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Milí čitatelia, 

 

veľmi nás teší, že čítate tieto riadky, a teda i naďalej zachovávate priazeň k „nášmu“ 

katedrovému časopisu.  

 

Pre začiatok vám môžeme povedať, že toto číslo sme poňali trocha obšírnejšie. Téma 

katedrového časopisu je „Sociálne fenomény“ Zaoberáme sa tzv. „pod témami“, ako je 

migrácia, násilie, drogy. Tieto tri témy vnímame v súčasnej dobe ako aktuálne (možno trocha 

aj spolu nejakým tým spôsobom súvisia), a preto sme sa im rozhodli  bližšie venovať. Sami 

veľakrát nepoznáme odpovede na rôzne otázky, na otázky, ktoré nás môžu aj trápiť, a ktoré sa 

týkajú tém, ako sme už spomínali: migrácia, násilie, drogy. Preto sme uskutočnili rozhovory 

s pánom doc. PhDr. Peterom Brnulom, PhD., prof. PaedDr. Vladimírom Labáthom, PhD., paní 

PhDr. Martinou Čiernou, PhD., pánom Mgr. Martinom Smrekom, a paní Mgr. Olíviou 

Strelkovou z OZ Odyseus. Týchto ľudí vnímame ako kompetentných v témach, ktorým sa 

v tomto čísle venujeme, a preto nás zaujímali ich myšlienky, názory a postoje. 

 

Záverom sa chcem poďakovať celej redakčnej rade katedrového časopisu „Face to face“, 

všetkým ľuďom, s ktorými sme robili rozhovory, že si našli čas a boli ochotní sa podeliť o svoje 

názory, ďalej všetkým ľuďom, ktorí akokoľvek participovali na tvorbe tohto čísla. Vážim si 

toho, a verím/e, že toto číslo vás zaujme, a možno bude aj prínosom tam, kde je to potreba. 

 

Za redakčnú radu 

Hana Filipová

https://www.facebook.com/facetofaceuk/?fref=ts
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Nasledujúci rozhovor prebehol s pánom docentom Brnulom. Na Katedre sociálnej práce PdF 

UK v Bratislave pôsobí už nejaký ten rok. A nakoľko sa rozumie téme ako sú migranti, a keďže 

je táto téma v súčasnosti dosť tzv. „populárna“, tak sme sa pána docenta spýtali na jeho názory 

a postrehy. 

 

V súčasnosti je celosvetovou 

problematikou téma týkajúca sa 

migrantov. Každý deň si o nich môžeme 

prečítať v dennej tlači, alebo o týchto 

ľuďoch počúvame vo večerných 

správach. Podľa Vášho názoru, je táto 

situácia taká vážna ako ju prezentujú 

médiá?   

Je to veľmi široká otázka. Mali by sme skôr 

hovoriť o migrácii smerom do Európy. Je to 

totiž veľká vlna migrácie. Štatisticky vieme, 

že je to vlna, ktorá tu desiatky rokov nebola. 

Ja si myslím, že je to téma, ktorá je zneužitá 

politicky, že sa o nej viac hovorí ako sa činí. 

Je mi to tak trochu ľúto, že viac pracujú 

ľudia ako dobrovoľníci, než systém pomoci. 

Je úžasné, že v Európe máme občiansky typ 

spoločnosti, ktorý mobilizuje ľudí do 

dobrovoľníctva. Ale aby som upresnil, čo 

mi je ľúto, že štáty nereagujú ako by podľa 

mňa mali systémom pomoci, Lebo 

v konečnom dôsledku ide o ľudí, ktorí 

potrebujú pomoc. To či budú ekonomickí 

migranti žiadatelia o azyl, alebo nelegálni 

migranti, to je statusová záležitosť, ktorá by 

sa mala riešiť ako druhoradá. Keď čítate, 

počúvate, vidíte správy prostredníctvom 

kamier, to prostredie, do ktorého ich 

dávame, to asi nie je hodné EÚ 

v ktoromkoľvek členskom štáte. Pričom 

rozumiem, že by sa mala chrániť vonkajšia 

hranica Schengenu alebo EÚ, alebo by mali 

byť k tomu smerujúce opatrenia. Je mi ľúto 

tej situácie, ktorá nastala. Je mi ľúto tých 

ľudí, ktorí musia stovky - tisíc kilometrov 

kráčať a dočkajú sa takto nedôstojného 

prijatia akokoľvek s akýmkoľvek statusom, 

ale nie je to dôstojné.  

 

Vy ste teda toho názoru, že pomoc by sa 

mala poskytovať bez ohľadu na to, či je 

to ekonomický migrant alebo nie? 

Rozlišujeme dve časti uvedeného: mala by 

sa poskytovať pomoc vo fáze, keď migranti 

prichádzajú a sú unavení, zbedačení, 

ubolení. Potom by mali prejsť konaním, 

a tam sa podľa práva rozhodne. Ak je to 

ekonomický migrant, tak sa k nemu správať 

ako k ekonomickému migrantovi a v súlade 

s legislatívou tak ako to žiada, alebo teda sa 

k ním správať ako k žiadateľom o azyl. Čo 

mi na tom celom vadí je, že akoby 

potláčame právnou diskusiou dimenziu 

ľudskosti. Taká klasická kresťanská pomoc 

blížnemu svojmu, tá mi skutočne 

v súčasnosti chýba. 
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Čo si myslíte o prípade, keď našli 

v nákladnom aute pri rakúskych 

hraniciach cca 70 mŕtvych migrantov? 

Je to veľká tragédia. Je to veľké memento 

a vždy si kladiem otázku, či bolo 

potrebných vyše 70 životov na to, aby sa 

rozprúdila taká obrovská diskusia 

(v pozitívnom slova zmysle). Z môjho 

pohľadu sa ľudia od toho momentu akoby 

spamätali. Na druhej strane, nie je to jediná 

tragédia toho presunu migrantov. Je tam 

niekoľko ďalších a iných ľudských strát, 

aby sme teda neznevažovali tie iné straty na 

ľudských životoch. Ja osobne som v tom 

trocha zmätený. Ak sa teraz odosobním, „to 

auto“ ukazuje odvrátenú stranu Európy 

a EÚ. My tu máme aj ľudí, ktorí zarábajú na 

danom nešťastí, a zarábajú nemálo. To už 

nie je dostať ich do Európy, ale obchoduje 

sa zjavne aj v rámci Európy. Čiže, to je 

ďalšia dimenzia tejto témy v nadväznosti, 

keď sme hovorili o láske k blížnemu alebo 

o solidarite. Tak, ako to je potom 

s hodnotami Európy? Na akých hodnotách 

stojí táto spoločnosť? Aké hodnoty 

vyznávame, keď máme medzi sebou 

reportérku, ktorá, ako to vyzerá z obrazu 

kamerových záznamov, kopne do muža 

s dieťaťom a predtým do dievčaťa.  

 

Premýšľam, že cena tých životov je 

privysoká na to, aby sme my ako Európa 

a EÚ zistili, že máme aj iné hodnoty, 

o ktorých sa hovorí napr. aj menej. Alebo 

žijú občania EÚ inými hodnotami než sú 

deklarované? Ja neviem sám som v tom 

zmätený a najviac, čo ma desí je možno ten 

veľký a teraz myslím mentálny múr, ktorý 

je medzi bývalou východnou Európou 

a západnou Európou. Toto sa prejavilo 

v rétorike ľudí, keď v Maďarsku, na 

Slovensku sa samotní občania negatívne 

vyjadrovali o migrantoch, ktorí prichádzajú 

na územie Európy a 7 kilometrov v tejto 

chvíli od nás ich vítali s otvorenou náručou, 

s dekami a jedlom v Rakúsku. Tak, to je pre 

mňa šok. 

 

Myslíte si, že verejná mienka Slovákov je 

vo veľkej miere ovplyvnená názormi 

politických predstaviteľov? Myslím 

odmietanie kvót, že utečenci sú niečo zlé? 

Vždy je verejná mienka ovplyvňovaná aj 

politikou. V tomto prípade, áno myslím si, 

že majú vplyv politici, (z vládnej strany 

alebo z opozície), na obyvateľov/občanov 

tejto krajiny. 

A ten vplyv je taký aký je, to vidíme. Na 

druhej strane, ja sa trochu desím, že tu 

naozaj ešte niečo je. Nejaký pozostatok 

z totalitného režimu, z jeho hodnotovej 

orientácie prenášanej na občanov tejto 

krajiny, čo sa ukazuje aj geograficky 

v strednej Európe, tak ako bola postavená 

železná opona. 

 

Podľa EÚ máme prijať približne 1 500 

migrantov. Ako by ste riešili toto 

nariadenie, keby ste do toho mohli 

zasiahnuť? 
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Nebudem sa ku kvótam vyjadrovať lebo 

nemám o tej téme presné informácie. 

Avšak, myslím si, že tak ako je podávaná 

informácia, tak to nie je úplne objektívna 

pravda, resp., sa z daných kvót stal 

„strašiak“. 

Ale ak hovoríme o 1 500 ľuďoch, tak si 

myslím, že Slovensko by nemalo problém 

sa postarať o týchto ľudí. A  najmä z toho 

dôvodu, že my sme tu mali obdobia kedy 

sme na Slovensku mali vysoké počty 

žiadateľov o azyl. A pokiaľ hovoríme 

o migrantoch ako o väčšej skupine, teda, že 

sú tam aj iné právne statusy daných ľudí, tak 

si myslím, že by sme to vedeli zvládnuť. 

Skutočne si myslím, že by to problém nebol. 

Vôbec to nevnímam ako ekonomický 

problém. Skôr nerozumiem tomu, v čom je 

problém/resp. v čom ho vidíme. Ťažko sa 

mi prijíma, že v tom môže byť problém, aby 

sme poskytli možnosť azylového konania 

pre 1 500 ľudí. Rétoriku typu, že sú medzi 

nimi teroristi, vrahovia a taký tí „zlí ľudia“, 

takým spôsobom akým je podávaná 

odmietam. Áno pripúšťam, môžu tam byť 

medzi nimi, nikto netvrdí, že nemôžu, ale 

predsa pochybujem, že sú tam, lebo ľudia 

tohto typu sa nepotrebujú takto dostať do 

Európy. A keď už aj tam sú, tak sa pýtam - 

Ako máme postavené azylové konanie, keď 

by sme neboli schopní vyselektovať 

teroristu z neho? Tak to znamená, že sa 

bojíme vlastného konania, ktoré je 

nedokonalé, že nebudeme vedieť odhaliť 

v ňom človeka, ktorý nás chce oklamať? To 

nehovorím o strachu z nedokonalosti 

systému. Naopak, som presvedčený, že 

máme dobrý systém, a že je to len rétorika. 

Máme naozaj z hľadiska procesu kvalitné 

azylové konanie a zároveň máme najmenej 

prideľovaných azylov. Čiže máme tu 

Migračný úrad MV SR, ktorý si robí svoju 

prácu, robí ju tak ako ju robí, a ja si myslím, 

že je schopný odfiltrovať aj prípadné 

nebezpečenstvo. Len ma desí prečo politici 

Migračnému úradu MV SR takto 

nedôverujú. 

 

Takže ak tomu dobre rozumiem vy si 

myslíte, že hlavný problém je strach 

z tých ľudí, že čo by sa vlastne stalo, keby 

táka masa ľudí prišla na Slovensko? 

Myslím si, že áno je to strach. 

 

Migrantom pomáhajú mimovládne 

organizácie aj obyčajní ľudia – 

oblečením, jedlom a pod. V mnohých 

prípadoch sa stáva, že migranti túto 

pomoc odmietnu. Čo ich k tomu vedie, 

aby danú pomoc odmietli? 

Ťažko sa mi k tomu vyjadruje, lebo by sme 

museli hovoriť o konkrétnych prípadoch, 

ktoré ale nepoznám. Ak sa to aj stalo, určite 

na to mali dôvod. Problém skôr vidím 

v tom, čo média ukazujú. Častokrát je to aj 

inak podfarbené, a je to podfarbené aj tým 

subjektívnym príbehom novinára/reportéra. 

Ťažko sa mi vyjadruje, lebo vidím 

množstvo hypotetických tém. Možno je 

daný človek naozaj najedený. My keď sme 
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tiež najedení, tak neprijímame jedlo, 

prijímame ho predsa keď sme hladní. 

Skôr sa obávam toho, či to nie je zneužité, 

keď migranti napríklad odmietli vodu. 

Možno to bol ich protest, možno chceli 

ukázať svoj vzdor, kde bojovali za niečo, 

ale média ukázali len tú stranu, že odmietajú 

vodu. Ale už neukázali tú stranu, že to bolo 

vlastne poukázanie na iné aspekty svojho 

bytia. Snažili sa poukázať na niečo, čo sa 

v konečnom dôsledku žiaľ ani neukázalo. 

 

Odkiaľ podľa Vášho názoru majú 

peniaze na cestu do Európy? 

Rozlíšme si to. Každý z nás má nejaký 

majetok, a tie peniaze sú z predaja 

vlastných majetkov. 

U niektorých rodín boli častokrát mnohé 

výpovede, že tam nechal manželku, pretože 

dokázali nazbierať len toľko peňazí z 

predaja celého majetku, aby dokázal odísť 

len samotný muž. Alebo jeden zo synov. 

A to je proste o tom, že ak musíte platiť za 

nelegálnu trasu, tak je drahá a tie peniaze sú 

naozaj z ťažko zarobených peňazí. Asi ako 

je to u nás. Niektorí sú bohatší, a niektorí sú 

chudobnejší. 

 

Akým spôsobom by sa malo pomáhať 

migrantom, ktorí nechcú iba prejsť cez 

našu krajinu, ale by sa rozhodli požiadať 

Slovenskú republiku o azyl, a rozhodli by 

sa tu žiť? 

Myslím si, že Slovensko má svoju 

integračnú koncepciu. V zásade sa tu už 25 

rokov pracuje s touto cieľovou skupinou 

s väčšími, menšími úspechmi, čiže nie je to 

nová téma, len možno z hľadiska masovosti 

je veľká. Mám dokonca pocit, že ani nie 

z hľadiska masovosti, ale skorej 

medializácie danej témy a najmä spôsobu 

medializácie. Zoberme si Gabčíkovo. 

Gabčíkovo je obec, kde tábor bol cca 15 

rokov, a naozaj existoval. Ja si myslím, že 

to je sýtené niekým a niečím. Nechcem 

nikoho rozhnevať, ale zrazu obyvatelia sa 

vyslovujú proti táboru, kde už bol. To nie je 

nové miesto, kde sa vytváral tábor. Čiže 

v súlade s integračnou politikou krajiny, 

ktorá je taká aká je, a myslím si, že stále 

možno pracovať na jej zdokonaľovaní. 

V tejto chvíli Slovensko má čo ponúknuť, 

má svoj program pre žiadateľov o azyl 

a rovnako sa pracuje aj s azylantmi. 

 

Ľudia majú strach z migrantov, že sem 

prinesú choroby, neovládajú slovenský 

jazyk atď. Často sa hovorí, že medzi 

migrantmi sú teroristi. O to viac v 

ľuďoch rastie pocit neistoty a strachu. 

Ako by sa dalo pracovať s touto 

problematikou? 

Veľmi jednoducho. Búrať tieto mýty, lebo 

sú to mýty. Ak prechádzajú azylovým 

konaním, sú všetkým ľuďom v azylovom 

konaní urobené lekárske vyšetrenia. Človek 

s prípadným infekčným ochorením resp. 

s akýmkoľvek ochorením ak je 

identifikované je liečený. To sú choroby, 

ktoré sem v podstate žiadatelia o azyl 
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nemajú šancu priniesť. Majú šancu to 

priniesť našinci, ktorí odletia do Kórei 

a prinesú napríklad „vtáčiu chrípku“. 

A také prípady sme tu už mali, pre ktoré 

ľudia končili v tzv. ľudovo 

povedané „karanténe“. 

Že neovládajú slovenský jazyk je pravda, 

lebo sa naň ani nikdy nepripravovali. 

Ovládajú iný svetový jazyk. Ale zasa 

v integračnom programe je. Súčasťou 

integračného programu je aj vzdelávanie 

v slovenskom jazyku. Čo nevedia sa ešte 

môžu dovzdelať. Veď bez toho sa naozaj na 

slovenskom trhu práce nepohnete. No a to, 

že sú teroristi – nemyslím si to. To je ďalší 

mýtus. 

Súčasťou azylového konania je 

preverovanie tých ľudí cez policajné 

zložky, alebo aj cez zložky bezpečnostnej 

služby. Ak sa nám tam vyskytne terorista, 

tak nám zlyhali aj policajné aj informačné 

zložky? To si nemyslím. Naozaj je to mýtus, 

som presvedčený, že by vedeli 

identifikovať teroristu.  

Opäť pre mňa sú oveľa väčšou témou  

„vnútorní teroristi“ ak ich takto nazvem. 

Občania EÚ, ktorí sa nechajú najímať a idú 

bojovať napr. za Islamský štát a potom sa 

vrátia naspäť. A túto časť občanov nikto 

nerieši. Riešime ľudí, pri všetkej úcte to 

v úvodzovkách myslím, ktorí utekajú 

a chránia si svoj život. Ako pracovať 

s verejnou mienkou a nepodporovať mýty? 

Nepodporovať vo výrokoch, či už od 

osobností kultúrneho, spoločenského života 

až po politikov. Rovnako aj s islamizáciou, 

ktorá na začiatku zaznela. Nemyslím si, že 

ide o islamizáciu Európy. Európa bola vždy 

multikultúrna už len z hľadiska vlastnej 

histórie na ktorej stojí. 

Pre mňa je skôr otázne ako, keď to otočím, 

prečo mnoho kresťanov opúšťa kresťanskú 

vieru a konvertuje na islam? Toto je podľa 

mňa téma s čím by sme mali pracovať, že 

čo sa deje, že strácame nejakú kultúrnu 

identitu? Aj v tomto som zmätený. Čiže 

inak, je dôležité pracovať otvorene 

s informáciami, pracovať s verejnou 

mienkou a demestifikovať mýty. 

 

Je podľa Vášho názoru Slovensko 

pripravené na príliv migrantov? 

Sme krajina, pre mňa veľmi zázračná – 

v negatívnom slova zmysle, kde občania 

spisujú petíciu proti človeku s postihnutím, 

kde občania protestujú proti hospicom, 

detským ihriskám. A preto položím otázku 

inak. Na čo sme my vlastne pripravení? 

Sme pripravení žiť spolu, medzi sebou?  

Skutočne nie sme pripravení, na nič 

a nikoho? 

Som presvedčený, že Slovensko je 

pripravené, len občania sú sýtení 

informáciami, že Slovensko nie je 

pripravené na túto tému. Tu sa nemá 

hovoriť o eutanázii, lebo Slovensko nie je 

pripravené na eutanáziu. Slovensko nie je 

pripravené na registrované partnerstvá osôb 

rovnakého pohlavia. Na čo sme potom 
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vlastne pripravení podľa tejto rétoriky? To 

nie sme pripravení na nič? 

A toto ma uráža ako občana tejto krajiny, že 

mi niekto hovorí, že nie sme na to a ono, 

pripravení. Podľa mňa je to skôr o tom, že 

politici nevedia ako s nami majú 

diskutovať. Toto vnímam ako ďalšie 

zlyhanie verejnej politiky (okrem iných), ak 

tí, ktorí ju robia konštatujú, že pre tých, pre 

ktorých pracujú nie sú na niečo pripravení. 

To je podobné, ako keby ste ako sociálni 

pracovníci skonštatovali, že téma ľudskej 

dôstojnosti je dôležitá, ale klienti na ňu nie 

sú pripravení, tak diskusiu ako aj prácu na 

dôstojnosti klientov sociálnej práce 

odsúvame... Avšak pripúšťam, že keďže sa 

nepracuje s verejnou témou voči 

migrantom, tak by to mohol byť problém, 

keď by tu bol zrazu nával. Lebo doteraz 

akoby sme sa tvárili, že to nie je problém, 

o ktorom by bolo potreba s verejnosťou 

hovoriť. 

 

Rozumiem tomu správne, že keď vlastne 

najvyšší politicky postavení ľudia 

hovorili, že ako pripravení sa budeme 

správať tak, aby sa verejnosť na to inak 

pozerala, resp. mala na to iný pohľad? 

Nielen najvyšší politici na tých najvyšších 

miestach a osobnosti spoločenského 

a kultúrneho života, ale aj politici na tých 

najnižších stupňoch v obciach a mestách, 

by sa nemali tváriť, že sa ich tieto témy 

netýkajú. Ak by to tak bolo, tak by to bolo 

iné. Mám pocit, že nám chýba priama 

komunikácia v komunitách medzi sebou. 

Hovoriť o tom, čo sa nám páči a čo sa nám 

nepáči. Čo je pre nás dobré, a čo pre nás 

dobré nie je. A možno spôsobom akým sa 

vedie politika aj 

komunálna/komunitná/celoštátna/celoeuró

pska.  

 

Chceli by ste niečo odkázať študentom, 

naším čitateľom, čo sa týka danej situácie 

s migrantmi, buď Vy ako človek, alebo 

ako sociálny pracovník? 

Mám na to takú univerzálnu odpoveď, ktorú 

vyznávam aj ako človek aj ako profesionál. 

Ako človek, si nesmierne ctím a vážim 

slobodu, dôstojnosť a autonómiu. Sú to aj 

profesné hodnoty, ktoré sociálnu prácu 

sprevádzajú. Zároveň a v súlade s týmito 

hodnotami konať tak, aby sme zachovávali 

a pestovali ľudskú dôstojnosť, slobodu a 

zodpovednosť. 

 

 

Text: Soňa Praženková, Martina Zemanová 

Článok prešiel autorizáciou 
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Rozhovor s pánom prof. PaedDr. Vladimírom Labáthom, PhD 

Pán profesor Labáth je jedným zo zakladateľov Katedry sociálnej práce PdF UK v Bratislave, 

čiže môžeme povedať, že na katedre pôsobí dlho, vlastne od jej samotného vzniku. Nakoľko 

má pán profesor veľký rozhľad, a zaujímali nás jeho názory, myšlienky a postoje, tak sme s ním 

spravili nasledujúci rozhovor.   

V súčasnosti je celosvetovou 

problematikou téma migrantov, ale aj 

islamizácia. Ako túto situáciu vnímate zo 

svojho pohľadu Vy? 

Migrácia nie je nová téma, pohyb vo väčšej 

alebo menšej miere sa vo svete deje 

neustále. Prispievajú k tomu politické 

zmeny, násilie, vojny, aj prírodné 

katastrofy. Novou témou je, že masívna 

vlna migrácie zasiahla Európu 

a predovšetkým Európu nepripravenú. 

Neviem či ide v rámci súčasnej vlny 

migrantov o islamizáciu. Zaiste ide o ľudí 

z iného kultúrneho prostredia. Nik však 

s istotou nevie, aký je pomer ľudí 

z arabských alebo balkánskych krajín, 

koľko z nich je moslimov, kresťanov, 

veriacich alebo neveriacich. Nik netuší 

koľkí sa rozhodli pre odchod zo svojej 

domoviny pre politickú situáciu, ohrozenie 

života, z ekonomických dôvodov či pre 

túžbu po slobode. Zjednodušenia sú však 

vždy naporúdzi, jedným z nich je stereotyp 

islamizácie. Islamizácia ako koncept  

globálnych konfrontácií, samozrejme, nie je 

vylúčený. Mechanicky ho uplatňovať na  

celú migračnú vlnu je, ale skresľujúce. Je to 

podobné, ako keď niekto tvrdí, že imigranti 

sú iní, ako my. Majú nesporne inú životnú, 

historickú a kultúrnu skúsenosť, ale sú to 

ľudia s rovnakými potrebami, ako ľudia 

kdekoľvek inde.  

 

Myslíte si, že by pomohla lepšia osveta, 

aby verejnosť lepšie pochopila tému 

migrácie? 

Určite áno, informácie sú nesporne 

prospešné. Rozhodujúce je však o aké 

informácie ide a ako sú informácie 

podávané, v akom kontexte sú 

poskytované. Aj neutrálna informácia môže 

v spojení s inými údajmi vyznieť zaujato. 

V tom je obrovská a takmer nekorigovaná 

moc médií. Osveta by mala poskytovať 

poznatky, vzdelávať a nemanipulovať 

mienkou iných. Kľúčové je s akým 

úmyslom sa informácie poskytujú. Pokiaľ 

sa hlásime k hodnotám otvorenosti, 

tolerancie, slobody, solidarity potom aj 

„naša“ osveta bude tomu zodpovedať.  

Neviem, ako by mohla verejnosť lepšie 

pochopiť tému migrácie. Skôr by som 

hovoril o  súvislostiach, čo znamená 
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migrácia, aké dôsledky môže mať 

vyvolávanie strachu, šírenie nepriateľstva. 

Kritická situácia, aká v EÚ v súvislosti 

s imigrantmi je, vyžaduje racionálne 

argumenty, hľadanie optimálnych riešení 

a nie emotívne výlevy. Ale vrátim sa 

k Vašej otázke. Jeden z modelov 

medzikultúrnej spolupráce považuje za 

rozhodujúci princíp kontaktu. Pokiaľ sa 

s niekým poznáme osobne inak vnímame 

a chápeme aj jeho situáciu, názory alebo 

presvedčenie. Pokiaľ však dostávame len 

jednostranné informácie a nemáme 

príležitosť si ich overiť v priamom styku 

s ľuďmi, ľahko podliehame vplyvom iných. 

Na Slovensku žijú Arabi, moslimovia, ale aj 

hinduisti či budhisti, nie je ich mnoho, ale 

skúsenosť s nimi nenaznačuje žiadne 

konflikty. Tí, ktorí prichádzajú teraz by 

mali byť inými? Niektorí z nich určite iní 

budú, ale nie je tomu tak aj medzi 

Slovákmi? Koľko výhrad majú 

Bratislavčania oproti východniarom 

a naopak? V deväťdesiatych rokoch bolo na 

Slovensku okolo desaťtisíc utečencov 

z Balkánu. Všimli si to médiá, ovplyvnilo to 

postoje ľudí, ekonomickú situáciu? 

Vzhľadom na vojnové 

konflikty, ekologické katastrofy 

a klimatické zmeny je veľmi 

pravdepodobné, že imigrácia do Európy sa 

trvalo a dôsledne zastaviť nebude dať. Je asi 

lepšie sa na ňu pripraviť, ako ju popierať 

alebo démonizovať.  

 

Akým spôsobom ovplyvňuje daná 

situácia týkajúca sa migrantov, a do 

budúcnosti aj môže ovplyvniť zo 

spoločenského hľadiska Slovenskú 

republiku? 

Iste to Slovensko ovplyvniť môže, 

nepredpokladám však, že by to mohlo byť 

fatálne alebo zásadné. Na politickej úrovni 

vidno polarizáciu názorov v rámci EÚ. 

K demokracii odlišnosť názorov patrí. Ide 

len o to, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej. 

Pokiaľ pôjde o konštruktívny dialóg a budú 

sa dodržiavať dohodnuté pravidlá situácia 

môže byť zvládnuteľná aj bez negatívnych 

dôsledkov. 

Téma imigrácie má značne konfliktný 

potenciál. Ak sa budú naďalej podnecovať 

negatívne emócie môže byť vysoko 

riziková, v spoločenskej atmosfére 

ohrozenia môže byť pre ultrapravicové 

skupiny ideálnou cestou k získaniu 

sympatizantov.   

Z pohľadu ohrozenia domácej kultúry, ako 

sa to občas v médiách objavuje, je, podľa 

mňa, riziko minimálne až nulové. Aký 

počet migrantov by musel prísť a aké 

pozície by museli utečenci získať, aby 

ohrozili domácu kultúru, náboženstvá, 

zvyky, vzťahy, hodnoty, normy? Bratislava 

bola historicky multikultúrnym mestom, 

kde žila menšina Slovákov. Bola to 

prednosť alebo nevýhoda? Ja som 

presvedčený, že oveľa viac výhoda. Nielen 

z pohľadu jazykovej výbavy, ale hlavne 

z dôvodu tolerancie k inakosti, 
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rôznorodosti, otvorenosti, na základe 

skúsenosti s prekonávaním odlišností, 

zvládaním nedorozumení a rešpektom 

k iným hodnotám. Vidieť svet z rôznych 

pohľadov je predsa nezaplatiteľnou 

devízou. 

Pri téme migrácie sa prejavuje silná 

tendencia k interpretácii situácie na 

princípe „my – oni“. My, Slováci a oni 

v Bruseli, my a oni (imigranti). S týmto 

máme v našej kultúrnej oblasti bohaté 

skúsenosti. Stredoslováci sa sťažujú na 

rozhodnutia v Bratislave, v Bratislave sa v 

minulosti sťažovali na pragocentrizmus, 

v Prahe neboli spokojní s rozhodnutím 

v Moskve. Samozrejme, že to nie je 

fenomén existujúci len v strednej Európe. 

Brusel, rovnako ako v minulosti Praha, nie 

je politicky cudzinou. Chytľavosť tohto 

pohľadu naznačuje, že participatívna 

demokracia nefunguje správne, alebo nie je 

primerane vnímaná a uplatňovaná. Spôsob 

uvažovania „my – oni“ nepriamo 

naznačuje, kto je potenciálny nepriateľ. 

Spoločný nepriateľ je pritom jedným z 

najjednoduchších spôsobov budovania 

súdržnosti skupín. Je nesporne funkčný. 

A nebezpečný.   

 

Myslíte si, že by bolo tzv. namieste, ak by 

sa ľuďom povedalo odspodu, že daní 

ľudia nie sú zlí, ale boja sa osvoj život, 

a preto utekajú? 

Myslím si, že ľuďom netreba povedať čo si 

majú myslieť. V ideálnom prípade by si 

ľudia mali urobiť svoj názor na základe 

informácií a poznatkov. Otázkou potom je 

aké informácie sú k dispozícii a z akého 

zdroja ľudia čerpajú. Ale to sa trochu 

vzďaľujeme od témy. 

Hodnotiť imigrantov na dobrých alebo 

zlých, vytvárať kategórie, zovšeobecňovať 

je vždy predsudočné. Sú to ľudské bytosti 

a v súčasnej situácii je väčšina z nich 

nesporne v existenčnej a existenciálnej 

kríze. Ak si dobre pamätám Slovensko si 

v rámci EÚ zadefinovalo svoju 

charakteristiku slovom pohostinnosť. 

A s tým súvisia kresťanské hodnoty, ktoré 

slovenskí reprezentanti ponúkajú s veľkou 

obľubou.  

 

Čo by sa malo podľa Vášho názoru 

zmeniť, aby tí obyvatelia, ktorí majú 

negatívny názor na migrantov zmenili 

svoj názor? 

Nemáme právo žiadať druhých, aby zmenili 

názor. To je ich rozhodnutie. Na jednej 

strane sú spoločenskí „mienkotvorcovia“. 

Ľudia, ktorí majú vplyv, teda moc. Moc 

a zodpovednosť sú dve strany tej istej 

mince. Nejde len o moc vyplývajúcu 

z postavenia, ale o moc slova a moc 

nevysloveného. Zodpovední tvorcovia 

verejnej prezentujú svoje názory bez tzv. 

skrytej agendy. Teda s cieľom prezentovať 

svoj názor, rešpektovať pohľad iných, 

hľadať optimálne riešenia. A určite aj 

získať nasledovníkov. Bez postranného 
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úmyslu, to znamená nevyužiť jednu tému 

k inému cieľu.   

Na druhej strane sú „poslucháči“, ktorým je 

posolstvo určené. Ich zodpovednosťou je 

zvážiť informácie, triediť a vyhodnotiť ich. 

Či zostaneme na úrovni jedného 

informačného zdroja, či sa zaoberáme 

kvalitou údajov, či ich podrobíme kritickej 

analýze je zodpovednosťou druhej strany. 

Nemôžeme žiadať, aby niekto prijal náš 

názor, môžeme sa snažiť, aby bol jav 

predostretý podľa možnosti komplexne 

a ľudia si názor vytvorili sami.  

 

Na druhej strane, čo by mali migranti 

urobiť, aby sa lepšie integrovali medzi 

nás, v prípade ak by sa rozhodli usadiť sa 

na Slovensku? 

Domnievam sa, že keď sa niekto rozhodne 

žiť v inej krajine, tak by sa určite mal snažiť 

prispôsobiť sa daným podmienkam. Prvá 

úroveň je zákon. Ak je uzákonená povinná 

školská dochádzka, monogamia, vek 

právnej zodpovednosti a ďalšie nemožno 

tolerovať výnimky. Druhou vecou je 

náboženstvo a kultúra. V SR je uzákonená 

náboženská sloboda, musí byť teda 

rešpektovaný aj Islam. Do akej miery chce 

Sýrčan zostať Sýrčanom a do akej miery 

chce byť Európanom je jeho rozhodnutie 

a to nemožno potláčať. Toto vidíme aj na 

slovenských emigrantoch, z niektorých sa 

po krátkom čase stávajú Nemci, 

Američania, iní zostávajú Slovákmi do 

takej miery, že sa poriadne nenaučia ani 

jazyk danej krajiny.  

Ide teda asi o mieru. Je rozdiel či sa niekto 

asimiluje a prijme danú kultúru v plnej 

miere, alebo či sa integruje a ponecháva si 

časť svojej národnej identity alebo zostáva 

navždy cudzincom. Nejeden emigrant žije 

v izolovanej komunite svojej kultúrnej, 

národnej alebo náboženskej skupiny. 

V Chinatown alebo v Little Italy v New 

Yorku nie je zriedkavé, že sa nedohodnete 

po anglicky.   

Myslím si, že ľudia, ktorí prichádzajú by 

mali, ak je to možné, zvažovať do akej 

krajiny idú, v čom im krajina vyhovuje 

a mali by byť voči danej krajine lojálni, keď 

sa v nej rozhodli žiť a boli v nej 

akceptovaní.  

 

Niektoré susedné krajiny zaviedli 

opätovné hraničné kontroly. Myslíte si, 

že toto opatrenie prispeje k zvýšeniu 

pocitu istoty u našich obyvateľov? Ako 

toto opatrenie vnímate z Vášho pohľadu? 

Hraničné kontroly považujem za 

skratkovitú reakciu podobne ako 

jednorazové, jednostranné a čiastkové 

nekoordinované riešenia. Imigrantská kríza 

je vážna a zložitá vec. Vyžaduje komplexné 

riešenia na úrovni politickej, bezpečnostnej, 

humanitárnej, sociálnej, kultúrnej, 

ekonomickej, právnej i psychologickej. Asi 

aj nejakej ďalšej. Pokiaľ nedôjde k dohode 

v rámci EÚ zameranej na makrosociálne 

i mikrosociálne úlohy a nebudú aktivity 
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vzájomne prepojené a koordinované 

nemožno očakávať priaznivý výsledok. To, 

že riešenia sú stále viac alebo menej len 

diskutované a neprijaté na celoeurópskej 

úrovni je druhá vec. 

Či hraničné kontroly zvýšia pocit istoty 

neviem. Pravdepodobne u niekoho asi áno. 

Iných to môže naopak zneistiť. Dôležité je, 

kde by sa zaviedli, ako by sa 

uplatňovali...ich zavedenie medzi krajinami 

schengenského priestoru považujem za 

nebezpečný krok späť.   

 

Čo si myslíte o odmietaní kvót na 

prijímanie migrantov? 

Zámer uplatniť kvóty nie je, podľa mňa, 

šťastný a ešte nešťastnejšie bol nastolený. 

V mnohých krajinách vyvolal odpor, 

ktorému sa dalo predísť. Neustále diskusie 

okolo kvót sú zreteľne neproduktívne. Ide 

o dve zásadné roviny problému - ako sa 

postaviť voči imigrantom a ako reagovať na 

žiadosť o pomoc od partnerov z EÚ. 

Partnerstvo a spoluprácu považujem za 

príliš významné hodnoty spoločenstva na 

to, aby sa znehodnotili. Kooperatívny 

postoj sa najviac cení v záťažovej situácii. 

Prijať isté počty imigrantov bude nutné. 

Otázky či partneri urobili chyby, alebo či sa 

voči nám správali vždy korektne sú iste 

legitímne. Neviem však či vhodné 

v krízovej situácii.  

 

Z Vášho pohľadu, v akej krajine majú 

utečenci tzv. najlepšie podmienky na 

život (zo spoločenského, kultúrneho 

hľadiska), a prečo? 

Na to vám neviem odpovedať, pretože 

najskôr by sme si museli zadefinovať, čo 

znamenajú najlepšie podmienky. Najlepšie 

podmienky – z ekonomického, 

legislatívneho, geografického hľadiska, 

z aspektu možnosti integrácie, etnicity, 

vzdelávania...   

Pokiaľ by sme hovorili o atraktívnosti 

krajiny pre imigrantov dalo by sa 

predpokladať, že pôjde o krajiny, ktoré sú 

zvyknuté na rozmanitosť vo väčšej miere, 

kde žijú ľudia rôznych kultúr, národností, 

náboženstva už dlhšiu dobu...tie krajiny, 

kde majú viac skúseností s imigrantmi, žijú 

tam príbuzní imigrantov...  

 

V minulosti tiež ľudia migrovali, no 

nebolo to také očividné. Teraz to 

ovplyvňuje celý svet, v čom je rozdiel 

oproti minulosti? 

Zásadným faktorom je globalizácia. Všetko 

je bližšie, jednoduchšie. Možnosti dopravy 

sú oveľa väčšie, informácie sú dostupné, 

počujeme vyjadrenia politikov, vidíme 

v priamom prenose prechod hraníc, vidia to 

aj potenciálni imigranti uvažujúci o úteku. 

Jedna migračná vlna potom podnecuje 

ďalšiu. Ak vylúčime konšpiračné teórie. 
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Odkaz študentom  

Nerád by som bol moralistický. Rád by som však vystríhal pred jednoduchými riešeniami, také 

v komplikovaných situáciách neexistujú. Druhou záležitosťou sú informácie a poznatky. To nie 

je to isté. Myslím tým nezostať na úrovni základných údajov, ale snažiť sa získať pohľady 

viacerých strán a porovnať ich. S tým súvisí 

odvaha nepodliehať názorom iných, pokúsiť sa uvažovať nezávisle, nie objektívne, ale 

nezávisle. Bez ohľadu na fakt, kto to hovorí. A nebáť sa pod vplyvom poznatkov zmeniť názor.

 

Text: Soňa Praženková, Martina Zemanová 

Článok prešiel autorizáciou 
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Rozhovor s pánom  Mgr. Martinom  Smrekom 

 

Pán magister Smrek je interným doktorandom na Katedre sociálnej práce PdF UK v Bratislave. 

Nakoľko má prehľad v témach ako je násilie, extrémizmus, tak sme s ním uskutočnili 

nasledujúci rozhovor.  

 

Na začiatok, pre uvoľnenie rozhovoru, 

aký strom máte najradšej? 

Ťažko povedať, stromy sú celkovo fajn a 

nemám nejaké špeciálne preferencie. Ale 

trochu viac asi oceňujem stromy, na ktorých 

rastie jedlo. 

 

Ako interný doktorand na PdF UK v BA 

na Katedre sociálnej práce, ako vnímate 

momentálnu problematiku týkajúcu sa 

migrantov? 

Vníma celý problém v prvom rade ako 

humanitárnu katastrofu, ktorú je potrebné 

aktívne riešiť a jej obetiam pomôcť. V 

tomto je to pomerne jednoznačný problém. 

Na hraniciach Európskej Únie zomierajú 

ľudia utekajúci pred vojnou a 

prenasledovaním. Mimo to, že nás k pomoci 

zaväzuje medzinárodné právo, tak by malo 

byť morálnou povinnosťou každého 

človeka pomôcť druhému, ktorý je na túto 

pomoc odkázaný. Z pohľadu sociálneho 

pracovníka to ani inak vidieť nemôžem a 

rovnako sa na to nedá inak pozerať ani cez 

hodnoty humanizmu a v neposlednom rade 

z pozície človeka žijúceho v krajine, ktorá 

má momentálne viac ako 2 milióny ľudí 

žijúcich v zahraničí – zväčša práve 

ekonomických migrantov (tých denne či  

týždenne dochádzajúcich v rámci krajiny 

ani radšej nerátam).  

Zároveň so zdesením sledujem, kam sa 

názorovo uberá slovenská spoločnosť a aké 

dno dosahuje aktuálna diskusia na tému 

utečencov. Tá bohužiaľ začala v bode 

najhlbšieho dna diskusie o právach LGBTI 

ľudí a v súčasnosti prekonáva aj moje 

najhoršie očakávania, kedy sú ľudia schopní 

volať po popravách a oslavovať smrť 70 

ľudí na úteku pred islamskými fanatikmi. Je 

až desivé sledovať, akú podporu v 

súčasnosti získavajú krajne pravicové 

organizácie a akú čítanosť vykazujú ich 

weby, častokrát prepojené na rôzne 

konšpiračné teórie a prokremeľskú 

propagandu. Práve cez tieto kanály sa šíri 

množstvo hoaxov, dezinterpretácií, 

manipulácií a lží. V konečnom dôsledku sa 

tak diskusia veľmi rýchlo zmenila na 

hystériu, postavenú na nepravdách, ktorých 

sa bez hanby chytajú aj najvyšší politickí 

predstavitelia. Tí si z tejto humanitárnej 

katastrofy spravili tému predvolebnej 

kampane, kde populizmus a podporovanie 

súčasnej hystérie tvoria gro ich agendy. 

V konečnom dôsledku tak krajina podľahla 

hystérii, vecná diskusia o riešení súčasnej 

krízy v zásade neexistuje a podľa môjho 
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pohľadu sa krajina nebezpečne približuje 

stavu pred vznikom vojnovej Slovenskej 

Republiky. Celkovo veľmi smutný stav a 

katastrofálna vizitka stavu slovenskej 

spoločnosti. 

 

Ak by ste mali kompetencie, vedeli by ste 

si predstaviť zmeny v legislatíve? 

Respektíve podnikli by ste nejaké zmeny 

v kontexte migrantov? 

Toto je téma, ktorá mi nie je natoľko blízka, 

aby som si trúfol navrhovať legislatívne 

zmeny. Z vedomostí, ktoré mám, mi príde 

ako nevyhnutné dočasné riešenie práve 

presadenie kvót na deľbu žiadateľov o azyl 

v rámci členských krajín EÚ. Odporcom 

kvót totiž absolútne uniká, že kvóty majú v 

prvom rade zachrániť aspoň posledné 

zbytky kolabujúcich azylových systémov v 

pohraničných krajinách EÚ a zabezpečiť to, 

aby nevznikli situácie pred ktorými tak 

dramaticky varujú. Ako napríklad celé 

neintegrované spoločenské vrstvy bez 

akéhokoľvek právneho statusu v dôsledku 

ich neregistrovania úradmi, nulová kontrola 

a preverovanie možných väzieb na 

náboženských fanatikov, či vyšetrenia 

zdravotného stavu alebo samotné 

regulovanie prúdenia utečencov a 

migrantov. To sú práve funkcie, ktoré 

prerozdelenie azylantov môže pomôcť 

zachovať. 

 

 

 

Myslíte si, že táto problematika sa týka aj 

extrémizmu, predsudkov? 

Toto je samostatná kapitola súčasného 

stavu. Rozhodne je to téma, na ktorej si 

svoju agendu ochotne bude stavať celá 

krajná pravica a ako sa ukázalo, tak bez 

hanby aj ktorákoľvek politická strana, bez 

ohľadu na to, ku ktorej politickej doktríne 

sa formálne hlási. V tomto duchu veľmi 

rýchlo “zhnedla“ väčšina súčasných 

politických strán, na čele s rádoby-sociálno-

demokratickým Smerom, ktorému za toho 

zhnednutie hrozí našťastie vylúčenie z 

európskej frakcie socialistov. Vďaka tomu, 

že sa táto téma tak rýchlo prepašovala vo 

svojej xenofóbnej interpretácii do 

dominantného diskurzu, sa veľmi rýchlo 

začali prejavovať dovtedy skryté a latentné 

prejavy nenávisti a strachu. Názory, ktoré 

boli donedávna výsadou neonacistických 

diskusií dnes počujeme z úst bežných 

obyvateľov či strednoprúdových a aj 

ľavicových politikov a dehumanizácia 

utečencov je na dennom poriadku. To sa 

prejavilo aj v nedávnom prieskume 

sociálnej vzdialenosti, kde sa slováci a 

slovenky ukázali ako takmer 

najnetolarentnejší v Európe, kedy majú 

skutočne problém zniesť v akejkoľvek 

podobe kohokoľvek od ľudí s postihnutím, 

cez ľudí s odlišným pôvodom či farbou 

pleti, až po mladých a starých ľudí. Toto je 

veľmi smutná vizitka a obávam sa že je to 

zároveň proces, ktorý ešte zďaleka 

nevyvrcholil a tieto témy budú naďalej 
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eskalovať spolu s predvolebnou kampaňou. 

A ak to takto pôjde ďalej, bude naozaj 

otázne, či je väčším rizikom otvorený 

neonacista Kotleba, alebo zbytok hnednúcej 

politickej reprezentácie. 

 

Aký názor máte na to, že podaktoré 

médiá prezentujú túto problematiku ako 

nežiaducu, resp., že migrantov 

prezentujú ako ľudí, ktorí sú rizikoví, 

delikventní? 

Ja celkom dôsledne selektujem médiá, ktoré 

sledujem. Každopádne aj z toho čo 

postrehnem okrajovo mám skôr dojem, že 

štandardné médiá informujú ešte pomerne 

na úrovni. Aj tam práve pramení nedôvera 

istej časti obyvateľstva, ktorá sa následne 

uchyľuje k čítaniu rôznych konšpiračných a 

neonacistických zdrojov, so silnou 

prokremeľskou inklináciou. Práve z týchto 

zdrojov sa šíria rôznorodé hoaxy a tieto 

zdroje majú veľký podiel na súčasnom stave 

a postojoch verejnosti v krajinách V4, pre 

ktoré sú špecifické. 

 

Aký postoj máte ku kvótam, ktoré sa 

týkajú danej problematiky? 

Som rozhodne zástancom, ako som už 

spomínal vyššie. Nie je to riešením 

súčasného problému ale je to nevyhnutný 

krok k zabráneniu úplného kolapsu 

azylových systémov v krajinách EÚ. 

 

Predstavte si, že by skončili vojny 

v krajinách tretieho sveta. Myslíte si, že 

by tým pádom bol aj menší príliv 

migrantov? 

Oficiálnych vojnových konfliktov v 

súčasnosti nie je veľa, sú to skôr rôzne 

občianske vojny a vyčíňanie rôznorodých 

náboženských fanatikov, ktoré nie sú 

vedené ako vojenské konflikty. Faktom ale 

ostáva, že ich je najmenej v histórii ľudstva. 

Každopádne ak by aj tieto ustali, určite by 

utečencov na určitý čas ubudlo. Najväčšia 

vlna v súčasnosti uteká zo Sýrie, kde je ale 

ten problém trochu zložitejší. Veľká miera 

viny sa pripisuje napríklad klimatickým 

zmenám, vďaka ktorým počas štvorročného 

sucha prišlo o živobytie približne milión 

ľudí, ktorí začali utekať do sýrskych miest. 

Tam pre preplnenosť začalo dochádzať k 

treniu, ktoré dokázalo destabilizovať 40 

ročný autoritársky režim, ktorý inak 

fungoval pomerne pevne. Takéto scenáre sa 

budú v budúcnosti opakovať čoraz častejšie 

a už dlhší čas prichádzajú od odborníkov 

varovania o budúcich klimatických 

utečencoch. To budú pravdepodobne zdroje 

budúcich ozbrojených konfliktov a 

následných ďalších utečeneckých vĺn. 

Samotné zastavenie ozbrojených konfliktov 

teda nebude úplne postačujúce a treba sa 

obzerať aj po ich príčinách. 

 

Ako sociálny pracovník,  aké postupy, 

metódy by ste zvolili v kontexte redukcie, 

intervencie v rámci predsudkov, 

stereotypov, ktoré niektorí ľudia 

privlastňujú utečencom? 
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Vzhľadom na to, že slováci a slovenky 

evidentne pestujú nenávisť a predsudky 

voči hádam každej mysliteľnej menšine, je 

to pomerne náročná úloha. A je to niečo, čo 

by bolo potrebné riešiť komplexne na 

celospoločenskej úrovni. A začať už od 

základných škôl. Práve vzdelanie a 

vedomosti o iných krajinách, kultúrach a 

spoločnostiach sú cestou, ako sa zbaviť 

predsudkov. A potom samozrejme priama 

osobná skúsenosť. Väčšina ľudí, ktorí tak 

horlivo broja proti utečencom či LGBTI 

ľuďom v živote s nikým z nich neprišla do 

kontaktu a popravde ani netušia ako 

vyzerajú, ako žijú, aké problémy riešia a to, 

do akej miery sme si v tomto smere všetci 

podobní. O absencii skúsenosti vypovedajú 

aj kuriózne prípady z ČR a SR, kedy ľudia 

hystericky volajú na políciu s tým, že vidia 

ozbrojených migrantov, ktorí sú v 

skutočnosti kominármi, prípadne 

slovenskými rómami na jesennej brigáde, 

až po absurdný prípad z východného 

Slovenska, kedy ľudia volali políciu, 

pretože v obci videl černocha. Práve teda 

vedomosti a osobná skúsenosť sú prvé 

kroky, ktoré pomôžu prekonať predsudky a 

strach, ktoré v súčasnosti prevládajú a 

bránia tomu, aby sa diskusia viedla o 

skutočných problémoch naviazaných na 

tieto témy. Tými sú napríklad integrácia 

utečencov do spoločnosti, čo je samo o sebe 

značne komplikovaný a náročný proces, 

ktorý by mal byť stredobodom pozornosti. 

Takže v skratke vzdelanie a osobná 

skúsenosť. 

 

Na Vegánskych hodoch tohto roku, bola 

aj zbierka pre utečencov. Prezradíte 

čitateľom, aké sú výsledky tejto zbierky? 

Presné výsledky pomenovať neviem, keďže 

sme ju priamo neorganizovali, avšak 

množstvo vecí, ktoré ľudia priniesli predčil 

všetky očakávania. Z podujatia prúdili plne 

naložené dodávky priamo do utečeneckých 

táborov a provizórnych stanových 

mestečiek a aj napriek tomu ešte množstvo 

oblečenia a vecí zostalo navyše. Tie potom 

skončili v krízových centrách alebo 

poputovali na pomoc ľuďom bez domova. 

Na svoje si teda prišli aj odhodlaní kritici, 

ktorí zrazu začali pri zbierkach pre 

utečencov nečakane pociťovať akútny a 

intenzívny súcit s obetami domáceho 

násilia, s deťmi v detských domovoch či 

ľuďmi bez domova, proti ktorým obvykle 

skôr spisujú petície a volajú na nich 

policajné hliadky. Keď už sa pýtate na 

Vegánske hody, tak by som rád pripomenul, 

že na nich tento rok malo stánok okrem 

iných aj OZ Marginal, ktoré na akciu 

priviedlo svojich súčasných a bývalých 

klientov a klientky z radov žiadateľov o 

azyl a doplnkovú ochranu. Ľudia tak mali 

možnosť získať tak potrebnú osobnú 

skúsenosť s ľuďmi napríklad z Afganistanu 

či Tibetu a túto skúsenosť utvrdiť ich 

domácou kuchyňou. To osobne považujem 
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za veľmi dôležitý krok k zmene súčasného 

vnímania utečencov. 

 

Prečo ste sa rozhodli práve pre odbor – 

Sociálna práca? Myslíte si, že v danej 

problematike má miesto na tzv. 

pomáhanie aj sociálna práca, resp. 

sociálny pracovník? 

Sociálnu prácu som považoval za možnosť 

pretaviť do praxe poznatky zo sociológie a 

inšpirácie z rôznych sociálnych hnutí a 

zároveň popri tom poskytnúť ľuďom akútnu 

pomoc. V tomto smere dokáže sociálna 

práca poskytnúť oboje a toto je práve téma, 

v ktorej by sa sociálny pracovníci a 

pracovníčky mali viac aktivizovať. Či už v 

organizovaní priamej pomoci alebo v 

zcitlivovaní verejnosti. Rovnako má 

sociálna práca kľúčovú rolu pri koncipovaní 

azylových systémov a následnej integrácii 

azylantov na Slovensku. Otázka by teda 

skôr mala znieť, do akej miery sú na to naši 

sociálni pracovníci pripravení a či 

disponujú adekvátnymi kompetenciami. V 

súčasnosti v tejto téme najviac počuť o 

aktivitách neformálnych zoskupení a 

jednotlivcov, prípadne treťosektorových 

iniciatív, ktoré na sociálnu prácu významne 

prepojené nie sú. Určite teda vidím veľké 

rezervy v tom, akú rolu by mohla sociálna 

práca v súčasnosti v tejto téme zohrať. 

 

Čo plánujete do blízkej budúcnosti? 

Pracujete momentálne na nejakých 

projektoch? 

V blízkej budúcnosti budem musieť 

odovzdať svoju dizertačnú prácu, takže 

svoje ostatné aktivity budem musieť trochu 

utlmiť. Takže napríklad konferenciu 

Fenomén moci a sociálne nerovnosti, tento 

rok zrejme organizovať aktívne nebudem. 

Ostávam však stále v realizačnom tíme 

medzinárodnej self-reportovej štúdie 

delikvencie ISRD3. A ostatné projekty sú 

už trochu iného charakteru mimo môjho 

pôsobenia v sociálnej práci. 

 

Máte nejaký odkaz pre ľudí, týkajúci sa 

migrantov, resp. utečencov, predsudkov 

a extrémizmu?  

Ťažko sa mi vyberá jeden odkaz. Ale aby 

som bol stručný, tak by som ľuďom 

odkázal, aby si v prvom rade uvedomili, že 

je reč o ľuďoch akými sú oni sami a o 

ľuďoch, ktorí utekajú pred vojnou a 

náboženskými fanatikmi. V druhom rade by 

som odporučil, aby začali selektovať zdroje, 

na základe ktorých si utvárajú svoje názory 

a postoje a počúvali najmä ľudí, ktorí danej 

téme skutočne rozumejú. Čo pochopiteľne 

znamená vyradenie rôznych konšpiračných 

webov a evidentne aj slovenskej politickej 

reprezentácie. 

 

Text: Hana Filipová 

Článok prešiel autorizáciou 
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Rozhovor s PhDr. Martinou Čiernou, PhD. 
 
 

Rozhovor s pani doktorkou Čiernou sme zvolili preto, nakoľko sme sa na danú tému chceli 

pozrieť aj z hľadiska sociálnej politiky, nezamestnanosti, zamestnanosti. Keďže pani doktorka 

Čierna je v tejto téme kompetentná, tak sme ju oslovili, za čo jej ďakujeme, nakoľko nás 

obohatila o nové, zaujímavé myšlienky.

 

 
Aké je Vaše vnímanie problematiky 

migrácie na Slovensku z pohľadu 

sociálnej politiky? 

Ak hovoríme o nelegálnej, príp. azylovej 

migrácii, v SR sa vyskytuje v tak nízkej 

miere, že o akomkoľvek vplyve na sociálnu 

politiku SR nemožno hovoriť. Ak by sme 

brali do úvahy legálnu a ekonomickú 

migráciu, tieto, hlavne pri súčasnej 

demografickej situácii v SR (ale aj v EÚ), 

sú a budú nevyhnutnosťou pre udržanie 

systému sociálnej politiky. 

 

Predstavte si, že by ste mali kompetenciu 

na podniknutie zmien v legislatíve na 

Slovensku, týkajúce sa migrantov. Aké 

zmeny by to boli?  

Priznám sa, že právne predpisy týkajúce sa 

migrantov nie sú práve mojou silnou 

stránou, takže si nebudem vymýšľať 

potenciálne opatrenia, ktoré by ich mohli 

„zlepšiť“. Viem však, ako asi väčšina ľudí, 

ktorí majú kontakt s cudzincami v SR, že 

dlhodobým problémom sú podmienky na 

Oddelení cudzinckej polície v Petržalke, 

kde sa musia cudzinci pravidelne „hlásiť“.   

 

 

 

Od nevyhovujúcich priestorov, cez systém 

registrácie, až po ne/existujúcu jazykovú 

vybavenosť zamestnancov. Takže ak by 

som niečo zmeniť mohla, bola by to asi 

práve táto oblasť. 

 

Migrácia bola vždy fenomén spájaným 

predovšetkým s rozvojom. Má podľa Vás 

migrácia pre trh práce pozitívny aspekt ? 

Určite áno.  

Ako som spomenula už pri prvej otázke, 

musíme si uvedomiť, že demografická 

štruktúra obyvateľstva EÚ a SR začína byť 

pre trh práce nepriaznivá. Ani jedna z krajín 

EÚ nemá index plodnosti na potrebnej 

úrovni (2,11). V pomerne krátkom čase 

budeme nevyhnutne potrebovať imigrantov 

pre zachovanie nielen systému sociálnej 

politiky, ale aj pozitívneho hospodárskeho 

vývoja krajiny (resp. EÚ ako-takej). 

 

Nelegálni prisťahovalci zvyčajne 

vykonávali slabo kvalifikované práce. 

Myslíte si, že bude takáto situácia 

pokračovať, alebo, že pre cudzincov 

budú ponúkané lepšie pracovné 

podmienky?  
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Nie som si istá, či cudzinci vykonávajú 

nízko-kvalifikované práce. Neviem, či som 

správne pochopila otázku. Skôr by som 

v kontexte „slabo kvalifikovaných prác“ 

hovorila o nelegálnej práci, ako–takej - 

vykonávanej aj domácim obyvateľstvom 

a samozrejme, v niektorých prípadoch aj 

cudzincami. Pri súčasnej situácii na trhu 

práce na Slovensku, keď je pracovná sila 

často predražovaná rôznymi opatreniami 

pôvodne určenými na jej „ochranu“ sa táto 

skutočnosť asi tak skoro nezmení. 

 

Myslíte si, že aj sociálni pracovníci majú 

teraz väčšie šance uplatniť sa v rámci 

tejto cieľovej skupiny „vďaka“ aktuálnej 

téme – migranti ?  

Na Slovensku? Ani nie. Napriek 

momentálnej vážnej situácii v Európe sa 

nás súčasná migračná vlna priamo takmer 

nedotkne, či už pristúpime na kvóty, alebo 

nie...hovoríme o veľmi malom počte 

migrantov, ktorí sa reálne na naše územie 

dostanú...a hlavne o ešte menšom počte, 

tých, ktorí tu reálne budú chcieť zostať 

a budú potrebovať sociálnych pracovníkov 

na pomoc pri integrácii.  

Ak by sme však hovorili o reálnej pomoci 

utečencom za hranicami SR, určite je 

priestor „uplatniť sa“ - momentálne ale asi 

najmä formou dobrovoľných a občianskych 

aktivít. 

 

Aký máte názor na vzdelávanie 

sociálnych pracovníkov formou školení 

a vzdelávacích programov? Myslíte si, že 

by takto boli sociálni pracovníci lepšie 

pripravení na prácu s migrantmi?  

Ak hovoríme o akreditovaných kurzoch v 

rámci celoživotného vzdelávania, určite je 

takýto spôsob zvyšovania si kvalifikácie, 

resp. aktualizácie poznatkov a zručností 

vhodným doplnkom VŠ vzdelania. 

 

Čo Vás viedlo k učeniu študentov na 

Katedre sociálnej práce? 

Ako to asi často býva, aj ja som pôvodne 

mala úplne iné profesijné plány – skôr 

orientované na komerčnú sféru, avšak 

vzdelanie a vo všeobecnosti nadobúdanie 

poznatkov považujem za jednu z najvyšších 

hodnôt. Táto skutočnosť nakoniec moje 

pôvodné plány prevalcovala. Momentálne 

je pre mňa návrat do komerčnej sféry 

takmer nepredstaviteľný - ak je vaša práca 

zároveň v istom kontexte vašim koníčkom, 

na dobré sa rýchlo zvyká. 

 

Ak sa Vám v niektoré dni stane, že 

nemáte náladu k prednášaniu, čo je v tej 

chvíli Vašou motiváciou pokračovať?  

Priznávam, že sa mi občas stane, že sa mi 

nechce prednášať. Aj keď to asi nebude 

znieť príliš pozitívne, motiváciou je 

v týchto prípadoch hlavne povinnosť.  

Je ale tiež pravda, že ak som na prednášku 

dobre pripravená a študenti reagujú na 

otázky/aktivity, tak sa nechuť pomerne 

rýchlo stratí. Musím však priznať, že 
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podobne, ako študenti, aj ja mám viac či menej obľúbené predmety, ktoré vyučujem. 

 

Máte na srdci niečo, čo by ste rada odkázala študentom a čitateľom ? 

Tento typ odkazov je v mojom ponímaní väčšinou tak všeobecný, až sa stáva banálnym, takže 

ak mi to nebudete mať za zlé, nechám si konkrétne „odkazy“ na reálnu interakciu („face to 

face“) s konkrétnymi študentmi/čitateľmi. 

 

Posledná otázka na odľahčenie. Aká je Vaša najobľúbenejšia farba?  

Hmm, skutočne ťažká otázka. Asi cirkavo-karkavá. 

Nuž, ale ak vezmem do úvahy, že 95% môjho šatníka a interiérových doplnkov môjho bytu je 

čiernych, môžem asi zodpovedne vyhlásiť túto farbu za moju najobľúbenejšiu. Nakoniec, 

s mojím menom by to snáď inak ani nešlo. 

 

 

Text: Brigita Hlačinová, Ecaterina Catasonova 

Článok prešiel autorizáciou
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Nakoľko je toto číslo katedrového časopisu „Face to face“ zamerané ako na migráciu, násilie, 

tak aj na drogy, tak považujeme tieto tri témy za tzv. sociálne fenomény, ktoré sa v spoločnosti 

rozoberajú, diskutuje sa nad nimi, a poprípade sa realizuje aj nejaká aktivita. Nás zaujímali 

názory, postoje, ale aj myšlienky občianskeho združenia Odyseus, preto vám ponúkame 

nasledujúce dva články, ako aj pár fotografií.  

 

Občianske združenie Odyseus je jednou z 

najstarších organizácií, ktoré poskytujú 

terénnu sociálnu prácu na Slovensku. 

Vzniklo v roku1997, kedy ho založila 

skupina študentov a študentiek sociálnej 

práce v Bratislave. Tí reagovali na 

skutočnosť, že na konci 90. rokov na 

Slovensku chýbali služby pre ľudí 

užívajúcich drogy a ľudí pracujúcich v sex-

biznise.  

Poslaním OZ Odyseus je podieľať sa na 

zachovávaní ľudských práv a skvalitňovaní 

života ohrozených komunít a to najmä osôb 

užívajúcich drogy, osôb pracujúcich v sex-

biznise a detí a mladých ľudí s 

nedostatočným prístupom k službám a 

informáciám. „Poskytovaním služieb a 

poradenstva pre tieto osoby sa snažíme 

prispievať k ich rovnocennému postaveniu v 

spoločnosti 

Zároveň sa snažíme sprostredkovať kontakt 

medzi majoritnou spoločnosťou a členmi 

ohrozených komunít, hovorí riaditeľka OZ 

Odyseus Iveta Chovancová. 

 

OZ Odyseus poskytuje klientom a 

klientkám služby v rámci prístupu „harm  

 

reduction“ (znižovania rizík). Momentálne 

združenie zabezpečuje chod 4 programov a  

1 iniciatívy- sú to program Chráň sa sám, 

program SEX/DROGY, program Sociálna 

asistencia, program Červený dáždnik a 

Iniciatíva hivaids.sk. 

 

„Prvým, azda našim najznámejším 

programom je program Chráň sa sám, 

prostredníctvom ktorého v teréne 

zabezpečujeme poradenstvo a výmenu 

použitých injekčných striekačiek. Program 

SEX/DROGY je určený predovšetkým 

mladým ľuďom. Môžete sa s ním stretnúť na 

festivaloch alebo tanečných akciách- náš 

stánok často púta pozornosť, už len vďaka 

samotnému názvu. V stánku sa s mladými 

ľuďmi rozprávame o bezpečnejšom užívaní 

drog a bezpečnejšom sexe. Vďaka 

programu Sociálna asistencia vieme 

klientom a klientkám zabezpečiť napríklad 

vybavenie dokladov a poskytujeme im 

služby sprevádzania na úrady, políciu alebo 

aj k lekárovi. Program Červený dáždnik je 

na Slovensku jedinečný. Je to jediný 

program, ktorý sa venuje výhradne ľuďom 

pracujúcim v sex biznise a na jeho vedení sa 
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podieľa priamo konzultantka z komunity- 

žena pracujúca v sex-biznise“, vysvetľuje 

Chovancová. 

 

OZ Odyseus sa okrem výkonu terénnej 

sociálnej práce a distribúcie zdravotníckeho 

materiálu venuje aj podpore k svojpomoci 

ohrozených komunít, informovaniu, 

vzdelávaniu ako aj podpore a rozvoju 

verejného zdravia. 

 

To že aktivity OZ Odyseus sú nielen 

prospešné, ale aj finančne efektívne 

preukázal Inštitút finančnej politiky vo 

svojej analýze. Z tej vyplýva, že každé euro 

vložené do programu výmeny striekačiek 

OZ Odyseus sa spoločnosti vráti v hodnote 

takmer troch eur. 

 

V budúcnosti združenie plánuje rôzne 

projekty zamerané napríklad na rozvoj 

komunitného dobrovoľníctva alebo aktivít 

v lokalite Pentagonu. „Práve v tejto lokalite 

ročne vďaka terénnej sociálnej práci 

bezpečne zlikvidujeme viac ako 30 000 

použitých striekačiek a pomáhame približne 

400 ľuďom z tejto komunity, no chceme 

spraviť viac. Aj preto sme momentálne 

snažíme získavať informácie a názory 

zamerané na zlepšenie našej činnosti nie len 

od klientov a klientok, ale aj od obyvateľov 

a obyvateliek Pentagonu. Veríme, že 

spoločne môžeme z Pentagonu spraviť 

bezpečnejšie miesto“, dodáva Chovancová. 

 

Zaujímavým projektom, ktorý pod záštitou 

OZ Odyseus práve prebieha je aj projekt 

Koniec násilia, čas na práva, ktorý bol 

podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti. 

Viac o ňom si môžete prečítať v 

nasledujúcom článku. 

 

Text: Mgr. Olívia Strelková 

Článok prešiel autorizáciou 
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O existencii Medzinárodného dňa za 

ukončenie násilia páchaného na ľuďoch 

pracujúcich v sex-biznise (17.12.) vie asi 

len málokto.  

 

História tohto dňa sa začala v roku 2003, 

kedy organizácia SWOP (Sex Workers 

Outreach Project) v USA zorganizovala 

spomienkový ceremoniál pre viac ako 48 

obetí vraha od Zelenej rieky. Táto akcia 

prerástla až do medzinárodného hnutia, 

ktoré upriamuje pozornosť na zločiny z 

nenávisti a na diskrimináciu ľudí 

pracujúcich v sex-biznise. 

 

Občianske združenie Odyseus sa 

prostredníctvom programu Červený 

dáždnik už 12. rok venuje ľuďom 

pracujúcim v pouličnom sex-biznise. 

„Rešpektujeme právo človeka na slobodnú 

voľbu povolania a sex-biznis chápeme ako 

prácu. Už siedmy rok robíme kampaň k 17. 

decembru, v ktorej poukazujeme na to, že 

ľudia pracujúci v sex-biznise majú byť 

rovnako chránení zákonom ako ktokoľvek 

iný,“ hovorí koordinátorka programu 

Červený dáždnik Olívia Strelková. 

 

 

 

 

 

 

Nanešťastie, ani ženám pracujúcim v 

pouličnom sex-biznise v Bratislave nie je 

násilie cudzie. Z informácií získaných z 

anonymných dotazníkov vypĺňaných počas 

výkonu terénnej sociálnej práce vyšlo, že 

najčastejšími páchateľmi násilia na ľuďoch 

v sex-biznise sú okrem násilníkov 

vydávajúcich sa za zákazníkov, mnohokrát 

aj policajti/policajtky alebo bežní 

okoloidúci.  

 

Práve preto začalo OZ Odyseus už minulý 

rok s realizáciou projektu Koniec násilia, 

čas na práva, ktorého cieľom je prispieť k 

minimalizácii prípadov násilia páchaného 

na ženách pracujúcich v pouličnom sex-

biznise. „Ženy pracujúce v sex-biznise sa 

denne stávajú obeťami násilia. Často sa 

stáva, že sa nemajú v týchto situáciách na 

koho obrátiť, lebo ich práva sú  porušované 

nielen zo strany násilníkov, ale aj zo strany 

inštitúcií, ktoré by ich mali chrániť“. 

 

Projekt sa však nezameriava len na 

minimalizáciu násilia na ženách v sex-

biznise, ale aj na zvyšovanie právneho 

povedomia týchto žien prostredníctvom 

odborného poradenstva, článkov a 

distribúcie info-edukačného materiálu- 

brožúrky Pomáhaj a chráň sa. Ďalším 

dôležitým cieľom je prehlbovanie 

vzájomnej dôvery a zlepšenie komunikácie 
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a spolupráce medzi ženami v sex-biznise a 

políciou. „Pre políciu sme v spolupráci so 

ženou pracujúcou v sex-biznise a bývalým 

policajtom pripravili brožúrku Pomáhaj a 

chráň všetkých, ktorá obsahuje napríklad 

rady od žien zo sex-biznisu, čo by mohlo 

zlepšiť ich vzájomnú komunikáciu. Zároveň 

sme na Krajskom riaditeľstve PZ 

uskutočnili pracovné stretnutie, na ktorom 

sme  so zúčastnenými diskutovali na tému 

násilia na ženách v sex-biznise a hľadali 

spoločné riešenia tohto problému.“ V 

tomto roku ste mohli na sociálnych sieťach 

vidieť aj video ku kampani k projektu, v 

ktorom si známa komička Evelyn zahrala 

ženu pracujúcu v sex-biznise. Cieľom 

kampane je priblížiť problém násilia 

páchanom na ženách v sex-biznise 

verejnosti a otvoriť tak diskusiu o tejto 

tabuizovanej téme. Počas celého projektu 

prebieha aj ďalšie mapovanie násilia na 

ženách v sex-biznise. 

 

Kľúčovou aktivitou projektu má byť akcia- 

odborná diskusia, ktorá sa uskutoční 

17.12.2015 (štvrtok) pri príležitosti 

Medzinárodného dňa za ukončenie násilia 

páchanom v sex-biznise v čase od 9:00 do 

12:00 v priestoroch ZÓNA by Refresher (v 

budove OD Dunaj). "Na túto akciu srdečne 

pozývame študentov a študentky odboru 

sociálnej práce. Počet miest je však 

limitovaný, preto Vás prosíme, aby ste v 

prípade záujmu potvrdili svoju účasť 

zaslaním mailu na sexwork@ozodyseus.sk 

do 7.12.", hovorí Strelková. Na akciu budú 

pozvaní/é aj príslušníci/čky Policajného 

zboru, donori, zahraniční partneri projektu a 

médiá. Hlavnou témou diskusie má byť 

scitlivovanie verejnosti a hľadanie 

spoločných riešení v predchádzaní násilia 

na ženách v sex-biznise. Súčasťou akcie 

bude aj výstava fotografií, ktoré verejnosti 

priblížia život žien pracujúcich v sex-

biznise.  

 

OZ Odyseus si pripomenie dôležitosť tohto 

dňa aj priamo v teréne. "S klientkami 

budeme konzultovať predovšetkým tému 

ľudských práv a dostanú od nás aj darčeky- 

hygienické balíčky a červené dáždniky“. 

Práve červený dáždnik je totiž 

medzinárodným symbolom ľudí 

pracujúcich v sex-biznise. 

 

"Aktivitami projektu Koniec násilia, čas na 

práva sa snažíme búrať mýtus, že násilie k 

práci v sex-biznise jednoducho patrí, že je 

akýmsi „rizikom povolania“. Chceme 

poukázať na to, že násilie na ženách nesmie 

byť tolerované za žiadnych okolností", 

dodáva Strelková. 

 

Občianske združenie Odyseus je jedna z 

najstarších organizácií na Slovensku 

poskytujúcich terénnu sociálnu prácu. Od 

roku 1997 poskytuje nízkoprahové služby 

s pomocou profesionálneho a odborného 
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tímu pracovníkov. Ide prevažne o servisné služby užívateľom drog, osobám ponúkajúcim 

sexuálne služby na ulici a ľuďom žijúcim s HIV. V roku 2013 získalo združenie dve ocenenia 

– Cenu 

Nadácie Orange a medzinárodnú Cenu Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu. Viac informácií 

nájdete na www.odyseus.org, www.hivaids.sk, www.drogy.org. 

 

Oznámenie: „Projekt Koniec násilia, čas na práva bol podporený sumou 44609,23 eur z 

Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 

2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. 

Cieľom projektu Koniec násilia, čas na práva je posilnenie zraniteľných skupín.“  

 

Projekt je realizovaný v partnerskej spolupráci s organizáciou SWAN (Sex Workers Rights 

Advocacy Network).  

Text: Mgr. Olívia  Strelková 

Článok prešiel autorizáciou 

 

 

http://www.drogy.org/
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Zdroj fotiek: OZ Odyseus 
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Našu Katedru navštevuje aj študent 2. ročníka Bc. štúdia Imrich Šteliar. Zaujímalo nás, ako on 

vidí štúdium tohto odboru, či v tom vidí uplatnenie, čo ho najviac zaujíma, alebo čomu by sa 

chcel venovať. Veď, pozrite sa sami na: 

https://www.youtube.com/watch?v=0JOoTDXNKps 

 

A ako vidia štúdium Martina Heráková a Petra Kesselbauerová? Neváhajte, a pozrite si video, 

dozviete sa viacej! 

https://www.youtube.com/watch?v=_LtJag628sc&feature=youtu.be  

 

Natočili sme pre vás aj video, rozhovor s pani PhDr. Elenou Ondruškovou, PhD. nakoľko nás 

zaujímalo, ako pani doktorka, zamestnankyňa Centra výskumu sociálnej práce a liečebnej 

pedagogiky, ktorá participuje na výučbe sociálnej práce vidí samotnú sociálnu prácu. Čo sa jej 

páči, prípadne nepáči na našej katedre, a podobne. Môžete sa pozrieť na: 

https://www.youtube.com/watch?v=fah4jSsGiZ4  

 

Aj doktorandi mali tento semester zaujímavú aktivitu. Mohli sa zúčastniť Slovenského 

doktorandského fóra.  

V dňoch 15. a 16. októbra 2015 sa aj niektorí z našich doktorandov zúčastnili Slovenského 

doktorandského fóra pod názvom „Podmienky a motivácie budúcnosti vedy na Slovensku“. 

https://www.youtube.com/watch?v=0JOoTDXNKps
https://www.youtube.com/watch?v=_LtJag628sc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fah4jSsGiZ4
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Išlo už o tretí ročník, ktorý je organizovaný Asociáciou doktorandov Slovenska. Po Trnave 

a Prešove sa doktorandi a mladí vedeckí pracovníci stretli v priestoroch Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici.  Tohtoročné doktorandské fórum sa opätovne zameralo na témy, ktoré 

reflektujú súčasný stav doktorandského štúdia na Slovensku. Pozornosť sa orientovala 

predovšetkým na budúcnosť vedy na Slovensku, ktorá v súčasnej dobe prechádza krízovým 

obdobím. Doktorandi a mladí vedeckí pracovníci  tvoria budúcnosť  vzdelanostnej spoločnosti 

na Slovensku. V momentálnych podmienkach však strácajú motiváciu pre vedu a výskum. 

Prioritou fóra bolo motivovať a určiť podmienky zlepšenia postavenia mladých vedcov na 

Slovensku. Po štvrtkových blokoch prednášok sa v piatok rozbehli štyri workshopy, čo bola 

novinka doktorandského fóra vôbec. Vyše sto účastníkov sa v jednotlivých workshopoch 

venovalo témam presvedčivého prejavu a argumentovania, dosahovania cieľov, ale aj tomu, 

ako prekonávať prekážky a využívať silu pozitívneho myslenia. Slovenské doktorandské fórum 

nám prinieslo príjemné zážitky, inšpiratívne myšlienky a malo aj pozitívny dopad na našu 

doktorandskú motiváciu. 

 

Text: Mgr. Petra Mišáková 

 

 

 

ĎEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

Srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí našej katedry. Ktorý sa bude konať 28. 11. 

2015 od 14:00 hodiny na Šoltésovej 4 v Bratislave. Pre bližšie informácie sledujte aktuality na 

webovej stránke:https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-socialnej-prace/aktuality/ 

FB: https://www.facebook.com/events/182110735466107/  

 

OZ ODYSEUS pozýva na odbornú diskusiu: 

Kľúčovou aktivitou projektu „Koniec násilia, čas na práva“ má byť akcia- odborná diskusia, 

ktorá sa uskutoční 17.12.2015 (štvrtok) pri príležitosti Medzinárodného dňa za ukončenie 

násilia páchanom v sex-biznise v čase od 9:00 do 12:00 v priestoroch ZÓNA by Refresher (v 

budove OD Dunaj). "Na túto akciu srdečne pozývame študentov a študentky odboru sociálnej 

práce. Počet miest je však limitovaný, preto Vás prosíme, aby ste v prípade záujmu potvrdili 

svoju účasť zaslaním mailu na sexwork@ozodyseus.sk do 7.12. 

 

 

 

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-socialnej-prace/aktuality/
https://www.facebook.com/events/182110735466107/
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ŠVOUČ 
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Úprava letákov: Brigita Hlačinová 
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Kontaktovať alebo informovať sa môžete na: 

 

Webové stránky na Katedru sociálnej práce PdF UK v Bratislave 

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-socialnej-prace/o-nas/ 

 

Fan page na facebooku na Katedru sociálnej práce PdF UK v Bratislave 

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

 

Fan page na facebooku na Katedrový časopis „Face to face“ 

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

filipova(at)uniba.sk 

facetofacecasopis(at)gmail.com 

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-socialnej-prace/o-nas/
https://www.facebook.com/katedraSP/?fref=ts
https://www.facebook.com/facetofaceuk/?fref=ts

