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Všeobecná charakteristika absolventa 
 
Vzdelávanie a výchova sociálnych pracovníkov sa riadi národnými a medzinárodnými 
právnymi predpismi. Vzdelávanie prebieha v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej 
organizácie práce a smernicami Európskej únie. Aktuálne potreby spoločenských zmien, 
spojené s novými sociálnymi javmi prinášajú so sebou aj zmenu koncepcie celého systému 
sociálneho zabezpečenia občanov SR, špecificky v oblasti sociálneho poistenia, štátnej 
sociálnej podpory a sociálnej pomoci. Nové nároky na organizáciu, formu, obsah i prístupy v 
sociálnej práci vyžadujú vysokú úroveň profesionalizácie, nevyhnutne požadujú odborne 
pripraveného, kompetentného a erudovaného sociálneho pracovníka. Štúdium sociálnej práce 
vytvára predpoklady pre prípravu odborníkov priamo podmienených súčasnými 
spoločenskými potrebami. Sociálne školstvo pripravuje pracovníkov na činnosť vo verejno-
právnych inštitúciách, v štátnej sfére, pre prácu  v  špeciálnych organizáciách a inštitúciách, v 
teréne, ale aj pre vedecko-výskumné aktivity. Sociálna práca ako študijný odbor reaguje 
nielen na dynamiku spoločenských zmien, ale aj na najnovšie trendy ponímania sociálnej 
práce vo svete, ktoré implementuje do systému odbornej prípravy absolventov  sociálnej 
práce. Absolvent 1. stupňa VŠ štúdia sociálnej práce je schopný: navrhovať formy sociálnej 
pomoci a sociálne systémy tak, aby spĺňali požiadavky na udržanie a zlepšenie kvality života 
obyvateľstva, vytvárať občiansky prospešné a podporné aktivity a implementovať ich do 
praxe. Absolventi majú znalosti o formách a metódach sociálnej práce, o sociálnej politike 
štátu a o jej vývojových trendoch, teórii sociálnej práce a o jej aplikovaní na sociálne 
problémy. Absolventi 1. stupňa VŠ štúdia dokážu navrhovať, vyvíjať, implementovať, 
rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať formy a metódy sociálnej práce. Študenti po ukončení 
1. stupňa VŠ nachádzajú uplatnenie v rôznych odvetviach sociálnej sféry, rezortu práce, 
sociálnych vecí a rodiny, školstva, vnútra, spravodlivosti, v podnikovej sfére, v oblasti 
verejnej správy a aktivitách neštátnych subjektov a ďalších odvetviach spoločenskej praxe. 
Sociálny pracovník - absolvent bakalárskeho štúdia/ovláda základy teórie a praxe sociálnej 
práce,  má znalosti o úlohách štátnej správy, samosprávnych orgánov a neštátnych subjektov 
v oblasti sociálnej politiky. Je pripravený pre výkon  sociálno-správnych činností, sociálno-
právneho poradenstva prvého kontaktu, sociálneho diagnostiky a prognóz,  sociálnej 
prevencie, sociálno-právnej ochrany, depistáže a iných foriem sociálnej pomoci (napr. 
krízovej intervencie, terénnej sociálnej práce, resocializácie, vyjednávania a zastupovania 
klienta, pomoci občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ap.) ako aj zriaďovania, koordinovania 
a organizovania sociálnych služieb. Štúdium sa realizuje prevažne prezenčnou formou, 
s postupným zavádzaním prvkov tzv. pružného vzdelávania resp. e-learning-u. 
 
Teoretické poznatky 
 



Absolvent 1. stupňa VŠ štúdia disponuje teoreticko-praktickými vedomosťami a zručnosťami. 
Je kompetentný pracovať ako: terénny pracovník a rodinný poradca pre sociálnu 
problematiku, prácu s deťmi a mládežou, staršími ľuďmi, chorými a handicapovanými ľuďmi 
a ostatnými odkázanými na cudziu pomoc. Môže sa profilovať v pozícii sociálneho poradcu 
ako poradenský pracovník pre rôzne inštitúcie a štátnu sociálnu správu, špecializovaný 
pracovník pre zariadenia sociálneych služieb a výchovné zariadenia až po inštitúcie azylového 
typu slúžiac jednotlivcom, rodinám, skupinám i komunitám. Absolvent odboru Sociálna práca 
(1. stupeň) získal a pochopil podstatné fakty, pojmy, a princípy, zo základov teórie a praxe 
sociálnej práce, osvojil si koncepcie teórie a metodiky sociálnej práce a jej interdisciplinárne 
súvislosti, vie analyzovať problematiku cieľov, obsahu, metód a foriem pomoci jednotlivcovi, 
pochopil rôznorodosť a komplexnosť príčin sociálnych problémov, dokáže odborne 
interpretovať ich politicko-ekonomické a kultúrne súvislosti, vie aplikovať základné poznatky 
v psychologických, sociologických, filozofických, pedagogických, ekonomických, 
politologických a právnych vied pri riešení sociálnych problémov. 
 
Praktické zručnosti 
Študent si osvojuje činnosti, ktoré súvisia s praktickým výkonom sociálnej práce: 
- výkon sociálno-správnych činností 
- poskytovanie sociálno-právneho poradenstva 
- sociálna diagnostika 
- sociálna prevencia a sociálno-právna ochrana 
- supervízia 
- riadenie tímov, kooperácia a iné. 
 
Doplňujúce poznatky a zručnosti 
 
Absolvent odboru Sociálna práca (1. stupeň) získa schopnosť: 
- analyzovať a porozumieť podstate problémov jednotlivcov, skupín a komunít, 
- adekvátne pristupovať ku klientom na základe dodržiavania princípov humanizmu, 

rešpektovania práv človeka a úcty k nemu a rovnako sú schopní usmerniť svojho klienta 
v správnych otázkach orientovaných na vybavovanie žiadostí a nárokov adresovaných 
kompetentným úradom, 

- prezentovať rôznym druhom klientov a ostatným odkázaným na sociálnu pomoc obsahové 
i technické problémy sociálneho zabezpečenia a hľadať v spolupráci s nimi optimálne 
riešenia ich problémov, 

- celoživotne sa vzdelávať a vzdelávať iných v oblasti sociálnych služieb a sociálnej 
pomoci 

- podieľať sa efektívne ako člen na práci výskumného príp. projektového tímu, 
- porozumieť a vysvetliť kvantitatívne a kvalitatívne rozmery sociálnych problémov, ich 

dopad na jednotlivca ako aj spoločenské sféru 
- udržiavať kontakt s najnovším vývojom v teórii a praxi sociálnej práce, sledovať 

legislatívne zmeny v oblasti práce, rodiny a sociálnych vecí a aplikovať ich vo svojej práci  
 
Uplatnenie 
 
Absolventi sociálnej práce majú možnosť uplatenia sa na trhu práce ako sociálni pracovníci so 
spôsobilosťou na pôsobenie v sociálnej oblasti v rámci štátnej správy, samosprávy ako aj 
tretieho sektora. Realizácia a presadenie sa absolventov sociálnej práce sa vzťahuje na päť 
kľúčových rezortov - ministerstvo školstva, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 
ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo zdravotníctva. 


