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Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie, národný projekt  
 

Hlavný riešiteľ projektu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 

Partneri projektu:  zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny; Ústredia práce, 
sociálnych vecí a rodiny; Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; 
Rady vlády SR pre duševné zdravie; Zástupcovia vysokých škôl a univerzít a 60 vybraných 
zriadení sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny v rámci celého územia SR, v ktorých bude 
prebiehať realizácia nepedagogickej odbornej praxe pre študentov sociálnej práce a 
psychológie pod vedením mentorov z radov praxových pracovísk a tútorov z radov vysokých 
škôl a univerzít, vrátane našej univerzity. Súčasťou projektového tímu sú aj experti z radov 
Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci. 

Cieľ projektu:  hlavným cieľom je podporiť prepojenie vysokoškolského vzdelávania v 
študijnom odbore sociálna práca a psychológia s odbornou praxou tak, aby boli študenti 
pripravení na prípadné zabezpečenie starostlivosti o klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny, 
ktorých najviac ohrozuje kríza spôsobená šírením pandémie Covid 19, a to aj so zreteľom na 
lepšiu pripravenosť na trh práce a výkon povolania po ukončení štúdia. Ambíciou národného 
projektu je okrem iného reflektovať najnovšie trendy prepájania teoretických poznatkov a 
praktických skúseností tak, aby študenti nadobudli praktické zručnosti v konkrétnych 
podmienkach výkonu praxe. 

Výstupy projektu:  

1) Boli vypracované štandardy pre výkon odbornej praxe a overené na vybraných 
praxových pracoviskách, pričom pozitívne výsledky projektu vytvoria predpoklad na 
zavedenie systémových pravidiel výkonu odbornej praxe študentov sociálnej práce a 
psychológie s celoslovenskou pôsobnosťou. 

2) Výkon odbornej praxe - štandardy vypracované v rámci Podaktivity 1 budú pilotne 
overené na vzorke študentov sociálnej práce a psychológie. Do projektu sú zapojení 
študenti končiacich ročníkov Bc. a Mgr. štúdia vysokých škôl a univerzít, ktoré boli 
vybrané. Minimálny rozsah hodín pre výkon odbornej praxe študentov sociálnej práce 
a psychológie je stanovený na 80 hodín a maximálny rozsah je stanovený na 240 hodín 
(rozsah hodín reflektuje rôznorodosť hodinových dotácií dĺžky odborných praxí 
jednotlivých vysokých škôl a univerzít). Rozsah hodín odbornej praxe je tvorený 3 
modulmi; každý z modulov je obsahovo a tematicky zameraný na konkrétnu oblasť 
výkonu odbornej praxe na danom praxovom pracovisku. Každý študent bude povinný 
absolvovať minimálne 1 modul v rozsahu 80 hodín, pričom v prípade záujmu mu bude 
umožnené absolvovanie aj ostatných modulov, podľa študijného zamerania 
(kombinácia modulov je prípustná iba v rámci študijného odboru študenta). 
Výstupnými indikátormi sú: počet študentov, ktorí absolvovali odbornú prax a získali 



Katedra sociálnej práce, prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., tel 033/5939408, eva.mydlikova@truni.sk  

 

Záznam o vykonaní odbornej praxe, ktorého forma a obsah sa vyšpecifikuje v procese 
tvorby odborných príručiek; počet mentorov a počet tútorov. 

3) Evaluačná správa 

 
Termín trvania projektu: 12/2021 – 12/2023 
 
V Trnave 24.9.2022      Katarína Molnárová Letovancová,  

koordinátorka odborných praxí  
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