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ŠTUDIJNÝ ODBOR : Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na špecializované odborné poradenstvo

Odborný  profil  absolventa ovláda  základy  teórie  a  praxe  sociálnych  služieb  a 
poradenstva,   má  fundamentálne  znalosti  o  úlohách  štátnej  správy,  samosprávnych 
orgánov, neštátnych subjektov a neziskových organizácií  v oblasti sociálnej politiky. Je 
pripravený pre výkon:

• sociálno-poradenských činností,
• sociálno-právneho poradenstva prvého kontaktu, 
• sociálnej prevencie, 
• krízovej intervencie, 
• vyjednávania a zastupovania klienta v hmotnej a sociálnej núdzi, 
• navrhovať a realizovať riešenie najrozličnejších sociálnych problémov, 
• spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, 
• vykonávať manželské a rodinné poradenstvo, 
• riešiť  problémové  otázky  minoritných  etnických,  sociálnych  a náboženských 

skupín,
• vykonávať poradenskú činnosť v oblasti sociálno-patologických javov (chudoba, 

prostitúcia, alkoholizmus, drogová závislosť, a pod.)
•  špecializovaný  pracovník  v  štátnej  a verejnej  správe,  ako  aj  samostatný 

špecializovaný  sociálny  poradca  v  manželskom,  rodinnom,  kariérovom, 
azylovom, terapeutickom poradenstve, a pod.;

• odborný  riadiaci  pracovník  v zariadeniach  sociálnej  starostlivosti,  detských 
domovoch,  domovoch  dôchodcov,  inštitúciách  azylového  typu,  personálnych 
agentúrach; neziskových a mimovládnych organizáciách vykonávajúcich činnosť 
v sociálnej  oblasti  a poradenskej  činnosti,  sociálno-terapeutických  centrách 
a pod.; 

• odborný  garant  vzdelávacích  a rekvalifikačných  kurzov  a projektov  v sociálnej 
oblasti.

Teoretické vedomosti absolventa:

• má základné znalosti z oblasti sociologických a psychologických vied, sociálneho 
poradenstva, sociálnej práce, a práva, 

• disponuje vedomosťami v oblasti práce s klientom v konkrétnej sociálnej skupine,
• ovláda teoretické poznatky o efektívnom využívaní voľného času. 



Praktické schopnosti a zručnosti absolventa:

• nadobudne fundamentálne kompetencie sociálneho pracovníka a poradcu,
• dokáže diagnostikovať problémy v najrozličnejších oblastiach sociálnej sféry, 
• dokáže navrhovať a tvoriť formy sociálnej pomoci a implementovať ich do praxe,
• dokáže  diagnostikovať  podstatu  problémov  konkrétnych  sociálnych  skupín  a 

navrhovať,  prezentovať  a aplikovať  vlastné  metódy  riešenia  sociálnych 
problémov,

• dokáže  pracovať  v špecializovaných  projektoch,  ktoré  zahŕňajú  identifikáciu 
problému,  analýzu  a implementáciu  rozsiahlych  riešení  v sociálnych  službách 
a poradenstve a odborne ich garantovať,

• dokáže  pôsobiť  v rozhodovacom  procese  inštitúcie,  organizácie  a realizovať 
rozhodnutia,  ako  aj  poskytovať  rôzne  formy  pomoci,  pozorovať,  chápať  a 
interpretovať správanie a postoje, komunikovať v krízových životných situáciách, 
vyjednávať, utvárať vzťahy, rozvíjať spoluprácu a zastupovať záujmy iných.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa:

• v spolupráci s odkázanými na sociálnu pomoc dokáže hľadať optimálne riešenia,
• organizovať si vlastné štúdium a ďalšie vzdelávanie, 
• sledovať a aplikovať legislatívne zmeny v oblasti sociálnej problematiky.

PREDMETY  (PV)  magisterského  stupňa  v študijnom  programe:  Sociálna  práca  so 
zameraním na špecializované odborné poradenstvo 

1. ročník - zimný semester:
Poradenský proces 
Vybrané poradenské metódy a techniky 
SPV 30 hod.

1. ročník – letný semester:
Poradenská práca so skupinou 
Rodinné poradenstvo 
Matrimoniologické poradenstvo 

2. ročník – zimný semester:
Poradenstvo pre osoby závislé  od návykových látok 
Poradenstvo pre nezamestnaných a marginalizované skupiny 
Poradenstvo pre starších ľudí  
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