
PROFIL a UPLATNENIE ABSOLVENTA magisterského ŠP č. 16831 

A Sociálna práca so zameraním na riadenie a organizáciu sociálnych 

služieb 

B Sociálna práca so zameraním na rodinné štúdie  

 

Predkladaný študijný program vychádza z Opisu študijného odboru Sociálna práca  a jeho poslaním je 
pripraviť absolventa tak, aby  bol schopný čo najrýchlejšie vykonávať samostatnú odbornú činnosť (v 
zmysle zákona č. 219/2014  O sociálnej práci..) a to v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej 
ochrany detí a kompenzácie zdravotného postihnutia. 
Študijný program je veľmi variabilný a umožňuje študentovi si vybrať z troch možnosti: 1) zamerať sa 
na riadenie a organizáciu sociálnych služieb, 2) pracovať s rodinou v sociálnej kríze alebo 3) si vyberá 
predmety z oboch zameraní a štúdium ukončí bez zamerania. V spoločnom základe oboch zameraní  
študenti získajú najmä vedomosti a zručnosti z aplikácie  súčasných teórií do praxe sociálnej práce, 
nadobudnú zručnosti v konštruovaní a realizácii výskumu. Stávajú sa kompetentnými vybudovať si 
koncepciu pomoci klientovi alebo organizácii, v ktorej pôsobia a čo najefektívnejšie ju realizovať.   
V čase ukončenia štúdia v tomto študijnom programe  bude  absolvent na základe  získaných vedomostí 
a zručností kompetentný: 
1) odborne pracovať v sociálnych službách na rôznych stupňoch riadenia , pretože bude ovládať 

procesy riadenia sociálnej organizácie, bude schopný plánovať a organizovať sociálnu pomoc na 
úrovni organizácie aj komunity; 

2) vykonávať samostatnú odbornú činnosť formou odborných intervencií s dieťaťom a jeho rodinou 
prevažne v intenciách sociálnoprávnej ochrany dieťaťa a jeho rodiny, ale aj v niektorých 
zariadeniach sociálnych služieb. 

Výkon odbornej praxe je previazaný s predmetmi zamerania, t.z., že vždy jeden povinne voliteľný 
predmet zamerania je spojený s výkonom odbornej praxe a aby ho študent úspešne absolvoval, musí 
pracovať s materiálom odborného praxového pracoviska. Teda nerobí všeobecnú odbornú prax, ale pri 
zameraní na riadenie musí na praxovom pracovisku urobiť malý marketingový plán pre danú 
organizáciu a aj si ju pred pedagógom praxe a učiteľmi praxe a profilového predmetu obhájiť.  
Absolvent dokáže analyzovať problémy klienta alebo skupiny klientov, resp. komunity a navrhovať 

formy a metódy sociálnej práce, vedúce k zvýšeniu kvality ich života. Disponuje  základnými 

relevantnými znalosťami teórie a etiky sociálnej práce, má znalosti o sociálnej politike štátu a jej 

vývojových trendoch, dokáže koordinovať svoju prácu s inými odborníkmi a efektívne vytvárať sieť 

pomoci individuálnemu aj skupinovému klientovi. 

Uplatnenie absolventa v praxi:  

V zmysle zákona č. 219/2014 Z.z o  sociálnej práci sa absolvent Mgr ŠP sa uplatní ako sociálny 
pracovníka, ktorý vykonáva samostatnú odbornú činnosť  v intenciách Zákona č.  448/2008 
o sociálnych službách  v znení neskorších predpisoch a zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane 
detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, v súlade so Štatistickou klasifikáciou 
zamestnaní SK ISCO-08   v pozícii „asistent sociálneho pracovníka“ v nasledovných pozíciách: 
SK ISCO 08 kód 2635001 Sociálny pracovník 
SK ISCO 08 kód 2635003 Špecialista na výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí, 
SK ISCO 08 kód 2635004 Špecialista sociálnej kurately pre dospelých, 
SK ISCO 08 kód 2635005 Špecialista sociálnej kurately pre deti, 
SK ISCO 08 kód 2635006 Špecialista sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti, 
SK ISCO 08 kód 2635007 Špecialista tvorby a vykonávania programov sociálnej pomoci, 
SK ISCO 08 kód 2635008 Metodik v oblasti sociálnej starostlivosti, 



SK ISCO 08 kód 2635009 Posudkový sociálny pracovník (+ špecializované vzdelávanie),  
SK ISCO 08 kód 2635010 Špecialista v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a v sociálnych službách, 
SK ISCO 08 kód 2635011 Špecialista pre marginalizované skupiny obyvateľstva,  
SK ISCO 08 kód 2635012 Špecialista samosprávy pre sociálne služby, 
SK ISCO 08 kód 2635999 Špecialista v oblasti sociálnej práce a poradenstva inde neuvedený (+ 
špecifické podmienky ) 
SK ISCO 08 kód 3253999 Terénny sociálny a zdravotný pracovník inde neuvedený (+ špecifické 

podmienky),  

SK ISCO 08 kód 3253001 Komunitný pracovník 
3412001 Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím  
3412002 Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o staršie osoby 
3412003 Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o rodinu a deti 
3412004 Odborný pracovník v oblasti sociálneho poradenstva  
3412005 Odborný pracovník sprostredkovania sociálnych služieb  
3412006 Odborný pracovník krízových intervencií  
3412999 Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti inde neuvedený 

 

 

V Trnave 29.9.2022    Eva Mydlíková, garantka ŠP  


