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Všeobecná charakteristika 
Obsah bakalárskeho študijného programu sociálna práca pozostáva zo získania nasledovných 

zručností a spôsobilostí z oblastí: 

 sociálno-správnych činností, 

 sociálno-právneho poradenstva prvého kontaktu,  

 sociálneho diagnostikovania a prognózovania, 

 sociálnej prevencie, sociálno-právnej ochrany a depistáže, 

 inej formy sociálnej pomoci (napr. krízová intervencia, pomoc občanom v hmotnej a 

sociálnej núdzi, terénna práca, resocializácia, zastupovanie klienta, a pod.) 

 zriaďovania, koordinovania a organizovania sociálnych služieb. 

 

Študenti bakalárskeho štúdia odboru sociálna práca ovládajú základy teórie a praxe sociálnej 

práce, majú znalosti o úlohách štátnej správy, samosprávnych orgánov a neštátnych subjektov 

v oblasti sociálnej práce a politiky. Okrem toho: 

 dokážu identifikovať a analyzovať problémy a nachádzať možnosti riešenia v rôznych 

oblastiach sociálnej sféry, navrhovať formy sociálnej pomoci za spĺňania požiadavky 

na udržanie a zlepšenie kvality života obyvateľstva, vytvárať takéto aktivity a 

implementovať ich do praxe, 

 vedia spolupracovať s manažérmi a špecialistami z iných profesií, čo vyžaduje 

znalosti aj z ekonomiky, práva, manažmentu a ďalších oblastí, 

 dokážu sprostredkovať a koordinovať spoluprácu všetkých zainteresovaných 

subjektov pri riešení sociálnych problémov, 

 majú znalosti o formách a metódach sociálnej práce, o sociálnej politike štátu a o jej 

vývojových trendoch, teórii sociálnej práce a o jej aplikovaní a prevencii sociálnych 

problémov, 

 dokážu navrhovať, vyvíjať, implementovať, rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať 

formy a metódy sociálnej práce, vykonávať činnosti v oblasti prevencie, vzniku a 

recidívy sociálnych problémov, 

 nachádzajú uplatnenie v rôznych odvetviach sociálnej sféry, rezortu vnútra, 

spravodlivosti, vo väzenstve, v aprobačnej a mediačnej službe, v podnikovej sfére, v 

oblasti verejnej správy a aktivitách neštátnych subjektov.  

 

 
Teoretické poznatky 
Ťažisko vzdelávacieho procesu v teoretickej rovine spočíva na prednáškach a čiastočne 

seminároch. Študentovi sociálnej práce sa poskytujú široké teoretické znalosti, ktoré sú 

potrebné pre zvládnutie spôsobilosti v sociálnej oblasti. To predpokladá taktiež individuálne 

štúdium jednotlivca a u každého poslucháča dobrý prehľad v odbornej literatúre. V priebehu 



štúdia by mal poslucháč získať vedomosť o súčasných trendoch daného odboru a poznať 

najvýznamnejšie publikácie domácich i zahraničných autorov. V priebehu tvorby bakalárskej 

práce sa má stať špecialistom na tematickú problematiku a pripraviť sa tak na profesiu 

sociálneho pracovníka. 

 

Študent bakalárskeho študijného programu sociálna práca v rámci širokého 

interdisciplinárneho vzdelania: 

 získava základné teoretické znalosti z odboru sociológie, štatistiky, demografie, 

psychológie a teórie sociálnej práce, potrebné pre uskutočňovanie úloh sociálnej 

práce,  

 disponuje znalosťami v špeciálnych oblastiach nevyhnutných pre sociálneho 

pracovníka v práci s klientom v rodine, v rezidentnej sociálnej práci, v inštitúciách a 

ústavoch, ako i znalosťami o rodine, osobnosti človeka, sociálnej skupine a 

zariadeniach sociálnych služieb. 

 

 
Praktické zručnosti 
Praktické zručnosti získa študent odboru na seminároch a cvičeniach. Významným faktorom 

rozvoja praktických zručností v rámci vzdelávacieho procesu je i prax v sociálnej oblasti. 

Semináre rozvíjajú praktickú aplikáciu teoretických vedomostí, pričom zadávaním 

seminárnych prác sa sleduje schopnosť poslucháča pre samostatnú tvorivú prácu a narábanie s 

dostupnou, pokiaľ možno najnovšou literatúrou a prameňmi. Dôležité je vedenie študentov k 

analytickému a syntetickému uvažovaniu, k osvojovaniu si nových poznatkov a ich 

kritickému hodnoteniu, zvládanie schopnosti poskytnúť asertívnu kritiku, vedieť 

argumentovať a vedieť zaujať a obhájiť vlastný názor na problém. Študenti odboru vedia 

výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti publikovať v podobe vedeckých a odborných 

prác. 

 

Študent bakalárskeho študijného programu sociálna práca získa schopnosť: 

1. pracovať s klientom v oblasti sociálnej pomoci, pričom je kompetentný pracovať ako:  

o terénny pracovník a rodinný poradca pre sociálnu problematiku, prácu s 

mládežou, starými a bezvládnymi a ostatnými odkázanými na cudziu pomoc,  

o poradenský pracovník pre rôzne inštitúcie a štátnu sociálnu správu, 

o špecializovaný pracovník pre ústavy, rôzne zariadenia sociálnej starostlivosti a 

pomoci, detské domovy a výchovné zariadenia, ústavy azylového typu slúžiace 

jednotlivcom, rodinám, skupinám i komunitám, 

2. pracovať v sociálno-právnej oblasti, 

3. pracovať v organizovaní vzdelávania (nezamestnaných, bezdomovcov, v oblasti 

rekvalifikácie a pod.), 

4. podieľať sa na príprave sociálneho výskumu. 

 

 

 
Profil absolventa 
Absolvent bakalárskeho študijného programu sociálna práca by mal zvládnuť nasledujúce 

odborné činnosti: 



 identifikovať, korigovať a riešiť sociálne problémy; 

 sprostredkovať a koordinovať spoluprácu všetkých zainteresovaných subjektov pri 

riešení sociálnych problémov; 

 vykonávať činnosti v oblasti prevencie, vzniku a recidívy sociálnych problémov; 

 podnecovať efektívne zmeny v oblasti sociálnej politiky na úrovni inštitucionálnej, 

lokálnej, regionálnej a celoštátnej; 

 podporovať potenciál klienta, preberať zodpovednosť za seba a svoje okolie; 

 stimulovať sociálnu kohéziu; 

 aktívne sa zapájať do rozvoja vedeckého poznania v oblasti sociálnej práce; 

 riadiť činnosť pracovných tímov. 

 

Sociálny pracovník - absolvent bakalárskeho štúdia ovláda základy teórie a praxe sociálnej 

práce, má znalosti o úlohách štátnej správy, samosprávnych orgánov a neštátnych subjektov v 

oblasti sociálnej politiky. Je pripravený pre výkon: 

 sociálneho poradenstva prvého kontaktu 

 sociálnej prevencie, 

 sociálnej práce odborných referentov na UPSVaR (pomoc klientom v hmotnej a 

sociálnej núdzi) 

 v zariadeniach sociálnych služieb atď.  

 


