Štátnicové tézy z predmetu konvergenčné oblasti sociálnych služieb a
poradenstva
1. Sociálna politika a jej historický vývoj (sociálna bezpečnosť, sociálna ochrana, genéza
solidarity).
2. Subjekty a objekty sociálnej politiky (úloha jednotlivca, sociálne systémy, sociálne
štruktúry, štát, samospráva a neštátne subjekty).
3. Koncepcia trhového hospodárstva a sociálneho štátu (znaky, výhody, kritika
koncepcie sociálneho štátu, politická ideológia a sociálna politika).
4. Ciele sociálnej politiky (všeobecné ciele, ľudské, politické, občianske, hospodárske a
sociálne práva, koncepcie a stratégie v sociálnej politike).
5. Práva a povinnosti občanov a špecifiká práv dieťaťa (práva dieťaťa v EÚ podľa
dohovoru, zvláštne práva detí oddelených od rodičov).
6. Historiografia vývoja názorov na organizáciu. Ciele, funkcie, typy a nosné
štrukturálne subsystémy organizácie.
7. Najpoužívanejšie typy organizačných štruktúr. Grafické znázornenie konceptuálneho
systému fungovania a uvedenie funkčných názorných príkladov.
8. Dynamika organizačných vzťahov vo funkčnej organizácii. (Charakteristika kategórie:
moc, autorita, tolerancia, konflikt).
9. Charakteristika sociálnej organizácie, analýza jej základných atribútov (prvkov)
v kontexte dosahovania synergetického organizačného efektu.
10. Z pohľadu výkonu práce manažéra charakterizujte procesy personálnej disponencie
ľudských zdrojov v jednotlivých etapách riadenia organizácie (podniku).
11. Základné pojmy v mediácii (história mediácie, základné pojmy, mediačné princípy,
mediátor).
12. Procesná stránka mediácie (proces, fázy mediačného procesu, formy a prostriedky
mediácie, požiadavky na výkon úlohy mediátora, zavŕšenie mediácie).
13. Zákon NR SR č. 420/2004 Z. z. o mediácii o doplnení niektorých zákonov- analýza.
14. Zákon NR SR č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov – analýza.
15. Probácia (pojem probácie, podstata a význam, probačný proces, fázy probácie,
probačný a mediačný úradník – postavenie a činnosť, práva a povinnosti)
16. Základné pojmy v sociálnej filozofii (predmet, príbuzné disciplíny, spoločenstvo,
spoločnosť, štát, legalita, legitimita, spravodlivosť, sloboda).
17. Tematické a problémové pole sociálnej filozofie (okruhy tematiky, prístup
k skúmaniu).
18. Vybraný predstavitelia staroveku, stredoveku a renesančnej filozofie (Platón,
Aristoteles, Aurelius Augustinus, Machiavelli, More, Campanella).
19. Vybraný predstavitelia novovekej filozofie (Bacon, Hobbes, Locke, Rousseau, Mill)
20. Vybraný predstavitelia súčasnej filozofie (Rawls, Nozick, Feinberg).

Štátnicové tézy z predmetu špecializované a aplikované sociálne poradenstvo
1. Štandardy kvality procesu sociálneho poradenstva (ciele a spôsoby poskytovania
poradenstva, ochrana práv užívateľov sociálneho poradenstva, zaistenie kvality
sociálneho poradenstva).
2. Sociálne poradenstvo jeho metódy a techniky (pojem sociálne poradenstvo, metódy
práce s klientom, poradenské prístupy, komunikácia v poradenskom procese,
informácia, distribúcia, klarifikácia, komparácia, reflexia – reflektovanie pocitov,
zážitkov, sebaexplorácia, stimulovanie, ventilácia, konfrontácia, povzbudenie,
interpretácia, tréning, relaxačné techniky, modelačné techniky).
3. Moderné metódy sociálnej práce (projektovanie, mediácia, supervízia, manažment,
dobrovoľníctvo).
4. Špecifiká sociálneho poradenstva s jednotlivými cieľovými skupinami (rodina
poznačená syndrómom CAN, seniori, ľudia bez prístrešia, komunita).
5. Charakteristika organizácií poskytujúcich alebo zabezpečujúcich sociálne
poradenstvo.
6. Základné formy profesionálnej pomoci rodine (rodinná terapia, rodinné poradenstvo,
skupinová práca s rodinami).
7. Charakteristika inštitucionálneho zázemia rodinnej terapie a poradenstva.
8. Najvýznamnejšie
smery
(prístupy)
rodinnej
terapie
a poradenstva
(hlbinnopsychologický smer, behaviorálny a kognitívne behaviorálny smer).
9. Diagnostika pri práci s rodinou (diagnostický rozhovor, štandardizované dotazníky,
projektívne techniky, návšteva v rodine).
10. Štruktúra procesu pomáhania v terapeutickom a poradenskom procese.
11. Základné pojmy, princípy a predpisy poradenstva v sociálnej oblasti.
12. Subjekty sociálneho poradenstva a sociálnej pomoci.
13. Sociálne vzťahy v pracovnom práve (sociálna politika zamestnávateľa, ochrana
zamestnanca v individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch).
14. Sociálne vzťahy v rodinnom práve (druhy vyživovacích povinností, sociálnoprávna
ochrana detí a sociálna kuratela).
15. Sociálna práca a sociálna pomoc v podmienkach Slovenskej republiky.
16. Základné pojmy (sociálna patológia, prevencia, sociálna prevencia, formy, základné
funkcie, zameranie sociálnej prevencie).
17. Všeobecné ciele sociálnej prevencie, stratégie a prístupy. Kabinet sociálnej prevencie.
18. Zákon NR SR č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti - analýza, Zákon NR SR č.
583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov – analýza.
19. Prevencia sociálno-patologických javov kontexte vybraných právnych predpisov
(Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov, Zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
20. Vybrané preventívne programy (Prečo som na svete rád/rada; Správaj sa normálne;
Zober loptu nie drogy; Polícia očami detí; Bezpečná jeseň života).

