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Študijný odbor : 3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo   

Stupeň vysokoškolského štúdia: prvý (bakalársky) 

Forma štúdia: denná, externá.  

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky 

Počet kreditov potrebných na ukončenie štúdia:  180 

Akademický titul: Bc. 
 
Všeobecná charakteristika absolventa 
 
Absolvent je osobnosťou so špecifickým sociálno-právnym vzdelaním, orientovaným na 
poznanie cieľových skupín vyžadujúcich základné sociálne poradenstvo. Má rozvinuté 
komunikačné a interpersonálne zručnosti potrebné pre pomáhajúcu profesiu. Svoje 
akademické vzdelanie dokáže využiť v práci s cieľovou skupinou ako sociálno-právny 
poradca na úrovni prvého kontaktu a zabezpečiť tak nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných potrieb fyzickej osoby. Dokáže zachovať, obnoviť alebo rozvíjať schopnosti 
fyzickej osoby viesť samostatný život a podporovať jej začlenenie do spoločnosti. (podľa §2 
ods.1 Zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z.).  
 
Teoretické poznatky 

 Má elementárne poznatky zo spoločenských vied – filozofie, sociológie, 
pedagogiky, psychológie a právnych disciplín, 

 chápe rôznorodosť a komplexnosť príčin konkrétnych sociálnych problémov   
a dokáže ich interpretovať v politicko-kultúrnych a ekonomicko-právnych 
súvislostiach,  

 má vedomosti v oblasti práce s klientom v konkrétnej sociálnej skupine. 
 

Praktické zručnosti 
 Má základné kompetencie sociálneho pracovníka a poradcu, 

 dokáže diagnostikovať sociálne problémy a riešiť krízovú sociálnu situáciu 
fyzickej osoby a rodiny (podľa §2 ods.1 Zákona o sociálnych službách č.448/2008 
Z.z.), 

 dokáže interpretovať správanie a postoje, komunikovať v krízových životných 
situáciách, utvárať vzťahy, rozvíjať spoluprácu a zastupovať záujmy iných. 
 

Doplňujúce poznatky a zručnosti 
 Vhodne aplikuje optimálne riešenia s prijímateľom sociálnej služby, 
 samostatne si určuje a organizuje vlastné štúdium a ďalší profesijný rast, 
 dokáže správne určiť druh sociálnej služby, jej formu a rozsah (podľa §11 

Zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z.).  
Uplatnenie 



 V oblasti základného sociálneho poradenstva a pomoci pri uplatňovaní práv 
a právom chránených záujmov prijímateľa sociálnej služby (podľa §84 ods.4 
pís.a) Zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z.), 

 pri výkone opatrovníckych práv a povinností (podľa §84 ods.13 Zákona 
o sociálnych službách č.448/2008 Z.z.). 

 v zmysle požiadaviek na absolventa s ukončeným 1. stupňom vysokoškolského 
vzdelania v sociálnej sfére. 

 


