
0V platnosti od 1.01.2013 

 

Základné okruhy téz na rigoróznu skúšku 

 

Teória sociálnej práce 

 

1. Dejiny sociálnej práce - stručné vymedzenie jednotlivých období, dejiny 

sociálnej práce na území bývalej ČSR. Významné osobnosti sociálnej 

práce vo svete. 

2. Kresťanská filozofia v postoji k riešeniu sociálnych problémov. 

3. Humanizmus a jeho význam pre oblasť sociálnej práce. 

4. Súčasné platné právne predpisy v sociálnej oblasti, najdôležitejšie právne 

normy pre činnosti sociálnej práce. 

5. Základné ľudské práva obsiahnuté vo významných medzinárodných 

dokumentoch. 

6. Globálne problémy sociálneho života človeka (globálne problémy 

súčasného sveta, kultivácia sociálneho života). 

7. Charakteristika sociálnych služieb, legislatívny rámec, zriaďovateľské 

kompetencie, druhy sociálnych služieb. 

8. Verejná správa, jej štruktúra - členenie, organizácia a kompetencie 

jednotlivých subsystémov verejnej správy. 

9. Sociálna práca a neziskové organizácie, dobrovoľníctvo v sociálnej práci. 

10. Význam niektorých spoločensko-vedných disciplín pre oblasť teórie a 

praxe v sociálnej práci. 

11. Vývoj sociálneho školstva na Slovensku, súčasný stav vo vzdelávaní 

sociálnych pracovníkov vo svete a u nás. 

12. Sociálna práca ako samostatná spoločensko-vedná disciplína. 

13. Výskum v oblasti sociálnej práce, kvalitatívny a kvantitatívny výskum, 

metodológia výskumu, problematika sociálneho výskumu v praxi. 

14. Etika v práci sociálneho pracovníka, etický kódex. 

15. Sociálny pracovník, profil absolventa študijného odboru sociálna práca, 

kompetencie, uplatnenie na trhu práce, špecifiká jeho činnosti. 

 



Metódy sociálnej práce 

 

1. Charakteristika a členenie metód sociálnej práce a ich využitie v praxi. 

2. Klienti sociálnej práce charakteristika jednotlivých cieľových skupín 

klientov. 

3. Metódy sociálnej práce pri riešení sociálno-patologických javov klientov, 

charakteristika sociálno-patologických javov. 

4. Metódy sociálnej práce so seniormi a z hľadiska vekových špecifík. 

5. Metódy sociálnej práce s klientom s prezentovanými sociálno-

ekonomickými problémami. 

6. Metódy sociálnej práce s osobami so zdravotným znevýhodnením (ťažké 

zdravotné postihnutie). 

7. Metódy sociálnej práce s klientom s duševným onemocnením, chronicky 

chorým, nevyliečiteľne chorým, paliatívna a hospicová starostlivosť. 

8. Sociálne poradenstvo - základná charakteristika, jeho špecifiká, úrovne 

sociálneho poradenstva, kvalifikačné požiadavky na poskytovanie 

sociálneho poradenstva, podmienky pre poskytovanie sociálneho 

poradenstva. 

9. Supervízia v sociálnej práci - história, pojmy, formy a typy supervízie, 

zameranie, legislatívny rámec, bariéry v poskytovaní sociálneho 

poradenstva. Požiadavky na prácu supervízora. 

10. Sociálna prevencia - charakteristika sociálnej prevencie, úrovne, formy, 

špecifiká sociálnej prevencie, využitie sociálnej prevencie s vybranou 

cieľovou skupinou klientov. 

11. Krízová intervencia - typy kríz, metodika riešenia krízových situácií. 

12. Resocializácia a sociálna rehabilitácia, vymedzenie pojmov, ich využitie 

v oblasti sociálnych služieb a pri práci s konkrétnou klientskou skupinou. 

13. Mediácia a probácia, ich využitie v sociálnej praxi (možnosti riešenia 

konfliktov). 

14. Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela. 

15. Manažment v sociálnej práci, prípadový manažment, manažment času, 

tímová práca v riadení. 

 


