
Bc. štátnicové tézy v odbore Sociálna práca z predmetu

METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE

• Vznik a vývoj metód sociálnej práce, ich základná charakteristika a vysvetlenie pojmov (metódy, 

metodika, metodológia, techniky, postupy).

•  Etapy sociálnej práce s jednotlivcom. Rozdelenie, vymedzenie a opis jednotlivých etáp.

• Sociálna práca so seniormi. Formy činnosti a postupy pri práci s klientmi vyššieho veku. 

• Pozorovanie, rozhovor ako základné metódy sociálnej práce. 

• Sociálna prevencia (rozdelenie a charakteristiky). 

• Sociálna intervencia a sociálna terapia (postupy, bežná a krízová intervencia). 

• Sociálna práca s občanmi so zdravotným znevýhodnením (špecifiká a prístupy). 

• Terénna sociálna práca a streetwork. Špecifiká sociálnej práce v otvorenom prostredí. 

• Sociálne služby. Definícia a vymedzenie. 

• Sociálna práca s marginalizovanými jedincami. Základná charakteristika a rozdelenie. 

• Sociálna práca s jednotlivcom. Vymedzenie pojmu a praktická činnosť sociálneho       pracovníka. 

• Sociálna práca so žiadateľmi o azyl. Výchova k tolerancii, inklúzia azylantov do       spoločnosti. 

• Prípadová sociálna práca. Miesto kazuistiky v sociálnej práci. 

• Sociálna  práca  v mimovládnom  sektore  a dobrovoľníctvo.  Metodika  práce  v mimovládnom 

sektore a dobrovoľníckych organizáciách.

•  Klient sociálnej práce, typy a rozdelenie klientov.

• Etika v sociálnej práci. Etický kódex sociálneho pracovníka v SR a medzinárodný etický kódex 

(IFSW). Etická zodpovednosť voči klientom.

• Komunikácia  a komunikačné  zručnosti  sociálnych  pracovníkov.  Problematika  komunikácie  so 

sociálnym klientom.

• Ako meriame nezamestnanosť? Aké opatrenia na zvýšenie zamestnanosti pozná slovenský Zákon 

o službách zamestnanosti? Ako chápať právo na prácu? 

• Metódy sociálnej práce so závislými. Resocializácia.

• Sociálna práca s obeťami násilia. Syndróm CAN a CSA. Formy pomoci.

• Sociálna práca vo verejnej správe. Obsah činností.

 



SOCIÁLNA PRÁCA A     PRÁVO SOCIÁLNEHO   
ZABEZPEČENIA

• Sociálne a  filozofické  východiská sociálnej  práce.  Komplexnosť a celostnosť sociálnej 

práce.

• Sociálna práca ako vedná disciplína a odbor vzdelania. Profesionalizácia sociálnej práce.

• Osobnosť sociálneho pracovníka a kvalifikačné predpoklady pre výkon sociálnej práce. 

Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov.

• Vzťah sociálnej práce a sociálnej politiky. Miesto sociálnej práce v živote občana.

• Vymedzenie pojmu sociálny pracovník a sociálny klient. Typy klientov.

• Ľudské práva ako východiskový prvok sociálnej práce. Základné kategórie ľudských práv 

a záväznosť medzinárodných právnych noriem. 

• Sociálna udalosť.

• Vymedzenie sociálnej práce ako vednej disciplíny a praktickej činnosti. Predmet teórie 

sociálnej práce. 

• Aký význam majú štátne sociálne dávky? Ktoré sú to? Na koho sú zamerané?

• Hmotná a sociálna núdza? Spoločne posudzované osoby. Kedy môže občan dostať dávku 

v hmotnej  núdzi,  prípadne  doplňujúce  príspevky  k základnej  dávke?  Nárokovateľnosť 

a účelnosť pomoci v núdzi.

• Aký zmysel má doplnkové dôchodkové sporenie, jeho hlavné zásady? Podporuje ho štát?

• Čo  je  chudoba,  aké  hranice  chudoby  poznáme?  Najčastejšie  druhy  chudoby  na 

Slovensku?

• Vymedzenie  vývoja  sociálnej  práce  od  19.  storočia  po  súčasnosť.  Rozporuplnosť 

sociálnej práce ako vednej disciplíny. 

• Vzťah  sociálnej  práce  a iných  vied  (sociálna  pedagogika,  sociálna  filozofia,  sociálna 

antropológia, sociálne právo, sociológia, sociálna psychológia...). Definície a vymedzenie.

• Sociálna udalosť a sociálny konflikt. Špecifiká daných sociálnych situácií.



• Sociálne poistenie (ochrana obyvateľov v rôznych situáciách a relevantná legislatíva).

• Sociálna pomoc (náhradné zdroje v hmotnej núdzi)

• Sociálna podpora (rodinné dávky).

• Základné formy sociálneho zabezpečenia a orgány verejnej správy v systéme sociálneho 

zabezpečenia. Hlavné zásady.

• Systém sociálnej starostlivosti v Slovenskej republike

• Dôchodkové zabezpečenie a nemocenské poistenie
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