
ŠTUDIJNÝ PROGRAM – S O C I Á L N A  P R Á C A 

Charakteristika: 

Sociálna práca je jednoodborové štúdium zamerané na prípravu profesionálov pre oblasť sociálnej 

práce na  všetkých úrovniach. Organizačne je členené na I. stupeň  VŠ štúdia –  6 semestrov (Bc.) a 

II. stupeň VŠ štúdia – 4 semestre (Mgr.).  Štúdium  v  odbore Sociálna práca  pripravuje 

vysokoškolsky vzdelaných, samostatných pracovníkov schopných zabezpečovať, koordinovať a 

priamo poskytovať  sociálnu  starostlivosť  a sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľov 

odkázaných na sociálnu pomoc. 

Sociálna práca je multidisciplinárnou oblasťou  vedeckého  poznania, ktorá  sa zaoberá  vedeckým 

poznávaním  sociálnych problémov – ich vznikom, príčinami, možnosťami riešenia, otázkou 

zodpovednosti občana aj štátu, optimálnou mierou a formami pomoci pre jednotlivca, skupinu či 

komunitu. 

Sociálna  práca  ako  každodenná  oblasť praktickej realizácie špeciálnymi  pracovnými  metódami 

pomáha pri zvládaní takých sociálne problémových situácií občanov, akými sú: potreba realizácie 

rodinnej starostlivosti vrátane foriem náhradnej rodinnej starostlivosti, pomoc pri riešení hmotnej 

núdze, pomoc a podpora zdravotne postihnutým občanom, pomoc a podpora občanom vyššieho 

veku, pomoc a podpora nezamestnaným občanom,  práca s deťmi  s poruchami správania, práca s 

občanmi v penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, práca so závislými občanmi a podobne. 

Študijný program je preto zameraný na získanie vedomostí  a osvojenie zručností, ktoré oprávňujú 

absolventa štúdia: vykonávať praktickú sociálnu prácu v inštitúciách, organizovať, riadiť a 

zabezpečovať rozvoj sociálnej práce zameranej najmä na nasledovné úseky:  sociálnu 

prevenciu,  sociálne poradenstvo, sociálne služby, sociálnoprávnu ochranu, pracovať v odborných 

multidisciplinárnych tímoch,  podieľať sa na výskume v sociálnej práci, sledovať, hodnotiť a  navrhovať 

riešenia k závažným  sociálno-patologickým  javom  v  spoločnosti ako je nezamestnanosť, chudoba, 

kriminalita a pod. 

Obsah  štúdia pozostáva z teoretických prednášok,  prípravy zameranej na psychológiu, filozofiu a 

etiku, pedagogiku, právo, sociológiu, ale tiež na vybraný okruh informácií zo zdravotnícky 

orientovaných predmetov, ktoré tvoria  tzv. širší všeobecný  základ štúdia  a odborné predmety 

zamerané na získanie potrebných vedomostí a zručností  z oblasti sociálnych služieb, sociálneho 

poradenstva a prevencie  sociálnoprávnej  ochrany,   plánovania a rozvoja sociálnej 

siete,  organizácie a  riadenia  systému sociálnej pomoci a zabezpečovania sociálnej starostlivosti, 

teórie a metód sociálnej práce. Výučba  prebieha formou prednášok, cvičení, seminárnych  cvičení, 

kazuistických seminárov, výcvikov základných sociálno-psychologických zručností.      

Podmienky prijatia na študijný program Sociálna práca – 1. stupeň (Bc.): 

1. Stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. 

2. Vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium (zakúpiť v ŠEVTe) obsahuje: 

- overenú kópiu maturitného vysvedčenia. Uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2011/2012 

doložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) a vysvedčenie zo 4. ročníka - koncoročné (neoverenú 

kópiu) dodatočne, najneskôr však do 15. 06. 2012. Bez predloženia maturitného 

vysvedčenia (overenej kópie) nebude uchádzačovi  umožnené vykonať prijímacie konanie, 

- kópie koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole + výpis známok s vyrátaným 

priemerom v prihláške,  

- životopis (podpísaný),  



- doklad o zaplatení vkladom na účet. Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením 

prijímacieho konania na  vysokoškolské štúdium uchádzač zaplatí vkladom na účet VŠZaSP sv. 

Alžbety, Bratislava číslo: 2626748634/1100, variabilný symbol: RODNÉ ČÍSLO  

- IBAN (pre zahraničných študentov):  SK02 1100 0000 0026 2674 8634, Tatra banka, a.s. Hodžovo 

nám. 3,  811 06  Bratislava, 

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium v prihláške na str. 2 (u uchádzačov 

so zdravotným postihnutím sa postupuje v zmysle zákona č. 131/2002 § 57 bod 4.), 

Forma prijímacích pohovorov: bez prijímacích pohovorov. 

Podmienka otvorenia programu: min. 30 uchádzačov 

  

Profil absolventa prvého stupňa študijného odboru sociálna práca 

Vzdelávanie a výchova pracovníkov pre sociálnu prácu sa bude zabezpečovať v súlade s 

odporúčaniami Medzinárodnej organizácie práce, smernicami  Európskej únie a v súlade s odborným 

smerovaním VŠZaSP sv. Alžbety. Koncepcia sociálnej práce odráža aktuálne potreby spoločenských 

zmien. Nové nároky na organizáciu, formu, obsah i prístupy v sociálnej práci vyžadujú vysokú úroveň 

profesionalizácie, nevyhnutne vyžadujú odborne pripraveného, kompetentného, erudovaného a 

multidimenzionálne zameraného sociálneho pracovníka, ktorý dokáže používať rôzne spôsobilosti. 

Štúdium sociálnej práce vytvára predpoklady pre prípravu odborníkov v štúdiu priamo podmieneného 

súčasnými  spoločenskými potrebami. Škola bude pripravovať pracovníkov na činnosť v teréne, pre 

prácu 

v špeciálnych organizáciách a inštitúciách, vrátane zdravotníckych, ako aj pre výskumné aktivity a 

rôzne sociálne analýzy. V rámci odboru sa preto dáva priestor pre vedné disciplíny sociálne, 

pedagogické a psychologické (ako základné východisko), sociologické, právne, historické, filozofické, 

etické, etnologicko-etnografické, aby študent získal potrebnú optimálnu syntézu poznatkov, ktoré 

integruje v ucelený študijný program – sociálna práca. 

Sociálna práca, ako študijný program, reaguje nielen na dynamiku spoločenských zmien a potrieb, ale 

aj na najnovšie trendy ponímania tejto práce vo svete, ktoré implementuje do systému odbornej 

prípravy absolventov tohto študijného programu.  

Východiskovým bodom je z tohto pohľadu aktuálna definícia sociálnej práce prijatá v júli 2000 v 

kanadskom meste Montreal, kde ju Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov charakterizovala 

ako „profesiu, ktorá podporuje sociálne zmeny, riešenie problémov v medziľudských vzťahoch, ich 

delegovanie na  ľudí, aby sa oslobodili, a tak rástol ich blahobyt...“  

Sociálna práca, ako študijný program, zároveň reaguje, akceptuje a v globálnosti v sebe zahŕňa 

vzdelávacie štandardy sociálnej práce, ktoré vypracovalo a schválilo Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci 

SR.  

Sociálna práca ako študijný program zabezpečuje prehĺbenie vedomostí a spôsobilosti pre výkon: 

sociálnej intervencie, sociálnej prevencie,  sociálnej rehabilitácie, resocializácie, supervízie, 

sociálneho výskumu, riadenia sociálneho tímu (sociálny manažment). 

Sociálny pracovník pri svojej práci vychádza z filozofie pomoci  človeku v núdzi a z princípu  ľudskej 

solidarity. Je profesionálnym pracovníkom poskytujúcim sociálne služby cestou riadenia, organizácie, 

sprostredkovania, sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva, intervencie a bezprostredného 

poskytovania pomoci ľuďom v sociálnej sieti.  



Absolvent - bakalár sociálnej práce sa podieľa na monitoringu, výchove, vzdelávaní a 

pomoci sociálne odkázaným, zdravotne postihnutým, nezamestnaným a osamelým ľuďom. 

  

Výstupné štandardy vedomostí absolventa 

  

Pre úspešné zvládnutie bakalárskeho štúdia sociálnej prace sa určujú tieto štandardy 

vedomostí.  

Absolvent: 

• Na zodpovedajúcej úrovni dokáže vykonávať sociálnu prácu. 

• Vie monitorovať stav sociálnych potrieb vo svojom regióne. 

• Dokáže zvládnuť naliehavú pomoc človeku v núdzi (krízovú intervenciu). 

• Ovláda socioterapeutické postupy v sociálnej práci. 

• Dokáže poskytovať sociálne poradenstvo. 

• Ovláda základné právne predpisy súvisiace so sociálnou prácou. 

• Dokáže adekvátne komunikovať s klientom bez ohľadu na jeho vek, vyjadrovacie 

schopnosti a handicap. 

• Dodržiava etické princípy sociálnej práce. 

  

Výstupné štandardy spôsobilosti absolventa 

  

Absolvent bakalárskeho štúdia sociálnej práce dokáže prakticky zvládnuť: 

• Vlastnú agendu, ktorú vykonáva v rámci svojej pracovnej činnosti. 

• Monitoring sociálnych potrieb v rámci zverenej funkcie. 

• Výchovu a vzdelávanie jedincov a skupiny. 

• Formy pomoci sociálne odkázaným, zdravotne postihnutým, nezamestnaným a 

osamelým ľuďom. 

• Riešenie problematiky sociálnej patológie. 

  

  



Výstupné štandardy kvality osobnosti 

  

Absolvent tohto študijného odboru by mal pre úspešné absolvovanie štúdia spĺňať výstupné štandardy 

kvality (najmä v oblasti odbornosti a etiky) osobnosti, ktoré sú dôležitým znakom kvality odborníka.  

Absolvent bakalárskeho štúdia sociálnej práce je charakteristický svojou morálkou, prosociálnym 

cítením, je empatický a erudovaný odborník s profesionálnymi spôsobilosťami 

využívajúci supervíziu.   

  

K najdôležitejším črtám jeho osobnosti patrí jeho schopnosť: 

• morálno-etického a humánneho prístupu k ľuďom, najmä k trpiacim v sociálnej núdzi, 

vychádzajúci z lásky k človeku a snahy pomáhať mu, 

• pochopiť klienta v najnáročnejších životných situáciách a pomáhať mu riešiť jeho 

problémy, prejaviť mu úctu, empatiu, útechu a emocionálnu podporu, 

• získať klienta pre spoluprácu, 

• podporovať a posilňovať klientove kompetencie, 

• samostatne myslieť a pohotovo reagovať, flexibilne vykonávať zmeny a niesť 

zodpovednosť, 

• cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať, 

• aplikovať a využívať získané vedomosti a schopnosti v praxi, 

• kreatívne a koncepčne riešiť profesionálne úlohy, viesť tím a pracovať v tíme, 

• získavať informácie, pracovať s nimi a tvorivo ich pretvárať, 

• byť schopný prezentovať výsledky práce pred nadriadenými na odborných 

podujatiach, 

• rozvíjať vlastnú osobnosť, vzdelávať sa a byť schopný vzdelávať iných, 

• zaujímať sa o vlastný rozvoj samoštúdiom, účasťou na odborných podujatiach 

a podieľať sa na svojom profesionálnom rozvoji tvorivou činnosťou. 

  

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a spôsobilosti absolventa 

  

Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe sociálna práca sú spôsobilí poznávať a 

odhaľovať príčiny sociálnych problémov a predchádzať ich vzniku, sú schopní sprístupňovať a 

poskytovať osobnú, materiálnu a inštitucionálnu pomoc klientom.  Ďalej sú spôsobilí aplikovať 



teoretické poznatky a adekvátne pristupovať ku klientom na základe dodržiavania etických princípov 

spolužitia,  ľudskosti, rešpektovania práv  človeka a úcty k nemu a rovnako vedia usmerniť svojho 

klienta v správnych otázkach orientovaných  na vybavovanie žiadostí a nárokov adresovaných 

kompetentným orgánom verejnej správy.  

  

Vymedzenie oblastí uplatnenia absolventa 

  

Absolventi študijného programu sociálna práca majú možnosť uplatnenia sa na trhu práce ako sociálni 

pracovníci, schopní vykonávať činnosť v sociálnej oblasti vzťahujúcej sa na päť kľúčových rezortov 

spadajúcich do kompetencií  ústredných orgánov štátnej správy (ministerstvo zdravotníctva, 

ministerstvo školstva, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo vnútra   a ministerstvo 

spravodlivosti).  

• Absolvent bakalárskeho štúdia sociálnej práce nájde uplatnenie ako výkonný pracovník v inštitúciách 

verejnej správy, v zariadeniach sociálnych služieb a starostlivosti o deti, dospelých a starších 

občanov, v združeniach a nadáciách zameraných na charitatívnu a sociálnu činnosť. 

• Absolvent - bakalár sociálnej práce sa uplatní pri  resocializácii občanov sociálne neprispôsobivých. 

• Štúdiom získané vedomosti a spôsobilosti uplatní ako pracovník v inštitúciách sociálneho 

plánovania, organizácie a riadenia sociálnych služieb, politiky zamestnanosti a rozvoja trhu práce. 

Môže pôsobiť v rezorte ústredných orgánov štátnej správy (MPSVaR SR, ÚPSVaR, MV SR a iné) a v 

rezortných vzdelávacích zariadeniach. 

  

Absolvent získa úplne prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca. 

 


