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1 V pôvodnom jazyku.  |  2 Ak je to vhodné. Tento preklad nie je právne záväzný.  |   3 Ak je to vhodné. 

Dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu poskytuje doplňujúce informácie k vysvedčeniu/osvedčeniu a ako taký nemá žiadnu právnu záväznosť. Jeho 
formát vychádza z rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/646 z 18. apríla 2018 o spoločnom rámci na poskytovanie lepších 
služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a o zrušení rozhodnutia č. 2241/2004/ES.  

Na účely dokumentu vydaného v Slovenskej republike sa vysvedčením rozumie aj doklad v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a 
náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia.  
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1. Názov vysvedčenia/osvedčenia 1  
 

 

Študijný odbor  6851 Q sociálno-právna činnosť (vyššie odborné štúdium) 

2. Preklad názvu vysvedčenia/osvedčenia 2  
 

   

Field of study 6851 Q social legal activity (higher vocational education) (en) 

3. Charakteristika zručností a kompetencií 

 

Typický držiteľ vysvedčenia/osvedčenia je spôsobilý: 

- komunikovať v jednom cudzom jazyku minimálne na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného 
rámca pre jazyky, aplikovať slovnú zásobu v rozsahu vymedzených odborných tém, 

- samostatne a tvorivo pracovať, zapájať sa do práce kolektívu, 

- plánovať, organizovať, realizovať a vyhodnocovať konkrétne postupy práce,  

- aplikovať v práci s klientom vedomosti z psychológie, vývinovej psychológie, sociálnej psychológie, 
psychológie osobnosti, psychopatológie a psychohygieny, 

- poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch a drobných poraneniach, pri stavoch ohrozujúcich život, 

- aplikovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce, protipožiarnej ochrany a 
ekologické aspekty, 

- vytvoriť vecne, štylisticky i gramaticky správne písomnosti pracovného i personálneho charakteru, 

- uplatňovať praktické zručnosti v oblasti počítačovej a informačnej techniky,  

- používať jednoduché účtovníctvo a poznať zásady podvojného účtovníctva, 

- rozumieť základným právnym pojmom a princípom, orientovať sa v práve občianskom, rodinnom a 
pracovnom, práve sociálneho zabezpečenia, 

- vysvetliť systém sociálnej pomoci v Slovenskej republiky, štruktúru dávok a príspevkov, 

- vykonávať základné sociálne poradenstvo, 

- narábať s informáciami zodpovedne a v zmysle zákonných noriem, obzvlášť s osobnými údajmi klientov,  

- aplikovať metódy a techniky pomoci pre konkrétneho klienta, 

- akceptovať individuálne, sociálne a kultúrne odlišnosti klienta  a pracovať s nimi, 

- plánovať, organizovať, realizovať a vyhodnocovať konkrétne postupy procesu sociálnej pomoci, 

- tvoriť projekty v oblasti sociálnej práce,,  

- riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, 

- aplikovať techniky sebapoznania, sebahodnotenia, sebaregulácie, sebavýchovy a techniky zvládania záťaže 
súvisiacej s povolaním, 

- uplatňovať etické princípy v správaní a konaní. 

4. Okruh povolaní, ktoré je držiteľ vysvedčenia/osvedčenia oprávnený vykonávať 3 

 

Absolvent sa uplatní v oblasti štátnej správy ako odborný zamestnanec  pre štátne sociálne dávky, peňažná 

príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, pomoci v hmotnej núdzi, 
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informačno-poradenské a sprostredkovateľské služby, aktívne opatrenia trhu práce, na úradoch obcí a miest ako 

samostatný zamestnanec obce pre: sociálne služby, sociálnoprávnu ochranu detí, sociálnu pomoc a pomoc v 

hmotnej núdzi, humanitárnu pomoc, v úradoch samosprávnych krajov ako zamestnanec pre marginalizované a 

ohrozené skupiny obyvateľstva, sociálne služby v pôsobnosti v pôsobnosti obcí, verejných a neverejných  

poskytovateľov, v inštitúciách a organizáciách tretieho sektoru. 
 

5.  Oficiálny rámec vysvedčenia/osvedčenia 

 

Inštitúcia, ktorá vydala vysvedčenie/osvedčenie Orgán, ktorý akreditoval vzdelávací program (resp. 
uznal vysvedčenie/osvedčenie) 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Stromová 1 

813 30 Bratislava 

Tel.: +421 2/59 374 111 

www.minedu.sk  

Stupeň dosiahnutého vzdelania v národnom alebo   
európskom systéme 1  

Vyššie odborné vzdelanie  

SKKR/EKR 5 

ISCED 554 

Hodnotiaca stupnica/požiadavky na úspešné ukončenie 
vzdelávania  

   1 – výborný 

   2 – chválitebný 

   3 – dobrý 

   4 – dostatočný 

   5 – nedostatočný 

Prístup k vzdelávaniu vedúcemu k ďalšiemu stupňu 
vzdelania 1 

Vysokoškolské I. stupňa ISCED 655, 645, 665   

Vysokoškolské II. stupňa ISCED 766 

Medzinárodné dohody o uznávaní kvalifikácií 1 

     Právny predpis 

   Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 

61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení  neskorších 

predpisov.  

6. Oficiálne uznané spôsoby získania vysvedčenia/osvedčenia 

 

Úspešné absolvovanie štvorročného vzdelávacieho programu  príslušného  študijného odboru, ktorý sa ukončuje    

maturitnou skúškou. 

7. Doplňujúce informácie 

   Úspešným ukončením vzdelávacieho programu príslušného študijného odboru žiaci získavajú maturitné   

vysvedčenie.  

 

Vstupné požiadavky 1 

-úplné stredné všeobecné vzdelanie ISCED 344 

-úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 354 

-splnenie podmienok prijímacieho konania  

   Viac informácií (vrátane informácie o národnom systéme kvalifikácií) 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - študijné a učebné odbory 

https://www.minedu.sk/18673-sk/studijne-a-ucebne-odbory-sauo/ 

   Národné centrum Europass 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.minedu.sk/
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Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Bellova 54/a, 

837 63 Bratislava 

europass@siov.sk  

www.europass.sk  
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