
Minimálne štandardy odborných praxí v študijnom odbore sociálna práca 
 
Vysokoškolskú prípravu sociálnych pracovníkov a pracovníčok možno vo všeobecnosti rozdeliť 
na dve základné zložky - teoretickú a praktickú. Cieľom teoretickej zložky vzdelávania je 
predovšetkým sprostredkovať študentom a študentkám poznatky z  vedného odboru, ktorý je 
predmetom ich štúdia, prípadne z príbuzných odborov. Praktická príprava má za úlohu 
pripraviť študentov a študentky na vykonávanie širokého spektra činností, ktoré vyžaduje 
konkrétna prax tak, aby mohli už od nástupu do zamestnania plniť plnohodnotne svoje úlohy. 
Odbornou praxou sa rozumie organizačná forma vysokoškolského štúdia, v ktorej študenti 
aplikujú teoretické poznatky a utvárajú si vlastné praktické spôsobilosti potrebné pre výkon 
budúceho povolania. 
 
Na Slovensku je zaradenie praktickej prípravy do študijného odboru sociálna práca zahrnuté i 
v obsahu študijného odboru Sociálna práca v rámci Sústavy študijných odborov 
vysokoškolského vzdelávania SR. Odborná prax má byť podľa obsahu študijného odboru 
Sociálna práca súčasťou vyučovania v každom ročníku bakalárskeho aj magisterského 
študijného programu, a to v rôznych formách.  
 
Cieľom tohto dokumentu je stanoviť konceptuálny rámec a minimálne štandardy pre 
realizáciu odborných praxí v študijných programoch sociálnej práce pre vysoké školy 
realizujúce pregraduálnu prípravu sociálnych pracovníkov a pracovníčok a pracoviská 
odbornej praxe.  
  
Vyjasnenie pojmov:   
Odborná prax 
Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách zaraďuje odbornú prax medzi súbor vzdelávacích 
činností, ktoré spolu so súborom pravidiel určujúcich podmienky ich absolvovania tvoria 
študijný program.1  
 
Praxové pracovisko 
Zákon o vysokých školách vymedzuje výcvikové pracoviská, v ktorých sa realizuje odborná 
prax študentov vysokých škôl, a označuje ich ako špecializované výučbové zariadenia  
verejných vysokých škôl. V § 35  sa uvádza: „Špecializované výučbové zariadenia verejných 
vysokých škôl sú súčasti verejných vysokých škôl, samostatné právnické osoby založené 
verejnými vysokými školami alebo pracoviská, s ktorými majú verejné vysoké školy 
uzatvorené zmluvy, ktoré slúžia na praktickú prípravu v študijných odboroch, ktoré takúto 
výučbu vyžadujú.“2  
 
Metodik/metodička praxe 
Metodik/metodička praxe je odborník/odborníčka na pracovisku vysokej školy, ktorý:    
 vedie administratívu spojenú s praxou 
 rozdeľuje študentov a študentky na praxové pracoviská  
 komunikuje s praxovými pracoviskami o priebehu praxe (termíny, harmonogram, spôsob 

výkonu práce) 
 schvaľuje praxové pracovisko na základe kritérií  

                                                           
1
 Zákon č.131/2002 Z.z. o vysokých školách, § 51 

2
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 vedie predpraxový, praxový a popraxový seminár 
 usmerňuje študentov/študentky pred, počas a po výkone odbornej praxe 
 kontroluje študentov a študentky na praxi 
 hodnotí študentov a študentky 

 
Tútor/tútorka odbornej praxe 
Tútor/tútorka odbornej praxe je odborník/odborníčka poverený/poverená vedením študentov 
a študentiek na odbornej praxi a pomáha im napĺňať ciele praxe. Medzi jeho kompetencie 
patrí:  
 poskytuje odborné informácie o pracovisku a klientoch, metódach,... 
 poskytuje organizačné informácie 
 usmerňuje v práci s klientom 
 sprevádza- môže sa na neho študent/študentka obrátiť keď potrebuje  
 vytvára priestor na rozvoj kompetencií 
 dáva spätnú väzbu, reflektuje, čo sa študent/študentka učí, čo robí 
 kontroluje 
 hodnotí študenta/študentku 
 slúži ako vzor 
 je v kontakte so školou 
 
 
Všeobecné ciele odbornej praxe  v študijnom odbore sociálna práca sú: 
 prispievať k rozvoju spolupráce akademickej pôdy s praxou; 

 rozvíjať sociálnu prácu ako profesiu a vednú disciplínu; 

 zvyšovať kvalitu vzdelávania v sociálnej práci a výkonu sociálnej práce v praxi 

 
Minimálne štandardy odbornej praxe v študijnom odbore sociálna práca definujú štandardy 
v nasledovných oblastiach:  

A. Ciele odbornej praxe 
B. Rozsah odbornej praxe 
C. Obsah odbornej praxe 
D. Kritériá výberu praxového pracoviska 
E. Dokumentácia k odborným praxiam 

 
Minimálne štandardy sú stanovené spoločne pre bakalársky a magisterský stupeň vzdelania, 
v prípade odlišností, sú štandardy uvedené pre jednotlivé stupne zvlášť.  
 
 
A. Ciele praxe 
 
Minimálne štandardy v oblasti Ciele praxe sú stanovené ako zámery odbornej praxe 
z hľadiska vzdelávateľa a následne sú definované konkrétne výstupy, tzv. výkonový 
štandard vo vzťahu k študentovi/študentke.  
 
Zámery odbornej praxe z hľadiska 

vzdelávateľa 

Ciele praxe tzv. výkonový štandard vo 

vzťahu k študentovi/študentke 

Spoznanie organizácií a inštitúcií v oblasti  študent/študentka identifikuje 



sociálnej práce 

 

organizácie/inštitúcie v oblasti sociálnej 
práce, ich úlohy, poslanie, činnosť 

Spoznanie úlohy a miesta sociálneho 

pracovníka/pracovníčky 

v organizácii/inštitúcii v oblasti sociálnej 

práce 

 študent/študentka vie charakterizovať 
miesto, úlohy a špecifiká sociálnej práce 
v organizácii/inštitúcii 

 

Spoznanie rôznych typov klientov sociálnej 

práce 

 študent/študentka vie charakterizovať 
a identifikovať špecifiká klientov 
v sociálnej práci 

Rozvinúť schopnosť sebareflexie vlastnej 

práce 

 

 študent/študentka vie zhodnotiť 
individuálny prínos praxe pre vlastný 
profesijný rast 

 študent/študentka vie formulovať 
a evalvovať individuálne edukačné ciele 
vlastnej odbornej praxe 

Vytvoriť priestor pre prepojenie teórie a 

praxe 

 

 študent/študentka vie identifikovať, 
aplikovať a konfrontovať vedomosti a 
zručnosti v praxi 

 študent/študentka vie identifikovať, 
aplikovať a konfrontovať poznatky 
nadobudnuté praxou v teórii 

Rozvoj profesijnej identity 

 

 študent/študentka je stotožnený/á 
s poslaním a hodnotami profesie 
sociálnej práce 

 študent/študentka si uvedomuje  
potenciál a riziká spojené s výkonom 
profesie sociálna práca 

Vytvoriť priestor pre rozvoj kompetencie 

v práci s klientmi v rôznych oblastiach SP 

 

 študent/študentka disponuje 
kompetenciami pre prácu s klientom 
v rôznych oblastiach výkonu sociálnej 
práce  v súlade s profilom absolventa/ky 
definovaným v opise študijného odboru 
33. Sociálna práca 

 
2. Rozsah praxe 
Rozsah odbornej praxe  zahŕňa priamu prácu študenta/študentky v teréne. 
Pre bakalárske štúdium je definovaný minimálny rozsah praxe 180 hodín. 
Pre magisterské štúdium je definovaný minimálny rozsah praxe 120 hodín.  
 
3. Obsah odbornej praxe 
Odborná prax zahŕňa:  
 pozorovanie výkonu sociálnej práce a priamu prácu s klientom (s jednotlivcom, so 

skupinou a komunitou v rôznych sektoroch výkonu sociálnej práce); 
 prípravu študenta/študentky na výkon odbornej praxe 
 evalváciu odbornej praxe študenta/študentky 



 účasť študenta/študentky na supervízii 
 
4.  Kritériá výberu praxového pracoviska 
Základnými kritériami výberu praxového pracoviska sú:  
 v organizácii pôsobí sociálny pracovník/sociálna pracovníčka s minimálne bakalárskym 

vzdelaním v odbore sociálna práca a/alebo  odborník/odborníčka na pozícii sociálneho 
pracovníka/sociálnej pracovníčky 

 v organizácii sa vykonáva sociálna práca 
 v organizácii je odborník/odborníčka, ktorý/ktorá je oficiálne poverený/poverená 

vedením študentov  a študentiek na praxi (tútor/tútorka), ktorý bol zaškolený vysokou 
školou v oblasti vedenia študentov a študentiek na odbornej praxi 

 organizácia má uzatvorenú dohodu o praxi s príslušnou vysokou školou  
 
5. Dokumentácia k odborným praxiam 
Dokumentácia k praxi odborným praxiam obsahuje minimálne:  
 miesto realizácie odbornej praxe  
 ciele odbornej praxe 
 záznam priebehu odbornej praxe 
 hodnotenie odbornej praxe 
 dohodu o spolupráci medzi vysokou školou a praxým pracoviskom 
    
 


