
V súťaži Sociálnopolitické otázniky – bronz!!! 

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod vedením svojho 

dekana doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD., zorganizovala 1. ročník celoslovenskej vedomostnej 

súťaže "Sociálnopolitické otázniky" určenú pre študentov stredných škôl, ktorí si chcú 

preveriť svoje vedomosti z oblasti sociálnej politiky SR a EÚ. S úspechom sa v nej prezentovala 

žiačka 3. D triedy VIKTÓRIA HOLEJOVÁ.                                                                                                                                                     

Vedomostná súťaž (odbornou garantkou súťaže bola doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.) 

sa skladala z: napísania eseje (v rozsahu 3-5 normostrán),  vedomostného testu a riešenia 

modelovej situácie.  

Predmetom súťaže boli rozmanité témy, napr. Ľudia bez domova (bezdomovci),  

„Rómska otázka“ - stály problém, Sociálna pomoc štátu človeku v ohrození,  Futbalové 

chuligánstvo, Ľudia so zdravotným postihnutím a spoločnosť,  Nezamestnanosť ako sociálny 

jav v súčasnosti, Masová migrácia v EÚ, Chudoba ako sociálny fenomén v spoločnosti,  

Starnutie spoločnosti, Politika trhu práce, Komparácia vybraných krajín EÚ s dôrazom na 

sociálnu politiku,  Ľudské práva a ich dodržiavanie, Násilie v rodinách, Ústava Slovenskej 

republiky a zákony Slovenskej republiky, Základné dokumenty o ľudských právach, Migračná 

politika na Slovensku, Európsky sociálny fond, Látkové a nelátkové závislosti, Štruktúra rodiny 

a najčastejšie rodinné problémy, Týranie a dôsledky, Adopcia dieťaťa ako jedna z foriem 

rodinného zázemia, Mladý človek a (ne)zamestnanosť, Podpora zamestnanosti zdravotne 

znevýhodnených osôb, Aktívna politika trhu a možností realizácie mladých ľudí, Funkčnosť 

rodiny, garancia zázemia členov rodiny, Rodičovský príspevok ako aspekt podpory rodiny, 

Drogy ako hrozba deštrukcie človeka, Rodinná politika ako súčasť sociálnej politiky, Zdravotná 

politika ako garant kvality života človeka, Sociálna pomoc, človek v ohrození, Človek bez 

domova a jeho sociálny status, Záškoláctvo a šikana, deviantné správanie mladistvých, 

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, Bytová otázka a jej význam pre človeka,  

Úloha štátu v realizácii sociálnej politiky, Chudoba ako závažný problém spoločnosti, Právne 

vedomie v oblasti ľudských a občianskych práv. 

Komisia hodnotila kreatívnosť riešenia, vedomosti o štandardných postupoch a znalosť 

legislatívnych možností. Reprezentantka našej školy, sympatická blogerka 

(https://holejova.blog.sme.sk/), ktorej nie sú ľahostajné spoločenské problémy, VIKTÓRIA 

HOLEJOVÁ obsadila v silnej celoslovenskej konkurencii vynikajúce 3. miesto. 

Blahoželáme!!!! (JK) 

https://holejova.blog.sme.sk/

