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SOCIÁLNA PRÁCA 

1) Objekt, predmet a subjekt SP, charakteristika súčasnej sociálnej práce, historický kontext vývoja 

sociálnej práce doma aj v zahraničí. 

2) Osobnosť sociálneho  pracovníka -  kompetencie, zručnosti, etický kódex, counselingové 

zručnosti. 

3) Klientela sociálnej práce, jednotlivé typológie klientov v sociálnej práci, sociálna sieť, sociálna 

podpora. 

4) Sociálny pracovník – counselor v manželskej intervencii  (práca s jednotlivcom a párom; 

skupinové manželské stretnutia,  rozvodová situácia). 

5) Postmoderná bioetika a jej antropológia (postmoderný človek a jeho charakteristika; 

myšlienkové línie v súčasnej bioetike). 

6) Využívanie voľného času pri výchove a vzdelaní detí, mládeže i dospelých ( pôsobenie médií na 

výchovu, výchova mimo vyučovania).  

7) Vzdelávanie detí a mladých ľudí a úloha sociálneho pracovníka -  alternatívne vzdelávanie. 

Špecifiká  cirkevného školstva. 

8) Metódy sociálne práce  s jednotlivcom – model M. Richmundovej, Krakešovej, Eriksonove štádia 

vývoja osobnosti a ich dopad na plánovanie sociálnej intervencie s klientom. 

9) Metódy sociálnej práce so skupinou – typy skupín, skupinová dynamika – kohézia a tenzia, 

bálintovská skupina. 

10) Sociálna práca s komunitou – história, špecifiká komunitného pracovníka, východiská práce s 

komunitou, projektovanie, SWOT analýza. 

11) Sociálna práca v inštitučnom a terénnom priestore – špecifiká, odlišnosti, streetwork. 

12) Sociálna práca so zameraním na humanistický prístup podľa K. Rogersa. Princípy, techniky, 

intervencia. 

13) Sociálna práca s logoterapeutický prístupom – predstaviteľ, ciele práce, techniky východiská. 

14) Sociálna práca s gestalt terapeutickým prístupom – predstaviteľ, princípy, techniky, využitie. 

15) Čo je Biblia, spôsob jej štúdia, názvy, jedinečnosť, inšpirácia a autorstvo, kánon. Dejiny biblického 

textu, biblické jazyky, rukopisy a preklady.  

16) Biblická teológia v oblastiach: dom ľudských detí, výchova a formácia, povolanie, práca, smrť, 

spása. 

17) Súvis zmyslu života s náboženstvom a vierou. Autori a koncepcie venujúce sa problematike 

prejavov nábožnosti v ľudskej povahe. 

18) Hriech a cnosť (definícia a rozdelenie).  

19) Princíp solidarity Sociálnej náuky Cirkvi v práci sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce. 



20) Princíp subsidiarity Sociálnej náuky Cirkvi v práci sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej 

práce. 

21) Právna úprava sviatostného manželstva v IV. knihe CIC: pojem, vlastnosti a ciele, náležitosti        

manželského súhlasu, forma sviatostného manželstva, právny inštitút nulity sviatostného 

manželstva, manželské prekážky. 

 

COUNSELING 

1) Na klienta orientovaná teória Carla. Rogersa - teoretické východiská. 

2) Counseling: definícia a jeho história na Slovensku i vo svete. 

3) Hranice counselingu v rámci pomáhajúcich profesií na základe špecifických cieľov, metód a 

klientely. 

4) Osobnosť counselora: profesné predpoklady, sebarozvoj a psychohygiena.  

5) Formálny counselingový proces: etapy, všeobecné zásady, etické otázky. 

6) Nedirektívny rozhovor: jeho teoretické východiská a praktické využitie. 

7) Counseling s jednotlivcom: špecifiká a využiteľné techniky. 

8) Counseling v skupine: špecifiká a využiteľné techniky. 

9) Aplikácia counselingu do sociálnej služby: individuálne plánovanie. 

10) Aplikácia counselingu do sociálnej služby: sociálna rehabilitácia. 

 

V jednotlivých otázkach je treba využiť teoretické základy pre aplikovanie na konkrétnu prípadovú štúdiu 

ako príklad pochopenia. 


