
Sociálna práca 

 

1. Sociálne, filozofické a politické východiská sociálnej práce. Historický kontext vývoja 

sociálnej práce , významné osobnosti v rozvoji SP ich prínos pre sociálnu prácu.  

2. Sociálny pracovník. Profesionálny, odborný a zároveň ľudský rozmer osobnosti. 

Kompetencie, schopnosti, zručnosti. Profesionálne role sociálneho pracovníka 

3. Klient sociálnej práce. Typológia klientov v sociálnej práci, ich charakteristika. Sociálna 

práca s jednotlivcom, skupinou a komunitou.  

4. Sociálny problém,  sociálny konflikt, sociálna kolízia. Dispozície pre rozvoj nepriaznivých 

sociálnych situácií a ich dôsledky. 

5. Sociálna starostlivosť , sociálna pomoc, sociálne služby. Odborný prierez cez legislatívne 

formovanie pred rokom 1989 až po súčasnosť. 

6. Sociálna opora, zdroje, typy a línie sociálnej opory, sociálna sieť, sociálna podpora. 

Vysvetlenie základnej štruktúry a významu. 

7. Sociálna intervencia. Druhy a typy intervencie. Metódy využívané v sociálnej intervencii.  

8. Etika v práci sociálneho pracovníka. Etický kódex SP a sociálna práca . Ľudský život a jeho 

sociálna prirodzenosť. 

9. Profesionálna príprava sociálnych pracovníkov. Vývoj a súčasný stav vo vzdelávaní 

sociálnej práce u nás a vo svete. 

10. Sociálna záchranná sieť a sociálna pomoc. Participácia a účasť na sociálnej politike. 

Uveďte príklady. 

11. Terénna sociálna práca. Sociálny pracovník v otvorenom prostredí. Streetwork a harrm 

reduction. Cieľové skupiny terénnej sociálnej práce.  

12. Dobrovoľníctvo na Slovensku a vo svete. Dobrovoľníctvo v mimovládnom sektore. V 

ktorých  ukazovateľoch máme  vážne nedostatky? 

13. Sociálna politika vo vzťahu ku kvalite života človeka. Svetová sociálna politika, európsky 

sociálny model, typy sociálnej politiky vo vybraných európskych krajinách. Globalizácia, 

europeizácia. 

14. Sociálny štát. Rôznorodosť vnímania sociálneho štátu. V čom sú jeho garancie smerom k 

človeku v  rôznych životných situáciách.  

15. Klasické a moderné  metódy sociálnej práce. Klasifikácia metód sociálnej práce a 

aplikovanie metód sociálnej práce pre konkrétne cieľové skupiny klientov z hľadiska ich 

problémovej sociálnej situácie. 

16. Vzdelávanie v sociálnej práci a supervízia. Komparácia profilu absolventov odboru sociálna 

práca a absolventov odboru sociálnych služieb a poradenstva. Ciele, modely a formy 

supervízie ako nástroj vzdelávania. 



17. Vybrané teórie a prístupy sociálnej práce. Humanistické a existenciálne teórie.  

Antiopresívne prístupy.  Kognitívno- behaviorálne teórie. Logoterapia a transakčná analýza. 

Systémové a organizačné teórie. 

18. Globálne problémy sociálneho života človeka. Globalizácia ako protirečivý proces a jej 

dôsledky. Globálne problémy súčasného sveta. 

19. Sociálne zručnosti v komunikácii. Aktívne počúvanie, asertivita, empatia, persuázia. 

Efektívna komunikácia ako základný nástroj pôsobenia sociálneho pracovníka. 

20. Manažment a riadenie  v sociálnej práci. Sociálny pracovník ako riadiaci pracovník. 

Osobnostné dispozície a profesionálne zručnosti. 

21. Kuratívna sociálna práca. Rozmer sociálno – právnej ochrany detí  a sociálnej kurately. 

Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa (CAN). 

22. Základné princípy mediácie. Jej uplatnenie pri riešení sociálnych problémov. Sociálny 

pracovník – mediátor. Mediácia v právnom systéme Slovenskej republiky. 

23. Sociálna práca so skupinou. Typológia skupinovej práce. Dynamika skupiny. 

Socioterapeutické skupiny. Bálintovské skupiny. Svojpomocné skupiny. Ich význam 

a terapeutický vplyv.  

24. Sociálna práca s jedincami s vážnym telesným alebo psychickým znevýhodnením. 

Individuálny prístup a rozmer kompenzačných mechanizmov.  Integrácia a inklúzia (stratégia) 

z pohľadu sociálnej práce. 

25. Komunitná sociálna práca. Práca s marginalizovanými sociálnymi skupinami v komunite. 

Etapy komunitnej sociálnej práce. Komunitný sociálny pracovník. 

 


