
Štúdium rodiny a sociálnej práce  
Štúdium rodiny a sociálnej práce je nový a jedinečný program na Slovensku, ktorý špecializuje 
samotnú sociálnu prácu pre efektívnejšiu prácu s rodinou. Ide o bakalársky akademický program 
v kombinovanej forme, ktorý zjednocuje dva úspešné dlhoročné programy s históriou – Sociálnu 
prácu a Náuku o rodine do jedného. 

Prečo? 
Z praxe sociálnej práce, ktorej klientom je vo veľkej miere rodina, často vyplýva, že absentuje dobrá 
teoretická formácia v oblasti manželstva a rodiny. Sociálny pracovník často nemá teoretické 
vedomosti ako by mal s rodinou pracovať. Na Teologickej fakulte sa už vyše 10 rokov špecializujeme 
na oblasť manželstva a rodiny, preto by sme radi ponúkli tento vklad pre skvalitnenie sociálnej práce 
s rodinou.  
 
Pridanou hodnotou programu je hlboký antropologický pohľad na manželstvo a rodinu. Formujeme 
nielen v základných zručnostiach ako pracovať s rodinou, ale snažíme sa aby študenti pochopili 
antropologické základy manželstva a rodiny. 

Charakteristika 
Pridanou hodnotou nielen tohto programu je: 

• menšia skupina, individuálny prístup 

• väčší časový priestor pre interakciu a diskusiu s učiteľmi  

• vybrané predmety sú vyučované seminárnou metódou 

• veľký priestor pre nadobudnutie praktických zručností v sociálnej práci prostredníctvom 
odborných praxí 

• obohatením programu sú pozvaní zaujímaví hostia zo zahraničia, ktorých hosťujeme cez 
program Erasmus+ 

 
Pri tvorbe rozvrhu mysíme na rôzne skupiny: absolventov SŠ, rodičov na RD, seniorov, aktuálne 
nezamestnaných, zamestnaných.  

Čo je obsahom štúdia? 
Bakalárska forma štúdia sa skladá zo štyroch modulov: zo Všeobecné základu spoločenských vied, 
z Teologického základu, ktorý dáva sociálnej práci pridanú hodnotu štúdia na Teologickej fakulte, 
z predmetov Sociálnej Práce a Náuky o rodine, ktoré špecializujú zameranie samotnej sociálnej práce. 
Niektoré z predmetov:  
 

Všeobecný základ 
Základy ekonomiky, Základy psychológie, Vývinová psychológia, Pastorálna psychológia, 
Základy sociológie, Sociálna psychológia, Všeobecná pedagogika, Základy špeciálnej pedagogiky, 
Pedagogika voľného času, Etopédia, Právne základy, Trestné, správne a pracovné právo. 
 

Teologický základ 
Sväté Písmo, Kánonické právo, Princípy morálnej teológie, Špeciálna morálna teológia, Pastorálna 
teológia, Sociálna náuka Cirkvi. 
 



Predmety zo Sociálnej práce 
Úvod do základov sociálnej práce, Úvod do metód sociálnej práce, Krízová intervencia, 
Psychopatológia pre pomáhajúce profesie, Sociálna politika a sociálna správa, Sociálna práca s 
osobami so zdravotným znevýhodnením a seniormi, Sociálna práca v treťom sektore a sociálny 
projekt, Terénna sociálna práca a etnické minority, Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela, 
Sociálne služby, Dejiny charitatívnej práce, Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť, Probačná 
a mediačná služba. Súčasťou štúdia je aj Sociálno-psychologický výcvik. 
 

Predmety z Náuky o rodine 
Bioetika, Dokumenty Magistéria o manželstve a rodine, Fyziológia ľudskej reprodukcie, Občianske a 
rodinné právo, Sociálne a religiózne aspekty manželstva, Seminár o aktuálnych otázkach manželstva a 
rodiny 
 
Po ukončení bakalárskeho stupňa je možné pokračovať v magisterskom stupni, ktorý sa ešte viac 
špecializuje na oblasť manželstva a rodiny.  

Uplatnenie absolventov 
Podľa zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných 
činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže absolvent 
zastávať pozíciu asistenta sociálnej práce. Uplatnenie absolventa v sociálnej sfére je širokospektrálne: 
v zariadeniach sociálnych služieb, v centrách pre deti a rodinu, na úradoch práce, sociálnych vecí a 
rodiny atď. Absolvent sa uplatní v princípe vo všetkých spoločenských sférach, ale najmä v tých, ktoré 
sú náročné na tvorivosť, manažérsku múdrosť a celkovú operatívnosť. Je tiež pripravený vstúpiť do 
oblasti školských či mimoškolských inštitúcií ako sú vzdelávacie inštitúcie, masovokomunikačné 
prostriedky, cirkevné, vládne aj mimovládne organizácie, nadácie, občianske združenia, politické a 
kultúrno-spoločenské inštitúcie, štátna a verejná správa, redakcie odborných časopisov, 
vydavateľstvá spoločenskovednej literatúry a pod. V neposlednom rade sa mu ponúka možnosť 
pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na jeho magisterskom stupni, po ktorom môže byť absolvent 
atraktívnejším pre uplatnenie v sociálnej práci s rodinou. 

Kontakt 
Katolícka univerzita v Ružomberku 
Teologická fakulta v Košiciach 
Hlavná 89, 041 21 Košice 
+421 55 68 36 122 
 
 
 
 


