
Príloha k uzneseniu 101.9.2d 

 
 
 
Odborné stanovisko Akreditačnej komisie k požiadavke generálneho riaditeľa Sekcie 

vysokých škôl MŠVVaŠ SR týkajúce sa zmeny opisu študijného odboru sociálne 
služby a poradenstvo 

(č. ž. 214-17/AK) 
 

1. Nie je obvyklé uvádzať v návrhoch opisov študijných odborov konkrétne legislatívne 
normy súvisiace s uplatnením absolventov daného programu. Podobne postupovali aj 
predkladatelia opisu ŠO sociálne služby a poradenstvo v časti (f) Obsah študijného 
odboru, ktorí síce neuviedli legislatívu súvisiacu s uplatnením absolventov 
bakalárskeho štúdia uvedeného odboru, avšak pri formulovaní tejto časti opisu 
vychádzali z viacerých zákonov viažucich sa na odborné činnosti absolventa 
bakalárskeho štúdia sociálne služby a poradenstvo (napríklad: Zákon o sociálnych 
službách č. 448 Z. z.; Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele č. 
305/05 Z. z.). 
 

2. Diverzifikácia  profesionálov v sociálnej oblasti sa bude v najbližšom období ďalej 
prehlbovať. Z toho dôvodu budú mať svoje opodstatnenie aj absolventi 
odboru sociálne služby a poradenstvo, ktorého opis ukazuje na rozdiely medzi 
študijným odborom sociálna práca  a odborom sociálne služby a poradenstvo. Tento 
rozdiel je daný predovšetkým inými kompetenciami pri práci s klientom. Zameranie 
študijného odboru sociálne služby a poradenstvo je dané predovšetkým výrazne 
vyšším odborným štandardom pri poskytovaní poradenstva a psychosociálnej 
intervencie klientovi, ktorý sa dostal do rôznych nepriaznivých životných situácií. 
V študijnom odbore sociálna práca absentujú také dôležité predmety z oblasti 
poradenstva a psychosociálnej intervencie ako sociálne poradenstvo, rodinné 
poradenstvo, poradenský proces, metódy a techniky v sociálnom poradenstve, 
sociálno-psychologický výcvik, výcvik poradenských zručností, základy sociálnej 
komunikácie, poradenstvo v sociálnej a v ekonomickej oblasti a iné. Okrem toho 
študent bakalárskeho štúdia študijného odboru sociálne služby a poradenstvo 
absolvuje kurz predmetov z oblasti verejnej politiky a verejnej správy, ktorý je dôležitý 
z hľadiska samostatného organizovania a realizácie rôznych foriem sociálnych 
služieb vo verejnom záujme, napr. manažment a marketing sociálnych služieb, 
teoretické východiská poskytovaných sociálnych služieb, projektovanie v sociálnych 
službách, verejné financie a financovanie v sociálnych službách, ktoré odbor sociálna 
práca nemá zaradené medzi predmety jadra znalosti. 
 

Hlasovanie: 

Prítomní členovia AK: 19 

Za: 19  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 


