aj to, že sa plánuje zrealizovať počítačová miestnosť... 

 

 ŠVOČ: 

 

A čo na ŠVOČ-ku hovoria študenti?  

 

Napríklad na otázku „Prečo si sa prihlásil/a na ŠVOČ-

ku?“  študent 1 hovorí, že: „Na ŠVOČ-ku som sa 

prihlásila aby som vyskúšala niečo nové a pripravila sa 

k obhajobe záverečnej práce, ktorú mám budúci rok.“ 

Na túto istú otázku študent 2 odpovedal takto: „Prihlásil 

som sa preto lebo sme okrem iného v tom ročníku písali 

ročníkovú prácu takže som vedel, že aj tak musím niečo 

písať, tak som to bral ako taký bonus, že napíšem niečo 

navyše a aspoň získam skúsenosť ako vyzerá cca 

obhajoba mojej práce, ako budú na ňu ľudia reagovať 

a ako to dokážem odprezentovať.“  Študent 3 odpovedal 

podobne: „Na ŠVOČ som sa prihlásila preto, aby som 

mala dopredu dohodnutú tému záverečnej práce ktorú 

som chcela a preto, aby som mala skôr napísanú už 

spomenutú moju záverečnú prácu, keďže určitú časť zo 

ŠVOČ budem môcť do mojej záverečnej práce použiť.“ 

 

http://www.facebook.com/katedraSp
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Otázka druhá znela: „Myslíš, že ŠVOČ ťa tzv. naučí, pomôže ti v písaní odborného textu?“ Študent 1 

odpovedal: „Samozrejme, že študentská súťaž mi pomôže nie len nacvičiť písanie odborného textu, 

ale zároveň aj zlepšiť celkovo kvalitu mojej práce.“ Študent 2 odpovedal: „To záleží od toho či už 

človek písal/nepísal odborný text, ale určite to pomôže ak píše prvý krát.“ A odpoveď študenta 3 

znela takto: „Myslím si, že ak študent píše odborný text prvýkrát tak ŠVOČ určite pomôže.“  

 

Otázka tretia: „Ak si už na ŠVOČ-ke bol/a, čo ťa najviac obohatilo?“ Odpoveď študenta 1 bola: „Na 

ŠVOČ-ke som sa už zúčastnila, a veľmi mi pomohli spätné väzby a odporúčania od 

komisie/oponentov/vyučujúcich pre zlepšenie mojej prace.“ Odpoveď študenta 2 znela: „Najviac ma 

to obohatilo o novú skúsenosť prezentácie niečoho, na čom som ja pracoval.“ Odpoveď študenta 3: 

„Na ŠVOUČ som ešte nebola, tento rok idem prvýkrát a sama som zvedavá v čom mi to pomôže, či 

a ako ma táto skúsenosť obohatí.“ 

 

Otázka štyri: „Použil/a si určité percento ŠVOČ-ky aj ku svojej záverečnej práce?“ Študent 1 

odpovedal: Áno, použila som prácu pri písaní záverečnej, aj tento rok to plánujem.“ Študent 2 

povedal: „Áno použil som určité percento ŠVOČ-ky aj ku svojej záverečnej práci.“ Študenta 3 na 

túto otázku neodpovedal, lebo ešte na ŠVOČ-ke nebol. 

 

Otázka päť: „Prečo by sa študenti mali hlásiť na ŠVOČ?“ Študent 1: „Je to dobra skúsenosť a dobrý 

nácvik prezentovania pred komisiou, plus pre tých, ktorí plánujú súťaž vyhrať je veľmi milá aj 

odmena a aj to, že práca bude potom publikovaná.“ Študent 2 odpovedal: „Keďže pri ŠVOČ-ke 

nejde o známku alebo o to ako uspeješ teda ak nie je ambícia človeka vyhrať, tak aspoň keď ma 

napríklad človek problém s prezentovaním, tak aspoň si to môže vyskúšať na nečisto, dostať spätnú 

väzbu, čo bolo dobré, čo by bolo dobré ešte na práci vylepšiť čo môže človeku veľmi pomôcť ďalej 

pri písaní a prezentovaní jeho záverečnej práce. Výhoda môže byť samozrejme aj finančná odmena. 

Jediná nevýhoda aká môže byť, tak asi zaujatosť niektorých z „porotcov“ voči téme, ktorú si človek 

vyberie alebo jeho fakulte.“ Študent 3: „Myslím si, že ak sa študent rozhodne pre ŠVOČ, môže tým 

získať cenné skúsenosti. Najväčšiu výhodu vidím určite v tom, že študent si môže 

vyskúšať/natrénovať prezentovanie svojej práce pred komisiou, čím zistí, aké sú jeho silné a slabé 

stránky pri prezentovaní, dozvie sa, čo by mal pri obhajobe svojej záverečnej práce urobiť inak. Tak 

isto sa vďaka spätnej väzbe dozvie, akú úroveň mala jeho práca, aké nedostatky mala a podobne. A 

veľké plus je samozrejme to, že určité percento zo ŠVOČ môže študent použiť vo svojej záverečnej 

práci.“ 
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Pýtali sme sa troch študentov, ktorí nám boli ochotní odpovedať na päť otázok ohľadom ŠVOČ-ky. 

Z uvedených odpovedí vyplýva, že prihlásiť sa na ŠVOČ-ku, zúčastniť sa jej je  pre študenta 

prínosom, a obohatením pre jeho ďalšie štúdium. Tak...ak o tom uvažuješ, neváhaj!  

 

Autorka: Bc. Hana Filipová 

 

ŠTUDENTSKÁ AKTIVITA:  

   
 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študenstva udelil 

rektor Univerzity Komenského akademickú  pochvalu  31 

študentom.  

Za Pedagogickú fakultu,  konkrétne za Katedru sociálnej 

práce, bola ocenená Brigita Hlačinová, študentka 

3.ročníka bakalárskeho štúdia, členka redakčnej rady.  

Cenu si prevzala za jej bohaté skúsenosti v sociálnej práci 

a za nesmiernu pomoc pri organizačných a PR aktivitách 

na Katedre sociálnej práce.  

Okrem toho si cenu prevzala za 2. miesto v 

celoslovenskom kole ŠVOČ s témou: "Supervízia 

sociálnych pracovníkov pracujúcich s užívateľmi drog".  

Zarátava sa jej aj prechádzajúca dobrovoľnícka činnosť v 

OZ Odyseus a súčasná dobrovolnícka činnosť v 

Plamienok n.o.  

Brigita pracuje v súčasnosti v OZ Vagus ako 

streetworkerka, v Komore sociálnych pracovníkov a 

asistentov sociálnej práce a aj pre neziskové organizácie, 

ktoré sa venujú sluchovo postihnutým ľuďom, nakoľko je Brigita uznávanou tlmočníčkou 

posunkovej reči. 

Bibe gratulujeme a sme na ňu všetci hrdí!  

Autorka:Bc.Ecaterona Catasonova 
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                                 Aktuality zo sociálnej práce

 

V tejto rubrike si povieme, kde všade sa dá realizovať odborná prax, na čo je dobrá a pod... 

 

Študentská odborná prax je neoddeliteľnou súčasťou štúdia a je teda aj súčasťou Katedry sociálnej 

práce. Študent má na výber z rezidenciálneho/ambulantného zariadenia, z štátneho/verejného 

zariadenia, či mimovládneho/súkromného zariadenia.  

Študenti bakalárskeho stupňa štúdia sa so sociálnymi zariadeniami spoznávajú cez predmet 

„Exkurzia“, ktorý si za cieľ dáva oboznámenie sa s vybranými typmi sociálnych organizácii, s ich 

štruktúrou, metódami a formami práce.  

Katedra sociálnej práce v akademickom roku 2016/2017 spolupracuje pri tomto type praxe so 

zariadeniami:  

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov; OZ Vagus (a integračné centrum DOMEC); OZ 

Ichtys; Domov sv. Jána z Boha, n.o., Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie; a iné. 

V predchádzajúcich ročníkoch k nim patrili aj Centrum Memory o.z. alebo OZ Pomoc ohrozeným 

deťom (Centrum Nádej).  

 

V nasledujúcich ročníkoch sa študent na praxi zoznamuje s administratívou, riadením a sociálnou 

politikou v sociálnej práci. Cieľom je, aby sa študent naučil administratívne postupy v oblasti 

sociálnej práce a sociálnej politiky, aby vedel zhodnotiť použiteľnosť a úspešnosť prijatých zákonov 

v praxi. Okrem toho sa naučí analyzovať súčasnú politiku a hodnotiť ju. Pri rozbore sociálneho 

prostredia študent identifikuje a analyzuje sociálne prostredie, v ktorom sa daná organizácia 

nachádza. Následne uplatňuje sociálnu politiku na úrovni regiónu, spoznáva jej spôsoby, oblasti, 

možnosti a medze. Realizácia prvého kontaktu s klientom sa koná s uplatnením administratívnych 

postupov v sociálnej práci.  

Študenti však praxujú aj na individuálnej sociálnej práci s klientom, rodinou, skupinou 

a komunitou. Cieľom praxe je identifikácia a analýza používaných metód sociálnej práce pri práci 

s klientmi. Práca s klientom obsahuje pozorovanie a analýza uskutočneného pozorovania; vlastná 

práca s klientom pod supervíziou a následné hodnotenie práce s klientom. Navyše, študent si praxové 

stredisko vyberá na základe témy záverečnej práce, ktorú si zvolil.  
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Katedra sociálnej práce je zazmluvnená s viacerými organizáciami, v ktorých sa dá vykonávať prax. 

Ak chce študent vykonávať prax v nezazmluvnenom zariadení, je potrebné, aby dohodol 

zazmluvnenie organizácie s Katedrou SP.  

Možností, kde praxovať, je neúrekom. Študenti, ktorí sa viac zaujímajú o cieľovú skupinu užívateľov 

drog, ľudí pracujúcich v sex-biznise alebo o ľudí bez domova, môžu praxovať v organizáciách OZ 

Prima; OZ Odyseus; OZ Stopa alebo OZ Vagus. Medzi obľúbené praxové zariadenia patria 

napríklad aj resocializačné strediská RETEST alebo Road-Tomky.  

Pre cieľovú skupinu deti a mládež sú obľúbené nízkoprahové zariadenia Mládež ulice; OZ Ichtys 

alebo KASPIAN. S deťmi a mládežou sa však dá praxovať aj v DSS pre deti Rosa; FORTUNÁČIK; 

Člověk v tísni o.p.s.; v detskom domove POHODA – centrum sociálnej pomoci pre deti alebo 

v Centre Nádej. Možné sú aj praxe v krízových strediskách, ktoré sa venujú nielen deťom, ale aj 

rodinám. 

Umožnené je praxovať aj v Q Centrum, ktoré sa venuje LGBT téme alebo v OZ Marginal, ktoré sa 

venuje marginalizovaným skupinám. 

Katedra SP spolupracuje s mnohými rozdielnymi zariadeniami, spomenúť môžeme aj napríklad Úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny; Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov; taktiež aj Migračný 

úrad MV SR alebo Únia nevidiacich Slovenska. 

 

Študent si vďaka praxi vyskúša praktické uplatnenie svojich získaných teoretických vedomostí 

a zručností. V praxi si môže osvojiť jedinečné metódy sociálnej práce, neustále sa zlepšovať a už aj 

počas štúdia sa uplatniť v sociálnej práci. Dôležité však je, aby si študent svoju prax vybral podľa 

toho, čo ho zaujíma. Vďaka tomu si prax užije oveľa viac.   

 

Hľadáš si nejakú brigádu, prax, prácu? Ak áno, tak môžeš pozrieť na dve facebookové stránky: 

https://www.facebook.com/pracaVhumanitnomSmere/?fref=ts  

https://www.facebook.com/HumanitniJob/?fref=ts 

 

Autorka: Brigita Hlačinová 

 

 

 

https://www.facebook.com/pracaVhumanitnomSmere/?fref=ts
https://www.facebook.com/HumanitniJob/?fref=ts
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                  To určite potrebuješ! 

 

V tejto rubrike nájdeš potrebné informácie, linky, ktoré isto vo svojom štúdiu budeš potrebovať. 
 

Univerzita Komenského v Bratislave: http://uniba.sk/ 

 

Pedagogická fakulta UK v BA: http://www.fedu.uniba.sk/ 

 

Katedra sociálnej práce PdF UK v BA: http://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-socialnej-

prace/ 

 

Kontakt - Katedra sociálnej práce PdF UK v BA: http://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-

socialnej-prace/kontakt/  

 

Zóna pre študentov - Katedra sociálnej práce PdF UK v BA: 

http://zona.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-socialnej-prace/  

 

Aktuality - Katedra sociálnej práce PdF UK v BA: http://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-

socialnej-prace/aktuality/ 

 

Zamestnanci, konzultačné hodiny - Katedra sociálnej práce PdF UK v BA: 

http://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-socialnej-prace/zamestnanci/  

 

FB - Katedra sociálnej práce PdF UK v BA: https://www.facebook.com/katedraSP/?fref=ts 

 

Legislatíva PdF UK v BA: http://www.fedu.uniba.sk/o-fakulte/legislativa-a-dokumenty/ 

 

Akademická knižnica PdF UK v BA: http://www.fedu.uniba.sk/sucasti/akademicka-kniznica/ 

 

Súborný online katalóg UK v BA: http://alis.uniba.sk:8088/search/query?theme=Katalog 

 

„Moja uniba“: https://moja.uniba.sk/  

 

Ais2: https://ais2.uniba.sk/ais/start.do 

 

Univerzitný email: https://idp.uniba.sk/idp/Authn/UserPassword 

 

 

http://uniba.sk/
http://www.fedu.uniba.sk/
http://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-socialnej-prace/
http://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-socialnej-prace/
http://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-socialnej-prace/kontakt/
http://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-socialnej-prace/kontakt/
http://zona.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-socialnej-prace/
http://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-socialnej-prace/aktuality/
http://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-socialnej-prace/aktuality/
http://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-socialnej-prace/zamestnanci/
https://www.facebook.com/katedraSP/?fref=ts
http://www.fedu.uniba.sk/o-fakulte/legislativa-a-dokumenty/
http://www.fedu.uniba.sk/sucasti/akademicka-kniznica/
http://alis.uniba.sk:8088/search/query?theme=Katalog
https://moja.uniba.sk/
https://ais2.uniba.sk/ais/start.do
https://idp.uniba.sk/idp/Authn/UserPassword
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Na tentokrát je to všetko  

Vidíme sa v ďalšom čísle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


