
TÉZY K PREDMETOM RIGORÓZNEJ SKÚŠKY V ŠTUDIJNOM ODBORE 

A PROGRAME: SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO. 

Predmety: 

1. TEÓRIA A VÝSKUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

2. SOCIÁLNE PORADENSTVO 

3. ŠPECIALIZÁCIA PODĽA ZAMERANIA RIGORÓZNEJ PRÁCE  

 

TÉZY -  TEÓRIA A VÝSKUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB: 

1. Malé a veľké paradigmy v disciplinárnej štruktúre sociálnych služieb (kuratívno-segregatívna, 

behaviorálna, komunikačná, agogická, teória väzby, teória učenia, psychodynamická, 

psychosociálna, eko-sociálna, systemická a i.). 

2. Sociálne služby a poradenstvo ako sociálna teória (emancipatórny smer konštruovania 

sociálnych služieb, prehľad a definovanie kategoriálneho systému). 

3. Interdisciplinárny diskurz  Sociálnych služieb a poradenstva (integrálny vzťah so Sociálnou 

prácou a vedecká spolupráca v rámci jednotlivých spoločensko-vedných disciplín – ich 

hodnotové východiská a metodologická nadväznosť).  

4. Prístupy a techniky sociálnej práce v sociálnych službách (liečebný prístup, princíp podpory 

nezávislého života, kultúrne-senzitívny prístup, vyrovnávanie príležitostí, harm reduction, 

plánovacie, terapeutické, hodnotiace techniky a ďalšie prístupy a techniky). 

5. Praktický rámec sociálnych služieb (klienti/užívatelia na sociálnom poli sociálnych služieb 

a ich sociálne potreby).  

6. Teoreticky a prakticky orientovaná oblasť výskumov v sociálnych službách (rozvíjanie 

jednotlivých koncepcií v sociálnych službách a iných teoretických poznatkov,   v kontexte 

praktického prínosu - sociálnych  zmien u jednotlivcov, skupín a komunít).  

7. Sociálny pracovník v sociálnych službách vo svojej inštitúcii (v službách sociálnej 

starostlivosti, v službách sociálneho poradenstva, v službách sociálnej prevencie 

a  intervenčný proces).  

8. Projekty modernizácie a inovácie sociálnych služieb na Slovensku (inovačné trendy 

v sociálnych službách podľa miesta ich výkonu, model zdieľanej starostlivosti).  

9. Inštitucionálny rámec sociálnych služieb (klasifikácia poskytovateľov sociálnych služieb, 

trojúrovňový model plánovania sociálnych služieb a ich finančná udržatešnosť).  

10. Metódy a techniky vo výskumnej činnosti zameranej na sociálne služby (metódy 

kvalitatívneho a kvalitatívneho výskumu, integrovaného výskumu).  

11. Aktuálne sociálne témy vo výskumoch a domény aplikácie metód a  techník vo výskumných 

projektoch s tematikou sociálnych služieb (sociálna marginalizácia,  dostupnosť  sociálnych 

služieb, financovanie sociálnych služieb, efektívna lokálna sociálna politika, sociálne potreby 

občanov, sociálna patológia, vzdelávanie, gender, životné prostredie, kvalita života, migrácia 

a iné).  

12. Sociálne služby a evaluácia plnenia štandardov sociálnych služieb (evaluačná koncepcia 

sociálnych služieb v oblastiach: základné ľudské práva a slobody, procedurálne, personálne 

a prevádzkové podmienky).  

13. Vývojové aspekty sociálnych služieb na Slovensku v ostatných desaťročiach (transformačná 

koncepcia a právna úprava, vývoj legislatívy  v ostatných rokoch a jej súčasný stav). 

 

Odporúčaná literatúra:      

LEVICKÁ, J. Metódy sociálnej práce. Trnava : Trnavská univerzita. 2003. ISBN: 80- 89074- 

38-3. 

LOUČKOVÁ, I. Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Praha: Sociologické  

nakladatelství, 2009.  ISBN 978-80-86429-79-3. 



 LEHOCZKÁ, L. Vybrané koncepcie sociálnej práce a sociálnych služieb :  Učebný text - 

virtuálna fakulta - dištančné vzdelávanie na FSVaZ UKF v Nitre. - Nitra : UKF, 2013. - 189 s. 

- ISBN 978-80-558-0257-2. 

LEVICKÁ, J. V sociálnej práci existuje vyše sto teórii a teoretických konceptov. ISociální 

práce/Sociálna práca, ISSN 1213-624. 2003. roč. 3,č. 3, s. 2-5. 

MATOUŠEK, O. et al. Sociální práce v praxi. Praha: Portál s.r.o., 2005. 351 s. ISBN 80-

7367-002-X. 

MATOUŠEK, O. a kol. Sociální služby. Legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha 

: Portál, 2007, 184 s. ISBN 978-80-7367-310-9. 

STRIEŽENEC, Š. Teória a metodológia sociálnej práce. Boskovice : Albert, 2005. 160 s. 

ISBN 80-7326-076-X. 

ZÁKON č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní a jeho príslušné novely.  

 

 

TÉZY -  SOCIÁLNE PORADENSTVO: 

1. Zložky sociálneho poradenstva (komunikácia v poradenstve, jazyk a čas v poradenstve, klient 

v poradenskom procese, typológia klientov) 

2. Klasifikácia a základné charakteristiky sociálneho poradenstva. (Základné definície 

poradenstva, prístupy  a formy poradenskej pomoci).  

3. Vedenie sociálneho prípadu (prvý kontakt, sociálna anamnéza, sociálna diagnóza, sociálna 

terapia, ukončenie poradenského procesu).  

4. Supervízia v poradenstve (prístupy v supervízii, kompetencie supervízora).   

5. Cieľové skupiny sociálneho poradenstva. 

6. Metódy a techniky v poradenstve.  

7. Ľudsko-právne a psychologické aspekty poradenstva (akceptácia, kongruencia, 

nepodmienečné pozitívne prijatie). 

8. Sociálne poradenstvo a príjemcovia sociálnej služby (klasifikácia cieľových skupín 

sociálneho poradenstva a ich špecifické potreby). 

9. Podoba sociálneho poradenstva ako súčasť sociálnej služby vytvárajúcej podmienky na 

uspokojovanie základných životných potrieb podľa zákona č.448/2008. 

10. Podoba sociálneho poradenstva ako súčasť sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi podľa 

zákona č.448/2008. 

11. Podoba sociálneho poradenstva ako súčasť sociálnej služby  na riešenie nepriaznivej sociálnej 

situácie z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, z dôvodu zdravotného postihnutia a 

nepriaznivého zdravotného stavu podľa zákona č.448/2008. 

12. Prehľad odborných a vedeckých diskurzov  o sociálnom poradenstve (domáce a zahraničné 

práce). 

13. Sociálne poradenstvo na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

Odporúčaná literatúra: 

GABURA, J. – PRUŽINSKÁ, J.  Poradenský proces. Praha : SLON, 1995. ISBN 80-85850-

10-9.  

GABURA, J. – MYDLÍKOVÁ, E. Vedenie sociálneho prípadu. Bratislava : AD, 2004. ISBN 

80-968713-2-3.  

HARRINGTON, A. a kol. Moderní sociální teorie. Praha : Portál, 2006. 496 s. ISBN 80-

7367-093-3. 

HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie. Praha : Galén, 2007. 244 s. ISBN 978-80-7262-471-3. 

NOVOSAD, L.  Poradenství. Praha : Portál, 2009. 269 s. ISBN 978-80-7367-509-7. 

KOŠČO, J. a kol.  Poradenská psychológia. Bratislava : SPN, 1987. 



SOLLÁROVÁ, E. Aplikácie prístupu zameraného na človeka (PCA) vo vzťahoch. Bratislava 

: IKAR, 2005, 199 s. ISBN 80-551-0961-3. 

ZÁKON č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní a príslušné novely.  

 

 


