
Profil a uplatnenie absolventa  ŠP č. 183794 Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny  

 

Predkladaný študijný program rešpektuje požiadavky základnej odborovej profilácie Opisu 

študijného odboru Sociálna práca  a  reaguje na potreby praxe, teda  pripraviť moderného sociálneho 

pracovníka , uplatniteľného na trhu práce, ktorý bude disponovať špecifickými odbornými 

kompetenciami.  Výkon samostatnej odbornej činnosti sociálnej práce smeruje do troch základných 

okruhov . sociálne služby, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela a kompenzácia zdravotného 

postihnutia.  Špecifickosť študijného programu spočíva v profilácii výkonu absolventa do odbornej 

činnosti (v zmysle Zákona č.2019/2014 o sociálnej práci v pozícii asistenta sociálnej práce) v oblasti 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Profil štúdia je upravený podľa reálnych potrieb 

výkonu SPODaSK  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 časti  pôsobnosti zákona o sociálnych službách, smerovanej k pomoci deťom a 

rodine.  Keďže uplatnenie absolventa ŠP je cielené na sociálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou, po 

ukončení štúdia bude jeho absolvent disponovať vedomosťami z oblasti bio-psycho-

sociálnych vývinových charakteristík dieťaťa, ktoré spolu s nacvičenými komunikačnými zručnosťami 

dokáže kompetentne uplatniť pri práci s deťmi s emocionálnymi a behaviorálnymi poruchami. Vo 

výbere a implementácii efektívnych postupov pri práci s rodinou a dieťaťom  vychádza z poznatkovej 

základne filozofických a spoločenských teoretických východísk práce s rodinou, legislatívnych  

a ekonomických reálií Slovenska. Pozornosť sa v programe venuje procesom práce s rodinou, 

s akcentom na tvorbu a realizáciu metodík efektívnej intervencie. Teoretické východiská základných 

vedných disciplín sú zoradené na začiatku štúdia tak, aby študent pochopil odborný kontext práce 

s dieťaťom v problematických sociálnych situáciách a dokázal navrhnúť a realizovať efektívny sociálny 

program. Študenti sa každoročne podrobia výcviku odborných kompetencií a pod odbornou 

supervíziou sa zúčastnia  odbornej praxe na kontrahovaných špecializovaných výučbových 

pracoviskách.   

Absolvent bakalárskeho stupňa 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 z oblasti práva, ekonomiky, psychológie, sociológie, demografie 

a iných. 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. 

Je pripravený pracovať v zariadeniach sociálnych služieb , zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí 

a kurately dospelých. Väčšinou pracuje priamo s cieľovou klientskou skupinou a jeho snahou je zvýšiť 

jej kvalitu života a to najmä prostredníctvom využitia svojich sociálno-psychologických zručností 

a zručností v rozvoji ľudských zdrojov, ako aj práce s jeho prostredím. 

Uplatnenie absolventa: 
V zmysle zákona č. 219/2014 Z.z o  sociálnej práci sa absolvent Bc. ŠP uplatní ako asistent sociálneho 
pracovníka, ktorý vykonáva svoju 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     Miriam Slaná, garantka programu 

 


