
Krst knihy Vademecum sociálnej práce 
 
 

Na KATEDRE SOCIÁLNEJ PRÁCE FILOZOFICKEJ FAKULTY UPJŠ V KOŠICIACH sa 
v piatok 21. apríla 2017 uskutočnila milá slávnosť – krst terminologického 
slovníka Vademecum sociálnej práce.  
 
 

Myšlienku vedúcu k vzniku diela položila prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., na 
podnet vydania Slovníka sociálnej práce v Českej republike. Cieľom bolo poskytnúť 
odbornej verejnosti a študentskej obci publikáciu, ktorá by encyklopedickým spôso-
bom poskytovala prehľad dosiahnutých poznatkov v oblasti sociálnej práce. Spoločne 
s prof. PhDr. Evou Žiakovou, CSc., koordinovali vedecký tím pozostávajúci z od-
borníkov na rôzne oblasti sociálnej práce. 

Slávnosť sa konala napoludnie v budove Minerva v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ 
a pozvanie prijalo vyše 40 hostí. Medzi nimi – popri už spomínaných editorkách – boli 
najmä členovia ASOCIÁCIE VZDELÁVATEĽOV V SOCIÁLNEJ PRÁCI NA SLOVENSKU. Pozvanie 
prijala aj Ing. Zuzana Jusková, vedúca ODBORU SOCIÁLNYCH VECÍ A ZDRAVOTNÍCTVA 

KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, ktorý bol jedným zo sponzorov vydania publikácie. 
Editorky v príhovore oboznámili prítomných hostí s náročným procesom tvorby 

slovníka a vyjadrili úprimnú radosť z výsledného diela. 
Terminologický slovník Vademecum sociálnej práce uviedla do života dekanka 

Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., netypickým 
spôsobom – knižnú novinku posypala farebnými cestovinovými písmenkami, ktoré vy-
farbili deti z detského domova. Na podujatí vystúpili s hudobnými číslami talentovaní 
študenti odboru sociálna práca, ktorí navodili veľmi príjemnú atmosféru. Krst pokra-
čoval slávnostným obedom, ktorý zakončilo krájanie torty s tematickým motívom Va-
demeca (upiekla ju študentka prvého ročníka odboru sociálna práca). 

Z vydaného diela máme nesmiernu radosť. Jeho editorkám prajeme mnoho ďalších 
podnetných myšlienok vedúcich k vzniku obdobných publikácií. Čítať knihu totiž zna-
mená viesť nepretržitý dialóg, v ktorom kniha hovorí a duša čitateľa odpovedá... 

Všetkým čitateľom – najmä študentom Katedry sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach 
– prajeme, aby pri čítaní Vademeca sociálnej práce našli odpovede na všetky svoje 
otázky. 

 
Knihu je možné zakúpiť na: 
https://unibook.upjs.sk/sk/36-socialna-praca 
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