
Minimálne požadované vzdelanie a prax pre pozíciu odborný pracovník -  garant KC/NDC/NSSDR: 

 

zmysle zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných 

činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

č. 219/2014“) a to: 

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 

1 písm. a) alebo 

b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne 

služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch 

pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní 

rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1, pokiaľ fyzická osoba k 1. januáru 

2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa 

tohto zákona, v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa 

kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. a). 

V zmysle § 45 ods. 4 zákona č. 219/2014 u fyzickej osoby, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad 

ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b) a ktorá vykonáva k 1. januáru 2015 odbornú činnosť, na výkon ktorej 

sa vyžaduje splnenie kvalifikačného predpokladu ustanoveného v § 5 ods. 1 písm. a), sa považuje 

kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. a) za splnený. 

V zmysle § 45 ods. 2 zákona č. 219/2014 u fyzickej osoby podľa odseku 1, ktorá preruší výkon 

pracovných činností podľa odseku 1, sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 za 

splnený, ak táto fyzická osoba preukáže splnenie podmienky vykonávania pracovných činností, ktoré 

svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovnoprávnom vzťahu 

alebo v obdobnom pracovnom vzťahu písomným potvrdením zamestnávateľa, ktoré obsahuje meno, 

priezvisko, titul fyzickej osoby, potvrdenie splnenia tejto podmienky k 1. januáru 2015 a údaj o dĺžke 

vykonávania týchto pracovných činností.  

 

Vzdelanie, vyplývajúce z požiadaviek zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov (§ 84, ods. 4,): 

 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, sociálne služby a 

poradenstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia, 

andragogika, sociálna a humanitárna práca a charitatívno-misijnú činnosť, 

 akreditovaný vzdelávací kurz zameraný na sociálnu prácu v rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri 

výkone povolania v oblasti sociálnej práce v trvaní najmenej jedného roka. , ak má skončené 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je vyššie uvedené. 

 

Minimálna požadovaná prax je 1 rok v sociálnej práci v priamom styku s cieľovou skupinou. 

Sociálna práca je odborná činnosť alebo súbor odborných činností vykonávaných sociálnym 

pracovníkom alebo asistentom sociálnej práce, na vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti 

a zručnosti získané absolvovaním vysokoškolského vzdelania vyššie uvedených študijných odborov.  

Do praxe za započítava výlučne sociálna práca vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu alebo 

v obdobnom pracovnom vzťahu (zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce). 



Splnenie požiadavky praxe sa preukazuje potvrdením od zamestnávateľa, prípadne iným hodnoverným 

dokladom, napr. pracovnou zmluvou, pracovnou náplňou, pracovným posudkom, potvrdením 

o zamestnaní, dohodou a pod. V prípade skrátených pracovných úväzkov je potrebné preukázať, že 

súčet odpracovaných pracovných hodín zodpovedal počtu pracovných hodín v plnom pracovnom 

úväzku. 

 

 

Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu odborný pracovník KC/NDC/NSSDR: 

 

a) vyššie odborné vzdelanie získané absolvovaním vzdelávacieho programu akreditovaného 

podľa osobitného predpisu v študijných odboroch zameraných na sociálnu prácu, sociálnu 

pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, andragogiku, sociálnu a 

humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť a charitatívno-misijnú činnosť, 

b) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore sociálna 

práca, sociálne služby a poradenstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná 

pedagogika, psychológia akreditovanom podľa osobitného predpisu alebo uznaný doklad o 

takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou, 

c) akreditovaný vzdelávací kurz v oblastiach uvedených v písmenách a) a b) v rozsahu najmenej 

150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej práce v trvaní najmenej jedného 

roka, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je uvedené v 

písmene b). 

 

V zmysle § 110ak ods. 1 písm. b) zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

448/2008“) sa vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady považujú za splnené do 31. decembra 2023, 

ak fyzická osoba je študentom vysokej školy v študijnom odbore uvedenom v § 84 ods. 4 písm. b) 

tohto zákona, t.j. ide o štúdium vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo druhého stupňa 

v študijnom odbore sociálna práca, sociálne služby a  poradenstvo, sociálna pedagogika, špeciálna 

pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia, akreditované podľa osobitného predpisu alebo ide 

o štúdium takéhoto vysokoškolského vzdelania na zahraničnej vysokej škole. 

 

 

Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu ssistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR: 

Nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a) Zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 


