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11.Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Na ôsmom stretnutí pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských 

vied sa členovia sústredili na tému Princíp solidarity v kontexte sociálnej politiky. Rámcový program 

stretnutia bol zameraný na sociálnu politiku u nás a vo svete.  

Členovia pedagogického klubu sa na stretnutí zaoberali základnými teoretickými východiskami 

sociálnej politiky, jej oblasťami, funkciami, princípmi, nástrojmi, cieľmi, aktérmi. Svoju pozornosť 

sústredili na jeden z najdôležitejších princípov sociálnej politiky, ktorým je sociálna solidarita. 

Poukázali na solidaritu ako hodnotu, ktorej realizácia vedie k vzájomnej podpore, k sociálnej 

súdržnosti občianskej spoločnosti, k prevencii sociálnych konfliktov a k zabezpečeniu ľudsky 

dôstojného života pre všetkých občanov. Človek ako spoločenská bytosť je vždy do určitej miery 

odkázaný na akúkoľvek pomoc od iných, závisí od spolužitia s inými. A teda, solidarita je odrazom 

ľudského porozumenia a pospolitosti, vzájomnej súdržnosti a taktiež adekvátnej zodpovednosti. 

Členovia klubu nazreli na solidaritu z rôznych hľadísk a zaoberali sa rôznymi formami sociálnej 

solidarity. 
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12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod a privítanie členov pedagogického klubu.  

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia pedagogického klubu. 

3. Téma stretnutia Princíp solidarity v kontexte sociálnej politiky. 

4. Rámcový program stretnutia Sociálna politika u nás a vo svete. 

5. Zhrnutia a závery. 

6. Odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov.  

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť 

v kontexte spoločenských vied. Následne bol predstavený obsah programu stretnutia. 

 

K bodu 2 

Členom pedagogického klubu bola podrobnejšie predstavená téma a obsah stretnutia Princíp 

solidarity v kontexte sociálnej politiky a rámcový program Sociálna politika u nás a vo svete. 

  

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) sociálna politika,  

b) aktívna sociálna politika,  

c) pasívna sociálna politika,  

d) predpoklady, ktoré ovplyvňujú sociálnu politiku,  

e) ciele sociálnej politiky,  

f) základné oblasti sociálnej politiky,  

g) aktéri sociálnej politiky,  

h) nástroje sociálnej politiky,  

i) funkcie sociálnej politiky,  

j) princípy sociálnej politiky,  

k) princíp sociálnej solidarity,  

l) sociálne zabezpečenie,  

m) záchranná sociálna sieť. 

 

K bodu 4 

Každá sociálna politika má svoje vlastné charakteristiky. Jednotlivé sociálne politiky sú výsledkom 

zvykov a kultúry každého národa. Prítomní členovia klubu diskutovali, porovnávali a aktívne sa 

obohacovali o teoretické poznatky z oblasti sociálnej politiky viacerých štátov sveta. Nachádzali 

rovnaké i odlišné prvky v jednotlivých modeloch sociálnych politík. 

 

13. Závery a odporúčania 

 

K bodu 5  

Členovia pedagogického klubu sa na stretnutí oboznámili s fungovaním princípu sociálnej solidarity 

v kontexte sociálnej politiky. Diskutovali o formách sociálnej solidarity. Poukázali na to, že ľudia sú 

nevyhnutne odkázaní jedni na druhých a rozličným spôsobom závisia jedni od druhých. 

Ľudia však musia správne uskutočňovať túto závislosť pre dobro jednotlivcov, ako aj celku a niesť 

zodpovednosť za druhých a za celé spoločenstvo, a naopak, i spoločenstvo musí zase zobrať na seba 

starosť o jednotlivých členov. Pre občianske spolunažívanie sú dôležité predovšetkým také prejavy 

solidarity, ktoré sa opierajú o hodnoty slobody, demokracie, ľudských práv a humanizmu.  

Členovia klubu poukázali na to, že centrom každej sociálnej politiky je človek. Preto by opatrenia 

štátov v rámci sociálnej politiky mali smerovať k zlepšovaniu životných podmienok, suverenity 

a bezpečia občanov. 

  
K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 



Viesť žiakov k rešpektovaniu hodnoty solidarity, ktorá môže zabezpečiť dôstojné životné podmienky 

všetkým občanom, môže prispieť preventívne k eliminácii sociálneho napätia a konfliktov, a tým 

podporiť sociálnu súdržnosť danej spoločnosti. 

Podnecovať u žiakov sociálnu solidaritu ako občiansku povinnosť, ktorá je základom rozvoja a 

sociálneho blahobytu ľudí. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Košice 

Dátum konania stretnutia: 25. 5. 2022 

Trvanie stretnutia: od 15:15 hod. do 18:15 hod.   

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.  Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

2. PaedDr. Alena Lehotská neprítomná SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Jana Troščaková  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Martina Viravcová  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.    

2.    

3.    

 


