
PROFIL a UPLATNENIE  ABSOLVENTA bakalárskeho ŠP č.16829 Sociálna práca  

 
Predkladaný študijný program rešpektuje požiadavky základnej odborovej profilácie Opisu študijného 
odboru Sociálna práca a reaguje na potreby praxe, teda pripraviť moderného asistenta sociálnej práce, 
uplatniteľného na trhu práce, ktorý bude disponovať špecifickými odbornými kompetenciami. 
Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia má   vedomosti     z jednotlivých     oblastí     
študijného     odboru     a jeho interdisciplinárnych súvislostí na úrovni syntézy. Disponuje znalosťami 
zo základov teórií, metód a foriem sociálnej práce v priamej a sprostredkovanej práci s klientskymi 
skupinami sociálnej práce, z vied, ktoré Klimentová nazýva vzťažné vedy sociálnej práce, z fungovania 
systému sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, 
kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia a o charakteristikách chudoby a sociálnej inklúzie 
v interdisciplinárnych súvislostiach. 
Absolvent tiež pozná základné znaky klientskych skupín sociálnej práce, ktoré sú pre nich 
charakteristické, pozná však aj ich špecifiká a potreby. Absolvent tiež ovláda základy metodológie 
a štatistiky v sociálnej práci a iných spoločenských vedách. Je schopný zostaviť jednoduchý projekt 
výskumu na zistenie konkrétneho problému v sociálnej práci. Vie vyvodiť závery a pomenovať súvislosti 
medzi konceptmi v študijnom odbore.  
Absolvent je schopný vyhľadať, osloviť a motivovať na spoluprácu klienta. Vie sa podieľať na zbere 
informácií pre posúdenie  životnej situácie klienta. Vie vytvoriť, spravovať a archivovať dokumentáciu 
klienta a zachovávať ochranu osobných údajov. Pozná mechanizmy správania sa predstaviteľov 
rôznych skupín klientov sociálnej práce. Je schopný určiť mieru sociálneho rizika životnej situácie 
klienta, naplánovať, zvoliť a implementovať adekvátne efektívne intervenčné metodiky konkrétnej 
cieľovej skupiny sociálnych klientov a dokáže vyhodnotiť účinnosť poskytnutej pomoci. Je schopný 
udržiavať kontakt s najnovším vývojom v teórii a praxi sociálnej práce, vyhľadať, triediť a spracovať 
adekvátnu odbornú či vedeckú literatúru, orientuje sa aj v príslušnej legislatíve a je schopný sledovať 
legislatívne zmeny týkajúce sa sociálnej oblasti a aplikovať ich vo svojej práci. 
Absolvent dokáže poskytovať informačné a poradenské služby na úrovni základného sociálneho 
poradenstva, vykonáva odborné činnosti, ktoré mu umožňuje príslušná legislatíva v oblasti 
nemocenských a dôchodkových dávok, príspevkov štátnej sociálnej podpory, sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Disponuje tiež odbornými komunikačnými 
zručnosťami, dokáže pracovať v tíme a posilňovať medziodborovú a medziprofesijnú spoluprácu a 
profesionálne prezentuje svoje stanoviská. 
Absolvent bakalárskeho stupňa študijného program sociálna práca sa môže uplatniť v inštitúciách a 
organizáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, na ÚPSVaRe, v pôsobnosti 
rezortu Ministerstva vnútra, Ministerstva spravodlivosti, v probačnej a mediačnej oblasti, v oblasti 
verejnej správy, ale aj v oblasti neštátnych subjektov. Absolvent je pripravený pracovať ako terénny 
pracovník, poradca, ktorý poskytuje základné poradenstvo jednotlivcovi, rodine, skupine ale aj 
komunite. Absolvent je pripravený spolupracovať so sociálnym pracovníkom na príprave a realizácii 
výskumu či tvorbe projektu. Je schopný pracovať na svojom ďalšom vzdelávaní. 
Študijný program je postavený tak, aby sa jeho absolvent  mohol uplatniť v zmysle Zákona č. 2019/2014 
Z. z. o sociálnej práci v pozícii asistenta sociálnej práce.  Profil štúdia je upravený podľa reálnych potrieb 
výkonu profesie tak, aby  absolventi programu boli schopní kompetentne asistovať pri výkone sociálnej 
práce v intenciách odborných činností  zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
dospelých a v  pôsobnosti zákona o sociálnych službách. Absolvent bude po ukončení štúdia 
disponovať vedomosťami z oblasti bio-psycho-sociálnych vývinových charakteristík jedinca, ktoré 
spolu s nacvičenými komunikačnými zručnosťami dokáže kompetentne uplatniť pri práci s nimi. Vo 
výbere a implementácii efektívnych postupov pri práci s klientom  vychádza z poznatkovej základne 
filozofických a spoločenských teoretických východísk práce, legislatívnych a ekonomických reálií 
Slovenska. 



Pozornosť sa v programe venuje procesom práce s klientom, jeho rodinou či komunitou, s akcentom 
na tvorbu a realizáciu efektívnej intervencie. Teoretické východiská základných vedných disciplín sú 
zoradené na začiatku štúdia tak, aby študent pochopil odborný kontext práce s klientom 
v problematických sociálnych situáciách a dokázal navrhnúť a realizovať efektívnu intervenciu. 
Súčasťou štúdia je absolvovanie výcviku, ktorý je zameraný na profesionálny rozvoj študentov a pod 
odbornou supervíziou sa zúčastnia  odbornej praxe na kontrahovaných špecializovaných výučbových 
pracoviskách. 
 
Uplatnenie absolventa:  
V zmysle zákona č. 219/2014 Z. z. o  sociálnej práci sa absolvent bakalárskeho študijného programu 
uplatní ako asistent sociálneho pracovníka, ktorý vykonáva svoju odbornú činnosť  v intenciách Zákona 
č. 448/2008 Z. z. 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 V zmysle zákona č. 219/2014 Z. z. o  sociálnej práci 
sa absolvent bakalárskeho študijného programu uplatní ako asistent sociálneho pracovníka, ktorý 
vykonáva svoju odbornú činnosť  v intenciách Zákona č. 448/2008 Z. z. 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  
 
 
 
V Trnave dňa 29.9.2022     Martina Žáková, garantka programu 


