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Útla no vševravná. Aj týmito slovami by sa dala opísať publikácia Beáty Balogovej 
s výstižným názvom Slovo a čin Jozefa Kredátusa, ktorá sa venuje jednej z najväčších 
osobností sociálnej práce (nielen) v slovenských pomeroch. Autorka, ktorá je známou 
a zároveň významnou odborníčkou v tomto odbore, poskytuje komplexný pohľad na 
osobnosť — človeka Jozefa Kredátusa. Po veľkom množstve odborných, vedeckých 
a pedagogických publikácií sa tak teraz autorka vymyká tomuto rámcu a odkrýva aj 
kúsok zo seba, zo svojich spomienok, profesijných životných rozhodnutí, na ktoré 
vplyv mal práve tento muž. Odignorovanie tohto aspektu by však v tomto prípade 
znamenalo ako opomenúť na horizonte jednu svetovú stranu.

Slovo a čin Jozefa Kredátusa nie je pedagogickou publikáciou, ide skôr o súbor 
úvah a výpovedí, názorov snažiacich sa poskytnúť ucelený obraz o terapeutickej, vy-
učovacej i profesijnej osobnosti a prostredníctvom odkrývania týchto, v takej miere 
doteraz neuverejnených informácií, sa čitateľovi odhaľujú nové pohľady na sociote-
rapiu, na začiatku ktorej stál práve Kredátus. Cieľom práce je súčasne oživiť diskusiu 
o atraktivite tohto smeru, keďže profil Jozefa Kredátusa sa stáva osobným príkladom 
a v prenesenom význame i inšpiráciou v profesionálnom prístupe z viacerých hľa-
dísk, čo autorka aj sama konštatuje. „J. K. iniciálky, ktoré patria slávnym mužom (JFK), 
mužom na dvoch stranách Atlantiku. Je čas hovoriť o našom veľkom mužovi... Sama si spo-
mínam, keď sme nedočkavo čakali na rozpis štátnicovej komisie, keď som ako elévka s ná-
dejou čakala, že si ma vyberie ako zapisovateľku a tak veľa sa od neho naučím,“ neskrýva 
autorka obdiv tejto veľkej osobnosti a odkrýva svoje spomienky zo študentských čias, 
kedy ho vníma ako jeden zo svojich prvých vzorov. To, že je to tak do dnes, dokazuje 
aj jej konštatovanie, že Kredátusa vníma ako „najvýznamnejšieho predstaviteľa sociote-
rapie na Slovensku“. 

Autorka tiež v diele odkrýva jeho osobu z pracovnej stránky, ktorá, v mnohých ob-
lastiach sociálnej práce a socioterapie ako takej, nesie viaceré prvenstvá, no odkrýva 
osobnosť Jozefa Kredátusa aj po stránke ľudskej. Jeho charakter, postoj k svojim klien-
tom a ich rodinám, kolegom, študentom i k sebe samému. Kniha sa z pohľadu obsahu 
dostáva do role sprievodcu tvorbou, povolaním i životných hodnôt tohto „velikána“. 

Na šesťdesiatich štyroch stranách čitateľ tiež nachádza „v kocke“ súhrn vedeckých 
poznatkov a odborných činov, o ktoré sa Jozef Kredátus zaslúžil, i osobné spovede 
jeho kolegov a kolegýň. 

LEgENDÁRNa OSOBNOSŤ

Práca pozostáva z piatich kapitol. Prvá sa venuje „zoznámeniu“ sa s osobou Jozefa 
Kredátusa, jeho medailónu v podobe životného, profesijného, odborného, pedagogic-
kého i publikačného profilu, na čo nadväzujú ďalšie časti knihy. Tie rozmieňajú jed-
notlivé „kredátusovské tváre“ na drobné. Štýl „otázka — odpoveď“ vtiahne čitateľa 
do autentických výpovedí, spomienok, emotívnych zážitkov jeho bývalých študen-
tov a študentiek, spolupracovníkov a spolupracovníčok, kolegov, kolegýň, priateľov, 
ktorí, nezávisle na sebe, zhodne konštatujú, že stretnutie s Jozefom Kredátusom zna-
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menalo jeden z najvýznamnejších medzníkov v ich profesionálnom raste, alebo mi-
nimálne zanechalo stopu čo sa dojmu, ľudskosti, skromnosti a pokory týka. 

Nasledujúce kapitoly pojednávajú o Kredátusovi ako pedagógovi, terapeutovi, 
kolegovi a záverečná kapitola je venovaná sebareflexii, úvah o vlastnom (životnom) 
diele, v ktorom má hlavné slovo práve táto osobnosť s veľkým „O“, tak v teórii, ako 
i praxi. 

OD SLOV k čINOM 

Táto publikácia nielen že zaujme, ale načrtne čitateľovi i súčasné trendy v sociotera-
pii, na pulze ktorej stál práve Kredátus. Hlavným cieľom knihy bolo o. i. aj prejave-
nie veľkej a úprimnej vďaky a úcty za prínos a celoživotné dielo. Niektoré výpovede 
môžu pôsobiť deskriptívne, iné až expresívne, niektoré prezentujú konkrétne stano-
viská, postoje. V každom prípade, kniha je napísaná zrozumiteľne a s mimoriadnou 
ľahkosťou, akú autorka, aj formuláciou svojich otázok, do problematiky vnáša. Vyčí-
tať by sa dal niekedy až osobný postoj, táto skutočnosť je však zároveň najväčšou de-
vízou tejto knihy. 

Výnimočnosť tejto publikácie umocňuje i načasovanie jej vydania, a to pri príleži-
tosti významného životného jubilea, okrúhlych osemdesiatich narodenín doc. PhDr. 
Jozefa Kredátusa, PhD. 
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