
Profil absolventa magisterského štúdia v odbore sociálna práca so 

zameraním na sociálne poradenstvo 

 

Cieľom magisterského štúdia v odbore sociálna práca so zameraním na sociáklne 

poradenstvo je vysokoškolská príprava študentov na poradenskú prácu so sociálnym klientom 

v rôznych sociálnych subjektoch verejnej správy, neziskových organizácií a subjektov 

v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych orgánov alebo súkromno – právnych inštitúcií 

v sociálnej oblasti.  

Vedomosti absolventa magisterského štúdia v odbore sociálna práca so zameraním na 

sociálne poradenstvo : 

 Má predpoklady pre diagnostikovanie jednotlivých životných situácií klientov.  

 Je schopný metódami sociálneho poradenstva podporovať jednotlivcov, rodiny, skupiny, aby 

využívali svoje kompetencie na zvýšenie kvality vlastného života.  

 Má vedomosti z oblasti sociálneho poradenstva a supervízie v sociálnej práci. 

 Rozlišuje špecifiká v poskytovaní sociálneho poradenstva pri práci s rôznymi cieľovými 

skupinami klientov. Má vedomosti o základných princípoch komunikácie a etických zásadách 

v poskytovaní sociálneho poradenstva. 

 Rozumie štruktúre a organizácie subjektov poskytujúcich sociálnu intervenciu v sociálnej 

oblasti. 

 Pozná základné právne normy, ktoré sa vzťahujú na účelnosť riešenia sociálnych problémov 

klientov pri poskytovaní sociálneho poradenstva.. 

 

Profesné zručnosti absolventa: 

 Je schopný nadviazať kontakt s klientom, zabezpečiť adekvátnu diagnostiku prostredníctvom 

štúdia dokumentov a príslušných podkladov pre stanovenie sociálneho problému klienta. 

 Je schopný viesť poradenský rozhovor v zmysle jednotlivých fáz poradenského rozhovoru.  

 Vie analyzovať a vyhodnocovať sociálnu situáciu klienta, navrhovať možnosti riešenia 

v zmysle komplexnej pomoci pre klienta. 

 Je schopný plánovať a realizovať jednotlivé poradenské postupy s využitím poradenských 

metód a techník pri práci s klientom.  

 Je schopný spolupracovať s inými zainteresovanými odborníkmi. 

 Dokáže spracovať súhrnnú informáciu o problémoch klienta prostredníctvom popisu prípadu, 

vie spracovať kazuistiku, ako podklad pre následnú odbornú intervenciu iných odborníkov. 

 Je pripravený koncipovať systematickú spoluprácu rôznych organizácií na rôznych úrovniach 

s cieľom zabezpečiť efektívnu pomoc klientom.  

 Je schopný viesť samostatnú agendu o poradenskej činnosti pri práci s klientom. 



 Dokáže zvládať záťaž pri práci s rôznymi kategóriami sociálnych klientov.  

 Dokáže identifikovať ohrozenia v poradenskej práci a vie uplatňovať niektoré techniky 

smerujúce k predchádzaniu syndrómu vyhorenia poradcu.  

 Je schopný ďalej rozvíjať svoje profesionálne kompetencie, t.j. reflektovať a kriticky 

zhodnotiť svoju prácu  a ďalej sa vzdelávať. 

 

Absolventi magisterského štúdia v študijnom programe magisterského štúdia v odbore 

sociálna práca so zameraním na sociálne poradenstvo sa môžu uplatniť v pracovných 

pozíciách: 

 Ako sociálny poradca v subjektoch verejnej správy, v mimovládnych organizáciách 

a subjektoch, ktoré boli zriadené v pôsobnosti samosprávnych inštitúcií a subjektov 

súkromno – právnych, zameraných na riešenie sociálnych problémov klientov.  

 Ako zamestnanci, ktorí dokážu efektívne pracovať s jedincom v rôznych profesiách, ktoré si 

vyžadujú sústavnú intervenciu, komunikáciu a usmerňovanie jednotlivcov, pričom podporujú 

sebakompetenciu jednotlivcov pri riešení najmä ich sociálnych problémov.  

 Ako zamestnanci pre plánovanie a realizáciu efektívnej pomoci sociálnym klientom 

v kontexte spolupráce s inými príslušnými subjektmi.   

 Ako zamestnanci vykonávajúci vedúce pracovné pozície vo verejnej správe 

a v mimovládnych organizáciách, ktoré zabezpečujú komplexnú pomoc pre klientov 

prostredníctvom osobného kontaktu.   


