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Predhovor 

Hlavným aktérom pri riešení sociálnych problémov jednotlivcov, 

nie je sociálny pracovník, ale samotný klient sociálnej práce. 

Sociálny pracovník je vysokoškolsky vzdelaným odborníkom, ktorý 

klienta podporuje, posilňuje, zmocňuje a napomáha mu k zlepšeniu 

kvality jeho ţivota. Aby mohol tieto úlohy zodpovedne plniť, musí 

mať primerané znalosti a zručnosti pre profesionálnu prax. Medzi ne 

nepochybne patrí základná orientácia v metódach, technikách 

a metodikách sociálnej práce. 

Kolektív vysokoškolských pedagógov na Vysokej škole 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety v Bratislave chce 

predloţenou publikáciou napomôcť študentom 1. stupňa v študijnom 

odbore sociálna práca v zodpovednej príprave na výkon tejto profesie 

práve vzhľadom na získanie základných teoretických znalostí metód 

sociálnej práce s jednotlivcom. Spolu s predloţenou publikáciou 

vychádzajú na VŠ ZaSP sv. Alţbety dve publikácie, ktoré s ňou úzko 

súvisia: Mátel, A. – Schavel, M. a kol. Aplikovaná sociálna 

patológia v sociálnej práci (2011) a Oláh, M. a kol. Metódy sociálnej 

práce v praxi (2011). Obe publikácie pojednávajú o metódach 

sociálnej práce vzhľadom na ich praktické pouţívanie v práci 

s konkrétnymi cieľovými skupinami klientov sociálnej práce. 

Predloţené Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. predstavujú 

teoretický úvod k danej problematike.  

Obsahové zameranie publikácie zodpovedá bakalárskemu stupňu 

študijného programu sociálna práca. Čitatelia budú oboznámení 

so stručnými dejinami a základnou terminológiou metód sociálnej 

práce ako pomáhajúcej profesie (1. kapitola) a vedy (2. kapitola). 

Sociálna práca patrí k spoločenským vedám, pre ktoré sú tieţ 

základnými spoločnými metódami pozorovanie a rozhovor 

(3. kapitola). Tu chceme osobitne poďakovať dvom významným 

slovenským psychológom PhDr. Milošovi Šlepeckému, CSc. a PhDr. 

Petrovi Ďurnému za prepoţičanie svojich myšlienok v oblasti 

komunikácie. Z hľadiska špecifických metód sociálnej práce je 

ústredná pozornosť venovaná prípadovej sociálnej práci (4. kapitola). 

Z ďalších metód sociálnej práce sú predstavené sociálne poradenstvo 

(5. kapitola), supervízia v sociálnej práci (6. kapitola), mediácia 



v sociálnej práci (7. kapitola), krízová intervencia (8. kapitola), 

manaţment v sociálnej práci (9. kapitola) a projektovanie v sociálnej 

práci (10. kapitola). Osobitú (11.) kapitolu tvorí administrácia 

a dokumentácia, ktoré integratívne patria k činnostiam sociálnych 

pracovníkov.  

Autori dúfajú, ţe predloţené texty dopomôţu nielen k príprave 

sociálnych pracovníkov na výkon svojej profesie, ale aj 

ku kritickému mysleniu, ktoré patrí k vedeckému charakteru 

sociálnej práce.  
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