
Študijný program v Bc. a Mgr. stupni štúdia je koncipovaný do troch oblastí: 

 1. Odborné vedomosti v Bc. stupni štúdia 

• poznatky z dejín, etiky, teórie a metód sociálnej práce a ich porozumenie nevyhnutné 
na priamu sociálnu prácu s jednotlivcom alebo rodinou v terénnej, ambulantnej 
a rezidenciálnej sociálnej práci; 

• porozumenie systémovým nástrojom sociálnej politiky, potrebné k uplatňovaniu 
princípov sociálnej spravodlivosti, ľudských práv, solidarity, sociálnej súdržnosti 
(kohézie), spoločnej zodpovednosti za sociálny rozvoj v spoločnosti; 

• základné vedomosti z hraničných disciplín odboru, a to sociológie, filozofie, etiky, 
psychológie, pedagogiky, právnych a zdravotníckych disciplín potrebných na 
interdisciplinárnu sociálnu prácu; 

 Odborné vedomosti v Mgr. stupni štúdia 

• hlbšie vedomosti z teórie a metód sociálnej práce, ako aj ich porozumenie potrebné na 
systémovú, komplexnú a holistickú sociálnu prácu so sociálnymi klientmi, najmä 
posilňovanie, zmocňovanie a zlepšovanie kvality ich života; 

• porozumenie systémovým nástrojom aplikovanej sociálnej politiky v jej špecifických 
odboroch, potrebných k podpore sociálnej kohézie, sociálneho rozvoja a realizácii 
sociálnych zmien v spoločnosti; 

• poznatky z oblasti metodológie sociálneho výskumu a porozumenie jeho špecifikám 
v sociálnej práci;  

 2. Praktické zručnosti Bc. stupni štúdia 

• vystupovať v súlade s profesijnými cieľmi, etickými hodnotami a princípmi sociálnej 
práce; 

• schopnosť eticky zodpovedného rozhodovania; 
• analyzovať príčiny porúch sociálneho fungovania jednotlivcov a rodín, zrealizovať 

sociálne hodnotenie a koncepčne navrhnúť možnosti sociálnej prevencie a intervencie; 
• aplikovať metódy, techniky a metodiky sociálnej práce v priamej práci s vybranými 

cieľovými skupinami sociálnych klientov, akými sú obete domáceho násilia, závislí, 
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, nezamestnaní, rodiny v kríze, 
marginalizované rómske komunity, osoby vyššieho veku a iné; 

• kriticky posúdiť vhodnosť a primeranosť použitia metód a techník sociálnej prevencie 
a sociálnej práce, dokumentovať, kriticky reflektovať a prezentovať svoju prácu; 

• skoncipovať sociálny projekt a podieľať sa na príprave výskumu v sociálnej práci; 

 Praktické zručnosti Mgr. stupni štúdia 

• aplikovať metódy, techniky a metodiku sociálnej práce v priamej práci so všetkými 
cieľovými skupinami sociálnych klientov, s dôrazom na skupinu, komunitu, seniorov, 
chorých, osoby so sociálno-ekonomickými problémami a osoby vo výkone trestu 
odňatia slobody alebo väzby a po ich prepustení; 

• schopnosť navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia 
zahŕňajúce determinanty problémov v makro, mezo i mikroprostredí; 



• schopnosť interdisciplinárnej a multidisciplinárnej spolupráce, manažovania tímu, 
ľudských zdrojov, zariadení sociálnych služieb a sociálnych organizácií; 

• realizovať a koordinovať výskum v sociálnej oblasti, aktívnym spôsobom získavať nové 
znalosti a informácie, integrovať a využívať ich v aplikáciu pre rozvoj odboru sociálna 
práca, spolu so schopnosťou kritického úsudku;  

 3. Kompetencie v Bc. stupni štúdia 

• základné sociálne spôsobilosti nevyhnutné pre prácu v pomáhajúcich profesiách, 
akými sú schopnosť sebareflexie, profesionálna, asertívna a empatická komunikácia; 

• spôsobilosti k výkonu sociálnej práce v inštitúciách verejnej správy a neziskových 
organizáciách poskytujúcich základné sociálne poradenstvo, sociálne služby, 
sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu; 

• spôsobilosti identifikovať a zhodnotiť etické, psychosociálne a právne súvislosti 
sociálnej práce; 

• schopnosť aktívne spolupracovať s kolegami a odborníkmi z iných profesií v rámci 
interdisciplinárneho prístupu; 

• schopnosť samostatne získavať nové poznatky v odbore a rozširovať svoje vedomosti. 

 Kompetencie v Mgr. stupni štúdia 

• sociálne spôsobilosti nevyhnutné pre vedenie a facilitovanie skupiny a tímov, 
špecializované sociálne poradenstvo, manažovanie sociálnych inštitúcií; 

• spôsobilosti formulovať informácie o postupe a výsledkov riešenia úloh v sociálnej 
práci a sociálnej politike, komunikovať o odborných názoroch s odborníkmi 
a prezentovať sociálnu prácu širokej verejnosti;  

• schopnosť nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume a 
projektovej činnosti. 

 


