
Upravený magisterský študijný program SOCIÁLNA PRÁCA od AR 2021/22 – 
Študent si vyberá povinne voliteľné predmety podľa zamerania A/B, pre ktoré sa rozhodol : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) so zameraním na riadenie 
a rozvoj sociálnych služieb 

Predmety ZÁKLADU SP 
(absolvujú všetci)  

 

B) so zameraním na štúdium rodiny 

 Implementácie teoretických konceptov SP    

 Sociálna prevencia  poradenstvo   

 Manažment v SP a rozvoj ľudských zdrojov   

Plán komunitného rozvoja sociálnych 
služieb  

 Vedenie prípadovej práce  

Teória organizácie    Klinická sociálna práca  

 Výskum I     

 Výskum II   

Odborná prax a supervízny seminár   Odborná prax a supervízny seminár  

 Kvalita života a jej sociálne determinanty 
v zdraví a chorobe   

 

Fundraising a marketing   Formy a metódy SP s rodinou  

Sociálna ekonomika   Diagnostika a posudzovanie  dieťaťa a rodiny 

 Psychohygiena a supervízia   

Sociálna rehabilitácia a individuálny 
plán klienta  

 Náhradná rodinná starostlivosť 

 Výskum III   

Manažment starostlivosti   Práca s páchateľmi a obeťami násilia 

Správne konanie   Správne konanie  

Aktuálne trendy v mimovládnom 
sektore  

Aktuálne trendy v mimovládnom sektore 

 Medzinárodná SP a viacúrovňové riadenie  

 Výcvik odborných kompetencií   

Verejné zdravie Verejné zdravie 

Krízový manažment  Krízový manažment  

Štátna skúška- obhajoba diplomovej práce  



a) so zameraním na riadenie 
a rozvoj sociálnych služieb 

Predmety ZÁKLADU SP 
 

b) so zameraním na štúdium rodiny 

 Implementácia teoretických konceptov do 
praxe SP   

 

 Sociálna prevencia  poradenstvo   

 Manažment v SP a rozvoj ľudských zdrojov   
Plán komunitného rozvoja sociálnych 
služieb  

 Vedenie prípadovej práce  

Teória organizácie   

 
 Klinická sociálna práca  

 Výskum I     

 Výskum II   
Odborná prax a supervízny seminár   Odborná prax a supervízny seminár  

 Kvalita života a jej sociálne determinanty 
v zdraví a chorobe   

   

 

Fundraising a marketing   Formy a metódy SP s rodinou  

Sociálna ekonomika   Diagnostika a posudzovanie  dieťaťa a rodiny 

 Psychohygiena a supervízia   
Sociálna rehabilitácia a individuálny 
plán klienta  

 Náhradná rodinná starostlivosť 

 Výskum III   
Manažment starostlivosti   Práca s páchateľmi a obeťami násilia 

Správne konanie   Správne konanie  

Vedenie sociálneho prípadu   Sociálna rehabilitácia a Individuálny plán klienta 

 Aktuálne trendy  v MVO  

Verejné zdravie   Verejné zdravie 

Krízový manažment   Krízový manažment  

Výcvik manažérskych kompetencií   Výcvik odborných kompetencií  

Štátna skúška- obhajoba diplomovej práce  

 

 

 


