
 

Výkon odbornej praxe v akademickom roku 2022/2023 na 

Katedre sociálnej práce FZaSP TU: 
 

Podmienkou ukončenia bakalárskeho aj magisterského štúdia je absolvovanie odbornej praxe. Naša 

katedra má uzavretých 15 Zmlúv s pracoviskom a 9 Dohôd o spolupráci s pracoviskom, ktorých 

zoznam uvádzame na konci dokumentu.  

Podmienky absolvovania odbornej praxe sú nasledovné:  

 

1.ročník Bc. Sociálna práca,  

garantka štúdia doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.  
 

Kód predmetu:  XSPu011 

Názov predmetu: Odborná prax a supervízia I.  

Rozsah výučby: 36 hodín – 24 hodín na kontrahovanom pracovisku a 12 hodín supervízneho 

seminára v škole v 2. semestri  

Podmienky absolvovania predmetu: Výsledné hodnotenie predmetu pozostáva z dvoch častí: 

1. absolvovanie praxe v rozsahu 24 hodín na kontrahovanom výučbovom pracovisku, za ktoré 

môže získať  50 % hodnotenia;  

2. hodnotenie vypracovania záznamu z praxe potvrdeného  tútorom a absolvovanie 

individuálnej supervízie spolu s metodikom praxe, hodnotenie  prezentácie praxového 

zariadenia, za ktoré môže získať max,. 50% hodnotenia.  

Počas výkonu odbornej praxe je povinný rešpektovať pokyny tútora praxe, ako aj fakultného 

metodika. O jeho aktivitách    na  pracovisku  prinesie  záznam,  potvrdený  tútorom.  Metodik  

praxe  mu  poskytne  počas  praxe individuálnu  supervíziu.  Metodik  praxe  zhodnotí  úroveň  

získaných  vedomostí  a zručností  študenta,  pričom zoberie  do  úvahy  aj  hodnotenie  tútora  

praxe.  Študent  v rámci  seminára  prezentuje  zariadenie,  v ktorom absolvoval prax, s dôrazom na 

popis klientov a činnosti sociálneho pracovníka v príslušnom zariadení. 

Po absolvovaní tohto predmetu by mal študent/tka: 

• poznať organizácie/inštitúcie zaoberajúce sa sociálnou prácou s deťmi a ich rodinami 

• popísať úlohy, poslanie a činnosť týchto organizácií 

• vedieť popísať miesto a úlohu sociálneho pracovníka v týchto inštitúciách/ organizáciách 

• popísať kompetencie sociálneho pracovníka v príslušnej organizácii/inštitúcii 

• poznať všeobecné kompetencie podľa OECD  

• vedieť rozvíjať zvolenú profesijnú kompetenciu 

• navrhnúť indikátory, podľa ktorých sú  kompetencie hodnotené 

• špecifikovať klientsku skupinu – deti so zdravotným postihnutím, NKS, ŠPU, ohrozené 

vonkajším prostredím apod.  

• poznať a popísať formy a metódy vyhľadávania klientov  

• poznať základné metódy práce s touto klientskou skupinou 

• vedieť charakterizovať supervíziu a poznať jej význam. 

 

2.ročník Bc. Sociálna práca,  

garantka štúdia doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. 
 

Kód predmetu:  XSPu026 

Názov predmetu: Odborná prax a supervízia II.  

Rozsah výučby: 60 hodín – 48 hodín na kontrahovanom pracovisku a 12 hodín supervízneho 

seminára v škole v 4. semestri 

Prax sa realizuje v kontrahovaných špecializovných výučbových zariadeniach zameraných na 

klientsku skupinu, deti a ich rodiny, priebežne počas semestra. Súčasťou predmetu je aj seminár, v 



rámci ktorého študenti získavajú poznatky o praktických kompetenciách sociálneho pracovníka a 

prezentujú svoje aktivity a prácu na praxových pracoviskách. 

Podmienky absolvovania predmetu: Výsledné hodnotenie predmetu pozostáva z dvoch častí: 

1. absolvovanie praxe v rozsahu 48 hodín na kontrahovanom výučbovom pracovisku, za ktoré 

môže získať  50 % hodnotenia;  

2. hodnotenie vypracovania záznamu z praxe potvrdeného tútorom a absolvovanie 

individuálnej supervízie spolu s metodikom praxe, hodnotenie  prezentácie praxového 

zariadenia, za ktoré môže získať max,. 50% hodnotenia.  

Počas výkonu odbornej praxe je povinný rešpektovať pokyny tútora praxe,  ako  aj  fakultného  

metodika.  O jeho aktivitách    na  pracovisku  prinesie  záznam,  potvrdený  tútorom.  Metodik  

praxe  mu  poskytne  počas  praxe individuálnu  supervíziu.  Metodik  praxe  zhodnotí  úroveň  

získaných  vedomostí  a zručností  študenta,  pričom zoberie  do  úvahy  aj  hodnotenie  tútora  

praxe.  Študent  v rámci  seminára  prezentuje  zariadenie,  v ktorom absolvoval prax, s dôrazom na 

popis klientov a činnosti sociálneho pracovníka v príslušnom zariadení.  

Po absolvovaní tohto predmetu by mal študent/tka: 

• poznať metódu základného poradenstva  

• realizovať základné poradenstvo pri práci s klientom 

• poznať metódy nakontaktovania s klientom/tmi 

• dokáže nadviazať kontakt s klientom-poznať proces posudzovania životnej situácie klienta 

• vedieť navrhnúť a aplikovať vhodné intervenčné metódy smerom ku klientovi 

• vypracovať individuálny plán klienta 

• dokáže navrhnúť a realizovať primerané voľnočasové aktivity pre klientov 

 

3.ročník Bc. Sociálna práca,  

garantka štúdia doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. 
 

Kód predmetu:  XSPu034  

Názov predmetu: Odborná prax a supervízia III.  

Rozsah výučby: 60 hodín – 48 hodín na kontrahovanom pracovisku a 12 hodín supervízneho 

seminára v škole v 5. semestri 

Prax  sa  realizuje  v kontrahovaných špecializovaných  výučbových  zariadeniach zameraných  na  

klientsku skupinu, deti a ich rodiny, priebežne počas semestra. Súčasťou predmetu je aj seminár, v 

rámci ktorého  študenti získavajú  poznatky  o praktických  kompetenciách  sociálneho  pracovníka  

a prezentujú  svoje  aktivity  a prácu  na praxových pracoviskách.  

Podmienky absolvovania predmetu: Výsledné hodnotenie predmetu pozostáva z dvoch častí: 

1. absolvovanie praxe v rozsahu 48 hodín na kontrahovanom výučbovom pracovisku, za ktoré 

môže získať  50 % hodnotenia;  

2. hodnotenie vypracovania záznamu z praxe potvrdeného tútorom a absolvovanie 

individuálnej supervízie spolu s metodikom praxe, hodnotenie  prezentácie praxového 

zariadenia, za ktoré môže získať max,. 50% hodnotenia.  

Počas výkonu odbornej praxe je povinný rešpektovať pokyny tútora praxe,  ako  aj  fakultného  

metodika.  O jeho aktivitách    na  pracovisku  prinesie  záznam,  potvrdený  tútorom.  Metodik  

praxe  mu  poskytne  počas  praxe individuálnu  supervíziu.  Metodik  praxe  zhodnotí  úroveň  

získaných  vedomostí  a zručností  študenta,  pričom zoberie  do  úvahy  aj  hodnotenie  tútora  

praxe.  Študent  v rámci  seminára  prezentuje  zariadenie,  v ktorom absolvoval prax, s dôrazom na 

popis klientov a činnosti sociálneho pracovníka v príslušnom zariadení.  

Po absolvovaní tohto predmetu by mal študent byť schopný: 

• vedieť  poskytnúť  základné  poradenstvo  klientovi  (nárokovateľnosť a  výpočet  dávok,  

príspevkov, kompenzácií a poistného); 

• vedieť pracovať s klientovi so sociálne vylúčených komunít, nezamestnaným, s osobou v  

resocializácii, SPO  asociálne kurately, ľuďmi bez domova, s osobami  ohrozenými  

chudobou  apod. podľa výberu praxového miesta; 

• poznať formy a metódy nakontaktovania sa s klientom, nadviazať kontakt s klientom; 

• poznať proces posudzovania životnej situácie klienta; 



• vedieť vytvoriť kontrakt s klientom, zrealizovať výber a aplikáciu intervenčných metód; 

• urobiť vyhodnotenie, poznať vedenie evidencie a dokumentácie; 

• vedieť navrhnúť a aplikovať vhodné intervenčné metódy smerom ku klientovi. 

 

1.ročník Bc. Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny,  

garantka štúdia doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.  
 

Kód predmetu:  XRDSRu014  

Názov predmetu: Odborná prax a supervízia I.  

Rozsah výučby: 36 hodín – 24 hodín na kontrahovanom pracovisku a 12 hodín supervízneho 

seminára v škole v 2. semestri 

Prax sa realizuje v kontrahovaných špecializovných výučbových zariadeniach zameraných na 

klientsku skupinu, deti a ich rodiny, priebežne počas semestra. Súčasťou predmetu je aj seminár, v 

rámci ktorého študenti získavajú poznatky o praktických kompetenciách sociálneho pracovníka a 

prezentujú svoje aktivity a prácu na praxových pracoviskách. 

Podmienky absolvovania predmetu:  

Výsledné hodnotenie predmetu pozostáva z dvoch častí: 

1. absolvovanie praxe v rozsahu 24 hodín na kontrahovanom výučbovom pracovisku, za ktoré 

môže získať 50 % hodnotenia;  

2. hodnotenie vypracovania záznamu z praxe potvrdeného tútorom a absolvovanie 

individuálnej supervízie spolu  s metodikom  praxe, hodnotenie  prezentácie praxového 

zariadenia, za ktoré môže získať max. 50% hodnotenia  

Počas výkonu odbornej praxe je povinný rešpektovať pokyny tútora praxe, ako aj fakultného 

metodika. O jeho aktivitách    na  pracovisku  prinesie  záznam,  potvrdený  tútorom.  Metodik  

praxe  mu  poskytne  počas  praxe individuálnu  supervíziu.  Metodik  praxe  zhodnotí  úroveň  

získaných  vedomostí  a zručností  študenta,  pričom zoberie  do  úvahy  aj  hodnotenie  tútora  

praxe.  Študent  v rámci  seminára  prezentuje  zariadenie,  v ktorom absolvoval prax, s dôrazom na 

popis klientov a činnosti sociálneho pracovníka v príslušnom zariadení.  

Po absolvovaní tohto predmetu by mal študent: 

• poznať organizácie/inštitúcie zaoberajúce sa sociálnou prácou s deťmi a ich rodinami 

• popísať úlohy, poslanie a činnosť týchto organizácií 

• vedieť popísať miesto a úlohu sociálneho pracovníka v týchto inštitúciách/ organizáciách 

• popísať kompetencie sociálneho pracovníka v príslušnej organizácii/ inštitúcii 

• poznať všeobecné kompetencie podľa OECD 

• vedieť rozvíjať zvolenú profesijnú kompetenciu 

• navrhnúť indikátory, podľa ktorých sú kompetencie hodnotené 

• špecifikovať klientskú skupinu – deti so zdravotným postihnutím, NKS, ŠPU, ohrozené 

vonkajším prostredím apod.  

• poznať a popísať formy a metódy vyhľadávania klientov  

• poznať základné metódy práce s touto klientskou skupinou. 

• vedieť charakterizovať supervíziu a poznať jej význam 

 

2.ročník Bc Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny,  

garantka štúdia doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.  
 

Kód predmetu:  XRDSRu028  

Názov predmetu: Odborná prax a supervízia II.  

Rozsah výučby: 60 hodín – 48 hodín na kontrahovanom pracovisku a 12 hodín supervízneho 

seminára v škole v 4. semestri 

Prax sa realizuje v kontrahovaných špecializovných výučbových zariadeniach zameraných na 

klientsku skupinu, deti a ich rodiny, priebežne počas semestra. Súčasťou predmetu je aj seminár, v 

rámci ktorého študenti získavajú poznatky o praktických kompetenciách sociálneho pracovníka a 

prezentujú svoje aktivity a prácu na praxových pracoviskách. 



Podmienky absolvovania predmetu:  

Výsledné hodnotenie predmetu pozostáva z dvoch častí: 

1. absolvovanie praxe v rozsahu 48 hodín na kontrahovanom výučbovom pracovisku, za ktoré 

môže získať 50 % hodnotenia;  

2. hodnotenie vypracovania záznamu z praxe potvrdeného tútorom a absolvovanie 

individuálnej supervízie spolu  s metodikom  praxe, hodnotenie  prezentácie praxového 

zariadenia, za ktoré môže získať max. 50% hodnotenia  

Počas výkonu odbornej praxe je povinný rešpektovať pokyny tútora praxe, ako aj fakultného 

metodika. O jeho aktivitách    na  pracovisku  prinesie  záznam,  potvrdený  tútorom.  Metodik  

praxe  mu  poskytne  počas  praxe individuálnu  supervíziu.  Metodik  praxe  zhodnotí  úroveň  

získaných  vedomostí  a zručností  študenta,  pričom zoberie  do  úvahy  aj  hodnotenie  tútora  

praxe.  Študent  v rámci  seminára  prezentuje  zariadenie,  v ktorom absolvoval prax, s dôrazom na 

popis klientov a činnosti sociálneho pracovníka v príslušnom zariadení.  

Po absolvovaní tohto predmetu by mal študent/tka: 

• poznať metódu základného poradenstva  

• realizovať základné poradenstvo pri práci s klientom 

• poznať metódy nakontaktovania s klientom/tmi 

• dokáže nadviazať kontakt s klientom 

• poznať proces posudzovania životnej situácie klienta 

• vedieť navrhnúť a aplikovať vhodné intervenčné metódy smerom ku klientovi 

• vypracovať individuálny plán klienta 

• dokáže navrhnúť a realizovať primerané voľnočasové aktivity pre klientov 

 

3.ročník Bc Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny,  

garantka štúdia doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.  
 

Kód predmetu:  XRDRSu036  

Názov predmetu: Odborná prax a supervízia III.  

Rozsah výučby: 60 hodín – 48 hodín na kontrahovanom pracovisku a 12 hodín supervízneho 

seminára v škole v 5. semestri 

Podmienky absolvovania predmetu:  

Prax sa realizuje v kontrahovaných špecializovných výučbových zariadeniach zameraných na 

klientsku skupinu, deti a ich rodiny, priebežne počas semestra. Súčasťou predmetu je aj seminár, v 

rámci ktorého študenti získavajú poznatky o praktických kompetenciách sociálneho pracovníka a 

prezentujú svoje aktivity a prácu na praxových pracoviskách. 

Podmienky absolvovania predmetu:  

Výsledné hodnotenie predmetu pozostáva z dvoch častí: 

1. absolvovanie praxe v rozsahu 48 hodín na kontrahovanom výučbovom pracovisku, za ktoré 

môže získať 50 % hodnotenia;  

2. hodnotenie vypracovania záznamu z praxe potvrdeného tútorom a absolvovanie 

individuálnej supervízie spolu  s metodikom  praxe, hodnotenie  prezentácie praxového 

zariadenia, za ktoré môže získať max. 50% hodnotenia  

Počas výkonu odbornej praxe je povinný rešpektovať pokyny tútora praxe, ako aj fakultného 

metodika. O jeho aktivitách    na  pracovisku  prinesie  záznam,  potvrdený  tútorom.  Metodik  

praxe  mu  poskytne  počas  praxe individuálnu  supervíziu.  Metodik  praxe  zhodnotí  úroveň  

získaných  vedomostí  a zručností  študenta,  pričom zoberie  do  úvahy  aj  hodnotenie  tútora  

praxe.  Študent  v rámci  seminára  prezentuje  zariadenie,  v ktorom absolvoval prax, s dôrazom na 

popis klientov a činnosti sociálneho pracovníka v príslušnom zariadení.  

Po absolvovaní tohto predmetu by mal študent byť schopný: 

• vedieť poskytnúť  základné  poradenstvo klientovi   (nárokovateľnosť a  výpočet   dávok,   

príspevkov, kompenzácií a poistného); 

• vedieť pracovať s klientom so sociálne vylúčených komunít, nezamestnaným, s osobou v 

resocializácii, SPO  asociálne kurately, ľuďmi bez  domova,  s osobami ohrozenými 

chudobou  apod. podľa výberu praxového miesta; 



• poznať formy a metódy nakontaktovania sa s klientom, nadviazať kontakt s klientom; 

• poznať proces posudzovania životnej situácie klienta; 

• vedieť vytvoriť kontrakt s klientom, zrealizovať výber a aplikáciu intervenčných metód; 

• urobiť vyhodnotenie, poznať vedenie evidencie a dokumentácie; 

• vedieť navrhnúť a aplikovať vhodné intervenčné metódy smerom ku klientovi. 

 

1.ročník Mgr Sociálna práca  

garantka štúdia prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.  
 

Kód predmetu:  YSPu011  

Názov predmetu: Odborná prax a supervízny seminár  

Rozsah výučby: 60 hodín – 36 hodín na kontrahovanom pracovisku a 24 hodín supervízneho 

seminára v škole v 2. semestri 

Podmienky absolvovania predmetu:  

Na začiatku semestra študent, pod vedením supervízora praxe, vypracuje projekt absolvovania 

odbornej praxe v kontexte svojho zamerania A na riadenie a organizáciu sociálnych služieb a B na 

štúdium rodiny). Supervízor,  spolu  s vedúcim  praxového  pracoviska,  dohodnú  podmienky  

výkonu  praxe  a prístupu  informáciám. Projekt výkonu odbornej praxe musí nadväzovať na 

profilové predmety : A zameranie  na  predmet  Fundraising a marketing a B zameranie na 

Diagnostika a posudzovanie. Úlohou študenta počas výkonu jeho praxe bude:  

A. Vytvoriť krátkodobý marketingový plán pre organizáciu, v ktorej vykonáva odbornú prax, 

B. Vytvoriť posudok sociálnej rizikovosti rodiny – klienta praxového pracoviska.  

Na  konci  semestra  študent  prezentuje  a  obhajuje    svoj  výstup  pred: 1)  vedúcim  praxového  

pracoviska, 2) supervízorom, 3) pedagógom daného predmetu (A Fundraising a marketing, B 

Diagnostika a posudzovanie) a títo ho spolu vyhodnotia (časť výsledku ide aj do uvedeného 

predmetu ako hodnotenie praktického výstupu). Supervízor  robí  študentovi  podporu  pri  tvorbe  

a implementácii  oboch  dokumentov,  zúčastňuje  sa  spolu s pedagógom predmetu a vedúcim 

odborného pracoviska záverečného hodnotenia. 

Supervízor robí študentovi podporu pri tvorbe a implementácii oboch dokumentov, zúčastňuje sa 

spolu s pedagógom predmetu a vedúcim odborného pracoviska záverečného hodnotenia.  

Študent by mal byť schopný : 

• pod supervíziou zostaviť projekt výkonu praxe; 

• presvedčiť vedúceho praxového pracoviska, že jeho výstup (A aj B) bude pre organizáciu 

užitočný tak, aby tento bol ochotný sprístupniť mu čo najviac reálnych informácií; 

• prezentovať svoje výsledky vzhľadom na reálne podmienky praxovej organizácie; 

• nastaviť si evaluačné kritériá efektivity použitej metodológie. 

 
 

 

Certifikovaní supervízori odbornej praxe na katedre:  

Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD.,  

doc. Mgr. Michaela Gašparová, PhD.,  

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.,  

Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD.,  

doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.  

 

 

 



Zoznam praxových pracovísk  
 

Spolupracujúce pracoviská s uzavretou zmluvou:  

1. Centrum pomoci pre rodinu, Štefánikova 46, 917 01 Trnava  

2. Centrum včasnej intervencie n.o., Mozartova 10, 917 01 Trnava  

3. Človek v ohrození, Baštová 343/5, 811 03 Bratislava  

4. DS Ôsmy svetadiel, Borová 8, 919 61 Borová  

5. DSS Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar  

6. DSS Stromová - Satelitné pracovisko DDS Zavar, Stromová 35, 917 02 Trnava  

7. DOMICILE n.o., Papraď 1595, 916 01 Stará Turá  

8. Jeseň života, Družstevnícka 22, 934 01 Levice  

9. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava  

10. OZ Vagus, Račianska 78, 831 02 Bratislava  

11. Reedukačné centrum, Zámok 1, 920 29 Hlohovec  

12. Stredisko evanjelickej diakonie, Nám. SNP, prevádzka Kalinčiakova 45, 917 01 Trnava  

13. Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, 917 01 Trnava  

14. Záujmové združenie RODINA, Okružná č. 20, 917 01 Trnava  

15. Združenie STORM, Nedbalova 17, 949 01 Nitra  

 

Ďalšie spolupracujúce pracoviská s uzavretou Dohodou o spolupráci: 

1. Detské integračné centrum, Čajkovského 55, 917 08 Trnava  

2. Centrum Budúcnosť inak, Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava  

3. Centrum pre rodiny a deti, Botanická 46, 917 08 Trnava  

4. Centrum podpory profesionálnych náhradných rodín, Botanická 46, 917 08 Trnava  

5. Na trati, o.z., Sv. Martina 69, 919 35 Hrnčiarovce  

6. OZ Iskierka, Ulica Ludvika van Beethovena č.5650/20, 917 08 Trnava  

7. OZ Krídla, Mýtna 5, 811 07 Bratislava  

8. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trnava, Jána Bottu 4, 91701 Trnava  

9. Zariadenie pre seniorov Vansova, T. Vansovej č. 5, 917 01 Trnava  
 


