REALIZÁCIA ODBORNEJ PRAXE
Katedra sociálnej práce TU v AR 2019/2020
V súlade s:
1. Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2018,
časťou 3.1.3 Určenie výšky dotácie na špecifiká, bodu 411 ;
2. Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2018, Prílohy č.6, bodu 32
3. Minimálnych štandardov odborných praxí v študijnom odbore sociálna práca, vypracovaných
Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci Slovenska;
4. Metodického materiálu Odborné praxe v študijnom odbore sociálna práca3;
5. Informačných listov predmetov odborných praxí a supervízie I.,II.,III.,IV.,V.,VI. a súvislej
odbornej praxe
sme vypracovali nasledovný metodický materiál k realizácii odborných praxí, ktorý má slúžiť k rýchlej
orientácii tak študentov univerzity, ako aj tútorov zo ŠVZ.
Tútor praxe je ten odborný pracovník špecializovaného výučbového zariadenia , ktorého jeho
nadriadený pracovník určil na výkon tejto úlohy, ktorý ukončil magisterské vzdelanie v odbore 3.1.14
sociálna práca a pracuje vo svojej organizácii (v ŠVZ) na plný pracovný úväzok.
Metodik praxe je vysokoškolský pedagóg, ktorý spolu so študentom kontrahuje a superviduje
príslušnú prax v danom ročníku (kontakt je uvedený vždy pri danej praxi).
Vedúcou odborných praxí na katedre je doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH., ktorá formálne
aj obsahovo zastrešuje všetky praxe počas celého štúdia, komunikuje s ŠVZ, študentmi a tútormi
praxe (033/5939418., marta.vavercakova@truni.sk) .

Predmet:
Počet študentov:
Metodik praxe:
Metódy štúdia:
Cieľom praxe je:

Organizácie (ŠVZ):

Odborná prax a supervízia I.
11 v dennej forme a 9 v externej forme štúdia (7 SP, 2 SPvZ) – študentov
prvého ročníka bakalárskeho štúdia
Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD. (tel. 033/5939 430,
katarina.molnarova.letovancova@truni.sk)
24 hodín seminár, 36 hodín praxe v zimnom semestri prvého ročníka Bc.
štúdia
prostredníctvom rotačnej praxe spojenej s odborným výkladom oboznámiť
študentov so sociálnou sieťou zariadení podľa vekovej, vecnej a organizačnej
štruktúry.
aspoň 5 zo všetkých nakontrahovaných

1

Na výdavky na rozbory v rámci študijných programov v študijnom odbore sociálna práca sa vyčleňuje suma 53 509 eur.
Obmedzenia na použitie dotácie sa upravia v dotačnej zmluve. Rozpis dotácie medzi jednotlivé vysoké školy sa vykoná úmerne
rozsahu zabezpečovaných rozborov práce študentov
2

Predmetná dotácia môže byť použitá na hodiny rozboru pre tútora odbornej praxe a pre ŠVZ (špecializované výučbové
zariadenie) . Dotácia na hodinu rozboru odbornej praxe je najviac 9,66€, z toho 9 € pre tútora, ktorý je zamestnancom ŠVZ
a 0,66€ pre ŠVZ.
3 Autorky : Jana Levická, Katarína Levická, Andrea Bánovčinová, 2015

Repertoár zručností:

získanie základných vedomostí o profesii sociálnej práce, oboznámenie sa s
rôznorodosťou praktickej sociálnej práce, s poliami, v ktorých sa sociálna práca
realizuje, s rolami sociálnych pracovníkov a s praktickými kompetenciami,
ktoré pri výkone svojej práce využívajú.

Požadovaná kapacita: 11 + 9 študentov

Predmet:
Počet študentov:

Odborná prax a supervízia II.
11 v dennej forme a 9 v externej forme štúdia (7 SP, 2 SPvZ) – študentov
prvého ročníka bakalárskeho štúdia
Metodik praxe:
Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD. (tel. 033/5939 430,
katarina.molnarova.letovancova@truni.sk)
Metódy štúdia:
24 hodín seminár, 36 hodín praxe v letnom semestri prvého ročníka Bc.
štúdia
Cieľom praxe je:
prostredníctvom rotačnej praxe spojenej s odborným výkladom oboznámiť
študentov so sociálnou sieťou zariadení podľa vekovej, vecnej a organizačnej
štruktúry.
Organizácie:
aspoň 5 zo všetkých nakontrahovaných
Repertoár zručností: získanie základných vedomostí o profesii sociálnej práce, oboznámenie sa s
rôznorodosťou praktickej sociálnej práce, s poliami, v ktorých sa sociálna práca
realizuje, s rolami sociálnych pracovníkov a s praktickými kompetenciami,
ktoré pri výkone svojej práce využívajú.
Požadovaná kapacita: 11 + 9 študentov

Predmet:
Počet študentov:
Metodik praxe:
Metódy štúdia:
Cieľom praxe je:

Organizácie:

Repertoár zručností:

Odborná prax a supervízia III.
14 v dennej forme a 1 v externej forme štúdia – študentov
druhého ročníka bakalárskeho štúdia
Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD. (033/5939 491,
andrea.banovcinova@truni.sk)
24 hodín seminár, 48 hodín praxe v zimnom semestri druhého ročníka Bc.
štúdia
naučiť študenta zručnostiam v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže
a sociálnej kurately, prostredníctvom realizácie jednotlivých krokov procesu:
sanácie rodinného prostredia, náhradnej rodinnej starostlivosti, resocializácie
a kurately.
Odbor sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny (NRS, sanácia, resocializácia, kuratela)
Centrum Coburgovo (sanácia rodinného prostredia, komunitná práca
s deťmi a mládežou)
Záujmové združenie rodina – Azylový dom Tamara (sanácia
rodinného prostredia, sociálna práca s domácim násilím)
VÚC Trnava (sanácia rodinného prostredia, práca s domácim násilím,
eliminácia rodinnej chudoby)
Detský domov Trnava (práca s deťmi a rodinami v rôznych formách
náhradnej rodinnej starostlivosti)
STORM (resocializácia mladistvých a dospelých)
pod vedením tútora: formy a metódy nakontaktovania s klientom/tmi,
posudzovanie životnej situácie klienta/ov, tvorba kontraktu, výber a aplikácia
intervenčných metód, vyhodnotenie, vedenie evidencie a dokumentácie

s dôrazom na prácu s detským klientom a jeho rodinou alebo klientov
s prvkami maladaptívneho správania.
Požadovaná kapacita: max. 3 študenti v jednej organizácii

Predmet:
Počet študentov:

Odborná prax a supervízia IV.
12 v dennej forme a 5 v externej forme štúdia – študentov
tretieho ročníka bakalárskeho štúdia
Metodik praxe:
doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH. (033/5939418.,
marta.vavercakova@truni.sk)
Metódy štúdia:
24 hodín seminár, 72 hodín praxe v letnom semestri tretieho ročníka Bc.
štúdia
Cieľom praxe je:
naučiť študenta pracovať s klientom, skupinou klientov zariadení sociálnych
služieb, konkrétne metódou základného a špecializovaného poradenstva,
špecifickými postupmi pri práci so seniormi, ľuďmi bez domova, ľuďmi so
zdravotným znevýhodnením a iných skupín so špecifickými potrebami.
Organizácie:
ÚPSVaR – odbor sociálnych služieb
Trnavská arcidiecézna charita
DSS Stromová
DSS Zavar
Detské integračné centrum Trnava
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Denný stacionár pre dôchodcov (Záujmové združenie rodina)
Evanjelická diakonia
Zariadenie pre seniorov Vansova
Repertoár zručností: pod vedením tútora: formy a metódy nakontaktovania s klientom/tmi,
posudzovanie životnej situácie klienta/ov, tvorba kontraktu, výber a aplikácia
intervenčných metód, vypracovanie individuálnych plánov, vyhodnotenie,
vedenie evidencie a dokumentácie s dôrazom na vypracovávania sociálnych
anamnéz a individuálnych plánov, navrhovania vhodných intervenčných
postupov, poskytovania sociálneho poradenstva, prípravy a realizácie
voľnočasových aktivít pre klientov zariadení sociálnych služieb a priamej
práce s rozličnými klientskými skupinami, zabezpečenie kontaktu s rodinou
klienta a podobne.
Požadovaná kapacita: max. 2 študenti na jednu organizáciu

Predmet:
Počet študentov:
Metodik praxe:

Metódy štúdia:
Cieľom praxe je:

Odborná prax a supervízia V.
20 v dennej forme (12 v SP, 8 v ROSS) a 11 v externej forme štúdia (11 v SP
a 8 v ROSS) – študentov prvého ročníka magisterského štúdia
doc. PhDr. Kovalčíková Nadežda, PhD. (033/5939407,
nadezda.kovalcikova@truni.sk) a doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH.
(033/5939418., marta.vavercakova@truni.sk), doc. Martina Žáková, PhD.
(033/5939407, martina.zakova@truni.sk)
24 hodín seminár, 48 hodín praxe v zimnom semestri prvého ročníka Mgr.
štúdia
naučiť študenta pracovať s klientom/mi sociálnej pomoci v oblasti

problematiky sociálneho zabezpečenia zdravotne znevýhodnených
ľudí, sociálne vylúčených jednotlivcov, skupín a komunít,
nezamestnaných ľudí
Organizácie:

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Nemocnica Trnava
UPSVaR- odbor sociálneho zabezpečenia
ÚPSVaR - odbor zamestnanosti
Sociálna poisťovňa
Mestský úrad
VÚC
Repertoár zručností: pod vedením tútora : formy a metódy špecifického nakontaktovania
s klientom/tmi, posudzovanie životnej situácie klienta/ov, tvorba kontraktu,
výber a aplikácia intervenčných metód, vyhodnotenie, vedenie evidencie
a dokumentácie a to najmä prostredníctvom sociálneho poradenstva,
sociálnej rehabilitácie, nárokovateľnosti a výpočtom dávok, príspevkov ,
kompenzácií a poistného, špecifickými postupmi regionálnej sociálnej politiky
Požadovaná kapacita: max. 6 študenti na jednu organizáciu

Predmet:
Počet študentov:

Odborná prax a supervízia VI.
21 v dennej forme (13 v SP a 8 v ROSS) – študentov druhého ročníka
magisterského štúdia
Metodik praxe:
Mgr. Michaela Hromková, PhD. (033/5939430, michaela.hormkova@truni.sk)
Metódy štúdia:
24 hodín seminár, 48 hodín praxe v zimnom semestri druhého ročníka Mgr.
štúdia
Cieľom praxe je:
upevňovať vedomosti a získať praktické zručnosti v oblasti riadenia
a rozvoja sociálnych organizácií.
Organizácie :
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Trnavská arcidiecézna charita
Storm
Centrum VI
Kruh n.o.
Iskierka
OZ Otvorené srdce
Katolícka jednota
Repertoár zručností: pod vedením tútora: poznať základné princípy riadenia ľudských zdrojov
(vedenie zamestnancov, dobrovoľníkov) prostredníctvom personálnej práce a
ľudských zdrojov, organizačnej kultúry, rozličných typov analýz, strategického
plánovania a prípravy projektov, marketingu a fundraisingu v oblasti
sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany v rámci ziskového aj
neziskového
sektora
Požadovaná kapacita: max. 4 študenti na jednu organizáciu

Predmet:
Počet študentov:
Metodik praxe:
Metódy štúdia:
Cieľom praxe je:

Súvislá odborná prax
21 v dennej forme (13 v SP a 8 v ROSS) – študentov druhého ročníka
magisterského štúdia
doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH. (033/5939407,
marta.vavercakova@truni.sk)
24 hodín seminár, 48 hodín praxe v letnom semestri druhého ročníka Mgr.
štúdia
realizácia odbornej praxe v kontexte záverečnej práce študenta, prípadne
pomerne kvalifikovaný výkon pre potenciálneho zamestnávateľa študenta.

Organizácie :

organizácie nakontrahované Trnavskou univerzitou , prípadne samotným
študentom
Repertoár zručností: pod vedením tútora: pod vedením tútora študent realizuje pomerne
kvalifikovanú odbornú prax pre zvolenú sociálnu organizáciu, prioritne
v kontexte svojej záverečnej práce, resp. v kontexte svojho budúceho
zamestnania.
Požadovaná kapacita: 21 študentov

V Trnave, 23.09.2019

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
poverená vedením katedry (033/5939408, eva.mydlikova@truni.sk)

