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Sociálna práca so zameraním na rodinu  

magisterský študijný program 
 

 SOCIÁLNA PRÁCA  

 

1.Sociálna práca ako veda a profesia (história a súčasnosť). Celok a časť v sociálnej práci 

(komplexnosť sociálnej práce, holistický prístup). 

2.  Aplikácia sociálnej náuky cirkvi v sociálnej práci (princíp subsidiarity, solidarity, spoločného 

dobra, dôstojnosť ľudskej osoby). Globalizácia a jej dopad na sociálne problémy 

3.Manažment v sociálnej práci (funkcie, špecifiká). Riadenie kvality sociálnych služieb 

(procedurálne, personálne, prevádzkové podmienky kvality). 

4. Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce – kvalifikačné a osobnostné predpoklady 

Zručnosti sociálneho pracovníka,  profesionálny vzťah  (tréning sociálnych zručností, iné formy 

vzdelávania). Paradigmy a dilémy v sociálnej práci 

5. Systematický  a systemický prístup práce s rodinou  -  rozdiely,  predstavitelia, teoretický základ, 

metódy a techniky pri práci s klientom Koncepcie práce s rodinou  -  (prístup V. Satirovej,  

adleriansky prístup, práca s rodinou a využitie videa, iné prístupy...) Sociálna práca s rodinou v teréne 

(návšteva rodiny, komunikačné vzorce, využitie techník). 

6. Vplyv psychoanalýzy na rozvoj teórie a praxe sociálnej práce (Z. Freud, C. Jung).  

7.  Vplyv humanistických teórií na rozvoj sociálnej práce Logoterapeutický prístup  - 

predstaviteľ, teoretický základ, metódy a techniky. Gestalt-terapeutický prístup - predstaviteľ, 

teoretický základ, metódy a techniky Transakčná  analýza a jej využitie pri práci s rodinou – 

predstaviteľ, stavy ega, prenosy, dimenzie prístupu k sebe a iným 

8.  Behaviorálny a kongnitívny prístup – osobnosti daných smerov, základné princípy práce, 

metódy a postupy 

9.  Legislatívne ukotvenie sociálnej práce, zákon o sociálnych službách  (448/2008 Z. z.). 

Dohovor o právach osôb so špecifickými potrebami (OSN 2006). Sociálna práca zameraná na 

pomoc občanom so zdravotným postihnutím (druhy zdravotného postihnutia, oblasti pomoci v rámci 

jednotlivých druhov). 

 
10.Metódy v sociálnej práci (definícia, delenie, vznik, rozvoj metód).  Sociálna práca s jednotlivcom, 

skupinou  a komunitou (charakteristika, etapy, metódy a techniky). 

11.Sociálna práca s rizikovým klientom.  Individuálny plán  pre klienta a sociálna sieť.  Krízová 
intervencia (delenie, priebeh, sociálny pracovník a zručnosť intervencie) 

12.  Sociálna poradenstvo  (delenie, princípy, poradca, vedenie poradenského rozhovoru). Sociálna 

diagnostika (hodnotenie životnej situácie). 
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13. Sociálna práca zameraná na prácu s ľuďmi bez domova. Závislosti. (delenie, formy pomoci, typy 

zariadení, špecifiká práce) 

14. Metódy sociálnej práce s komunitou (charakteristika, etapy, zručnosti). Komunitný plán a 
komunitné plánovanie, legislatíva, Tvorba projektov. 

15. Supervízia v sociálnej práci (legislatíva, delenie, individuálna a skupinová,  kvalifikačné 

predpoklady). Mediácia v sociálnej práci (princípy, osobnosť mediátora, výhody, fázy, vhodnosť 
využita). 

16. Terénna sociálna práca (charakteristika, etapy, streetwork). Rezidenciálna a semirezidenciálna 
sociálna práca.   

17. Sociálna práca so seniormi. (špecifiká, sprevádzanie, metódy, techniky). Dobrovoľníctvo v 

sociálnej práci (metodika, význam, motivácie v dobrovoľníctve). 

18. Rodina ako objekt a subjekt sociálnej práce Legislatívna ochrana rodiny (na národnej a európskej 

úrovni) Sociologické  a psychologické teórie rodiny.  Sociálne faktory ovplyvňujúce  stabilitu rodiny,  

funkcie rodiny. Sociálno-právna ochrana dieťaťa. 

 19. Rodinný životný cyklus, typológia a formy rodinného spolužitia Náhradná rodinná starostlivosť 

(osvojenie, pestúnska starostlivosť, program PRIDE...) Domáce násilie v rodine. 

20. Poruchové a dysfunkčné rodiny –  (typy,  problémový klient v rodine, rodina v predrozvodovej 

a rozvodovej fáze – kríza smerujúca k rozvodu, rola sociálneho pracovníka) 
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KATOLÍCKA TEOLÓGIA  

 

1. Chápanie hierarchie v Cirkvi, pápežská neomylnosť a apoštolská postupnosť 

 

2. Predobrazy Cirkvi vo Svätom Písme 

 

3. Analýza Dogmatickej konštitúcie Lumen gentium 

 

4. Analýza diela Leva Veľkého: Tomus ad Flavianum  

 

5. Príprava Kristovho tajomstva v Starom zákone 

 

6. Smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista 

 

7. Historický vývoj kristologických dogiem 

 

8. Laik v Cirkvi: základné myšlienky dekrétu o apoštoláte laikov: Apostolicam 

actuositatem 

 

9. Liturgia v Cirkvi: základné myšlienky konštitúcie o. Posvätnej liturgii: Sacrosanctum 

concilium 

 

10. Výchova k viere: základné myšlienky deklarácie o kresťanskej výchove: Gravissimum 

educationis 

 

11. Úloha laikov v Cirkvi v intenciách dokumentu Christifideles laici  

 

12. Spiritualita manželstva a rodiny  
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13. Pojem katolíckeho manželského práva, charakteristika sviatostného manželstva a jeho 

ciele (kán. 1055 KKP), podstatné vlastnosti sviatostného manželstva (kán. 1056 KKP)  

 

14. Manželský súhlas (kán. 1057 KKP, kk. 1095 – 1107 KKP), Forma uzavretia 

sviatostného manželstva (kk. 1108 – 1123 KKP)  

 

15. Príprava na slávenie sviatostného manželstva (kk. 1063 – 1072 KKP), účinky 

sviatostného manželstva (kk. 1134 – 1140), miešané manželstvá (kk. 1124 – 1129)  

 

16. Zneplatňujúce prekážky vo všeobecnosti (kk. 1073 – 1082 KKP), Jednotlivé 

zneplatňujúce prekážky (kk. 1083 – 1094 KKP), kauzy na vyhlásenie nulity 

manželstva (kk. 1671 – 1685 KKP) 

 

17. Manželstvo a rodina vo Svätom Písme 

 

18. Etapy prípravy na manželstvo  

 

19. Pastoračná starostlivosť o rodinu  

 

20. Pastoračná starostlivosť o starých a zomierajúcich 

 


