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Pandémia 
COVID-19 a 
jej sociálno-
emociálne
dôsledky

• COVID -19 ako nepoznaná realita

• Nepripravenosť spoločnosti na 
riešenie pandemickej situácie

• Pandémia ako špecifická kríza

• Ako každú krízu, aj túto je možné  
vnímať ako výzvu



Prvá vlna pandémie

•Od  zdravotného
problému k 
sociálnemu a 
osobnému

•Čo sa (ne)dialo a čo
všetko nám chýbalo



Manufaktúra na rúška



Študenti boli prví, ktorí upozorňovali na potrebu zvýšenej
terénnej sociálnej práce

• Bezdomovci - nevidená
skupina ?

• Rúška nestačia

• Vzdelávacie aktivity zamerané
na hygienu počas pandémie

• Dezifenkčné prostriedky, 
toaletné prostriedky, balené
trvanlivé potraviny



Katedry ako 
komunikačné 
centrá 

• Dištančné vzdelávanie ako prostredie 
pre diskusiu o pandémii

• Viaceré katedry prevzali úlohu 
„mostov“ medzi študentmi (aj 
externými) ponúkajúcimi pomoc a 
organizáciami a inštitúciami 
hľadajúcimi pomoci, medzi nimi boli 
aj viaceré mestské a obecné úrady



Sieťovanie v praxi



Muži v akcii
pre mňa osobne bol záujem zo strany študentov –mužov 
osobitným bonusom



Vplyv 
pandémie na 
percipovanú 
sociálnu 
solidaritu

• K výstupom z výskumov realizovaných v 
rokoch 2011-2015 zameraných na oblasť 
sociálnej solidarity a špecificky 
medzigeneračnej solidarity (výskumy boli 
realizované v ČR aj SR) patrili:

• Zaznamenaný pokles sociálnej solidarity v 
ČR aj SR o viac ako 22%

• Sociálne poistenie – ako zdroj falošnej 
istoty sociálnej bezpečnosti

• Povinné poistenie percipované ako 
náhrada  osobnej participácie na 
solidárnych aktivitách



Pandémia COVID-19 upriamila teoreticko-empirickú pozornosť na  sociálnu 
solidaritu, ale priniesla tiež množstvo realizovaných solidárnych aktov v praxi

• Nové linky prvej pomoci zriaďované ad hoc len pre pandémiu

• Napr. TT SK v spolupráci so spoločnosťou O2 spustili telefónnu 
linku, ktorá bola k dispozícii od 7.00 – 22, 00

• Do práce na linke sa zapojilo  54 dobrovoľníkov, ktorí sa striedali 
v 2 až 3 hod. intervaloch. Na linke, ktorej manažment 
zabezpečovali pracovníčky TT SK pracovali psychológovia, 
psychoterapeuti, sociálni pracovníci , špeciálni pedagógovia

• „Špeciálna linka“ – určená pre študentov akadémie strieborného 
veku UCM v Trnave 



Medzigeneračný 
prenos solidarity

• Otec (externý 
študent katedry 
sociálnych služieb a 
poradenstva) so 
synom pri zbere 
objednávok na 
nákup pre seniorov



Druhá vlna 
pandémie-
Sociálna 
izolácia –
riešenie, ktoré 
(ne)funguje?

• COVID v zariadeniach sociálnych služieb –
identifikované problémové okruhy z pohľadu 
pregraduálnej prípravy

➢ problémy vyvolané rezortizmom – intervenčné 
tímy MZ len na požiadanie

➢identifikované oblasti nedostatočne pokryté v 
pregraduálnej príprave v odbore sociálna práca: 
krízový manažment, stres manažment, advokácia

➢ Legislatíva ako prekážka



• Zazmluvneného dodávateľa – ako 
víťaza verejného obstarávania – nie 
je možné len tak nahradiť iným

• Chýbajú nám dobrovoľníci – riešenia:

• Vzájomná solidarita ZSS – riaditelia  
„zapožičali“ svojich zamestnancov

• Zvláštne požiadavky hygieny na 
podmienky pre zamestnancov ZSS v 
čase celkovej karantény

Chýbajú mi vrecia na 
hygienický odpad -
firma je zavretá pre 
COVID – viet mi 
pomôcť?

AK ich nezoženiem,

Neodvezú mi odpad... 



Memorandum ako nástroj odstraňujúci 
legislatívne prekážky

• MPSVaR SR sa obrátilo na AVSP s návrhom na spísanie 
Memoranda, na základe ktorého by študenti odboru sociálna 
práca v čase potreby nastúpili do ZSS zasiahnutých ochorením 
COVID-19

• Správna rada AVSP v spolupráci s MPSVaR SR participovala na 
znení Memoranda, objasnení jeho významu na úrovni 
jednotlivých fakúlt

• Memorandum podpísali všetci dekani fakúlt, ktoré majú študijný 
program v odbore sociálna práca

• Manažment memoranda  



Čo nás 
pandémia 
naučila:

• Ťažké, krízové situácie prirodzene 
vyvolávajú v ľuďoch ochotu k spolupráci

• Ochrana slabších je stále cenenou 
hodnotou a princípom, ktorý musí byť 
platný nielen v sociálnej práci

• Reflektovať t. č. platné študijné programy 
z pohľadu výkonu praxe v rizikových 
situáciách

• Je možné vybudovať inkluzívnu 
spoločnosť



Naučila nás (našich doktorandov) 
participovať na testovaní 

•Ďakujem za pozornosť


