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Magisterský študijný program  
Sociálne služby a poradenstvo 

 
 

Študijný odbor : 3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo   
Stupeň vysokoškolského štúdia: druhý (magisterský) 

Forma štúdia: denná, externá.  
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky 

Počet kreditov potrebných na ukončenie štúdia:  120 
Akademický titul: Mgr. 
 
Všeobecná charakteristika absolventa 
Absolvent magisterského štúdia je spôsobilý pracovať v širokej oblasti verejnej i súkromnej 
sféry na mikro, mezo a makro úrovni sociálneho prostredia. Absolvent je osobnosťou so 
špecifickým sociálno-právnym vzdelaním, orientovaným na detailné poznanie cieľových 
skupín vyžadujúcich sociálne a poradenské služby. Má rozvinuté komunikačné a 
interpersonálne zručnosti potrebné pre pomáhajúcu profesiu. Svoje akademické vzdelanie 
dokáže využiť v práci s cieľovou skupinou, pri vedení pracovného tímu, pri sociálnych 
analýzach a implementácii navrhnutých riešení a organizovaní kultúrnych a edukačných 
podujatí.  
 
Teoretické poznatky 

• Ovláda podstatné fakty, pojmy a princípy z základov teórie a praxe sociálneho 
poradenstva a jeho interdisciplinárne súvislosti, 

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

• disponuje solídnymi vedomosťami v oblasti organizácie a riadenia sociálnych 
skupín, manželského i rodinného poradenstva, probačnej a mediačnej služby. 

Praktické zručnosti 
• Dokáže diagnostikovať podstatu problémov konkrétnych sociálnych skupín a 

navrhovať, prezentovať a aplikovať vlastné metódy riešenia sociálnych 
problémov, 

• dokáže pracovať v špecializovaných projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu 
problému, analýzu a implementáciu rozsiahlych riešení v sociálnych službách 
a poradenstve a odborne ich garantovať, 

• dokáže pôsobiť v rozhodovacom procese inštitúcie, organizácie a realizovať 
rozhodnutia, ako aj poskytovať rôzne formy pomoci, pozorovať, chápať a 
interpretovať správanie a postoje, komunikovať v krízových životných 
situáciách, vyjednávať, utvárať vzťahy, rozvíjať spoluprácu a zastupovať 
záujmy iných. 

Doplňujúce poznatky a zručnosti 
• V rámci starostlivosti poskytovanej pedagogicko-psychologickými poradňami 

vie poskytovať sociálne poradenstvo zamerané na zlepšenie sociálnych 
vzťahov v škole a v triedach, najmä v skvalitnení vzťahov pedagógovia – žiaci, 
žiaci – žiaci, pedagógovia – pedagógovia, pedagógovia – rodičia, ako aj 
vzťahy vedenie – pedagogický zbor, 
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• v rámci výchovného a psychologického poradenstva dokáže poskytovať 
kariérové poradenstvo v školstve, ktoré sa zameriava na predprofesijný vývin 
žiakov, proces ich profesionálneho rozhodovania sa a ich prípravu na vstup do 
sveta práce.  

Uplatnenie 
• Špecializovaný pracovník v štátnej a verejnej správe, ako aj samostatný 

špecializovaný sociálny poradca v manželskom, rodinnom, kariérovom, 
azylovom, terapeutickom poradenstve, a pod., 

• odborný riadiaci pracovník v zariadeniach sociálnej starostlivosti, detských 
domovoch, domovoch dôchodcov, inštitúciách azylového typu, personálnych 
agentúrach; neziskových a mimovládnych organizáciách vykonávajúcich 
činnosť v sociálnej oblasti a poradenskej činnosti, sociálno-terapeutických 
centrách a pod.,  

• odborný garant vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov a projektov v sociálnej 
oblasti. 


