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Vnútorná hodnotiaca správa  

 

 
1. Základné údaje o študijnom programe  

Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných 
programov: 

 Counseling 

Stupeň vysokoškolského štúdia: 
ISCED-F kód stupňa vzdelávania: 

 I. 
655 

Miesto/-a uskutočňovania študijného programu: Kostolná 1, 814 99 Bratislava 

Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním 
študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo 
kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním 
študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy 
odboru/ odborov:  

Sociálna práca, 
7761 
 

Typ študijného programu:  akademicky orientovaný, profesijne 
orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s 
uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný 
program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, 
príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný 
program, interdisciplinárne štúdiá. 

Profesijne orientovaný 

Udeľovaný akademický titul:  Bc. 

Forma štúdia:   Denná forma 

Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy 
a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej 
vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách): 

 Nejde o spoločný program 

Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: 
 Slovenský jazyk 

 Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 
 3 roky 

Kapacita študijného programu:  
 Maximálny počet 90 (max. 30 študentov na ročník) 

   - plánovaný počet študentov 
 35 

   - skutočný počet uchádzačov  
 20 

   - skutočný počet študentov.  
 30  

  

2.  Profil absolventa a ciele vzdelávania  

 Ciele vzdelávania študijného programu - schopnosti študenta v 
čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania: 

Ciele vzdelávania sú vyjadrené profilom absolventa. Absolvent bude 
schopný: 

▪ aktívne počúvať  

▪ aplikovať riešenie problémov v sociálnej službe 

▪ asistovať zdravotne postihnutým osobám pri účasti na aktivitách 
komunity 

▪ budovať pozitívny vzťah s používateľmi sociálnych služieb 

▪ chrániť zraniteľných používateľov sociálnych služieb 

▪ delegovať činnosti 

▪ dodržiavať opatrenia pre zdravie a bezpečnosť v sociálnej starostlivosti 

▪ dodržiavať organizačné usmernenia 

▪ dodržiavať právne predpisy v oblasti sociálnych služieb 

▪ empaticky sa vcítiť 

▪ komunikovať profesionálnym spôsobom s kolegami v iných odboroch  

▪ komunikovať s používateľmi sociálnych služieb 

https://tftu.sk/sites/default/files/VHS_SP/VHS_SP_Counseling.pdf


▪ odkázať používateľov služieb na komunitné zdroje 

▪ podporovať prijímateľov služieb v rozvoji zručností 

▪ pomáhať klientom sociálnych služieb so zdravotným postihnutím 

▪ pomáhať používateľom sociálnych služieb pri formulovaní sťažností 

▪ poskytovať sociálne poradenstvo 

▪ poskytovať sociálne služby v rozmanitých kultúrnych komunitách 

▪ posudzovať situáciu klientov sociálnych služieb 

▪ používať organizačné techniky 

▪ povzbudzovať príjemcov sociálnych služieb v zachovávaní nezávislosti pri 
každodenných činnostiach 

▪ pracovať v komunitách 

▪ predchádzať sociálnym problémom 

▪ prijímať rozhodnutia v sociálnej práci 

▪ prijímať zodpovednosť za svoje konanie 

▪ prispieť k ochrane jednotlivcov pred nebezpečenstvom 

▪ revidovať plán sociálnych služieb 

▪ riešiť konflikty 

▪ riešiť sociálnu krízu 

▪ spĺňať štandardy praxe v sociálnych službách 

▪ uchovávať záznamy o práci s príjemcami služieb 

▪ udržať dôveru používateľov služieb 

▪ ujímať sa vedenia v prípadoch v oblasti sociálnych služieb 

▪ uplatňovať individuálnu starostlivosť 

▪ uplatňovať normy kvality v sociálnych službách 

▪ uplatňovať sociálne spravodlivé pracovné zásady 

▪ usilovať sa o kontinuálny profesijný rozvoj v sociálnej práci 

▪ viesť rozhovor v sociálnej službe 

▪ vykonávať posudzovanie rizika používateľov sociálnych služieb  

▪ zabezpečovať súkromie používateľov služieb 

▪ zapojiť používateľov služieb a opatrovateľov do plánovania starostlivosti 

▪ zastupovať používateľov sociálnych služieb 

▪ znášať stres 

▪ zvládať stres v organizácii 
 

Hlavné výstupy vzdelávania: 
Vedomosti: 
▪ Definovať counseling 

▪ Definovať poradenské prístupy 

▪ Charakterizovať techniky counselingu  

▪ Charakterizovať sociálne poradenstvo zamerané na komunitou 

▪ Popísať náležitosti rozhovoru v sociálnom poradenstve/counselingu 
zameraného na ............. 

▪ Špecifikovať patologické správanie v komunite/rodine 

▪ Charakterizovať syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov 

▪ Vymenovať zásady etiky práce sociálneho pracovníka 

▪ Vymedziť prístupy v counselingu 

▪ Charakterizovať klientov v counselingu 

 
Zručnosti:  
▪ Analyzovať problém klienta 

▪ Zvoliť najefektívnejší postup riešenia problému klienta pri riešení zložitej 
životnej situácie 

▪ Zvoliť najvhodnejšiu terapiu/techniku counselingu pri sprevádzaní klienta 
v konkrétnej (problémovej)  

▪ životnej situácie 

▪ Implementovať terapiu/proces/činnosť counselingu v práci s konkrétnym 
klientom 

▪ Zaznamenávať odborné činnosti do dokumentácie 

▪ Vypracovávať správy pre poverené inštitúcie, súdy, políciu 

▪ Získavať, zhromažďovať, spracovávať a uchovávať informácie pre 
štatistické zisťovania  

▪ a administratívne zdroje z relevantných oblastí 

▪ Vypracovávať sociálnu kazuistiku 

▪ Dodržiavať zásady etiky v counselingu/sociálnom poradenstve 

▪ Používať PC, softvér, aplikácie a bežné kancelárske zariadenia v súvislosti s 
prácou sociálneho  

▪ pracovníka/sociálneho poradcu 

▪ Aplikovať naučené/osvojené terapie/ techniky, prístupy a poznatky v praxi 
counselingového  

▪ pracovníka/poradcu 

 
Kompetencie: 
▪ Zodpovednosť za plnenie svojich úloh a povinností 

▪ Samostatnosť v organizovaní a plánovaní práce 

▪ Schopnosť zvládať stresové situácie 



▪ Schopnosť konštruktívne riešiť krízové situácie a konflikty 

▪ Schopnosť empatie pri práci counselingového pracovníka/poradcu  

▪ Schopnosť prosociálneho správania 

▪ Schopnosť počúvania pri práci s klientom  
Povolanie, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia 
pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia 
absolventov: 

Asistent sociálnej práce: Poskytuje informačné a poradenské služby na úrovni 
základného sociálneho poradenstva a vykonáva odborné činnosti, ktoré mu 
umožňuje príslušná legislatíva v oblasti nemocenských a dôchodkových dávok, 
príspevkov štátnej sociálnej podpory, sociálnych služieb, sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných 
príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, služieb 
zamestnanosti. Samostatne vykonáva sociálnu rehabilitáciu. Asistent sociálnej 
práce pod gesciou sociálneho pracovníka vyhľadáva, oslovuje a motivuje na 
spoluprácu klienta s ohľadom na špecifiká a potreby príslušnej skupiny 
klientov. Disponuje znalosťami z oblasti špecifík a charakteristík cieľovej 
skupiny, s ktorou pracuje a pozná mechanizmy jej správania, a tak sa efektívne 
podieľa na zbere informácií pre posúdenie životnej situácie klienta, pre 
plánovanie a implementáciu efektívnych intervenčných metodík konkrétnej 
sociálnej cieľovej skupiny. Disponuje odbornými komunikačnými zručnosťami, 
dokáže pracovať v tíme a posilňovať medziodborovú a medziprofesijnú 
spoluprácu. 
https://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-496564-40 
 
Odborný referent pre sociálne služby: Skúmajú, analyzujú a vypracúvajú 
politiky v oblasti sociálnych služieb a vykonávajú tieto politiky a služby s cieľom 
zlepšiť situáciu znevýhodnených a zraniteľných členov spoločnosti, ako sú deti 
a starší ľudia. Pracujú v oblasti správy sociálnych služieb a udržiavajú kontakty s 
organizáciami a inými zainteresovanými stranami a pravidelne im poskytujú 
aktuálne informácie. 
 
Ďalšie možné povolania pre uplatnenie absolventov: 

▪ Kurátor pre dospelých:  
https://www.kvalifikacie.sk/karta-kvalifikacie/1329 

 

▪ Kurátor pre deti a mládež:  
https://www.kvalifikacie.sk/karta-kvalifikacie/1330 
 

Potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov: spočíva v 
skutočnosti, že reflektuje požiadavky trhu práce a potreby zamestnávateľov v 
oblasti sociálnej starostlivosti a príslušného sektora národného hospodárstva - 
Sektor zdravotníctva a sociálnych služieb (Sektorová rada pre zdravotníctvo a 
sociálne služby). Nový profesijne orientovaný program reaguje na požiadavku 
nevyhnutnosti inovácie a rozvoja ľudských zdrojov daného sektora. 
 
Absolventi získajú požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie, ale aj iné 
druhy skúseností prostredníctvom absolvovania odbornej praxe (resp. 
jednotlivých cyklov praxe, prípadne i stáží) v príslušných/relevantných 
organizáciách, združeniach, zariadeniach, komunitných centrách a pod., v 
ktorých sa priamo aplikujú príklady dobrej praxe. To prispieva nielen k 
profilácii absolventov na trhu práce a k zvyšovaniu miery ich adaptability a 
uplatniteľnosti, ale zároveň taktiež k budovaniu a upevňovaniu profesijnej 
identity, a k vyššej miere flexibility a uplatniteľnosti na dynamicky sa 
vyvíjajúcom trhu práce.  
 
S tým súvisí požiadavka: 
 

▪ neustáleho sledovania potrieb v sektore sociálnej pomoci (naprieč 
regiónmi) a u jednotlivých zamestnávateľov, 

▪ schopnosti primerane a včas reagovať na zmeny v spoločnosti - trend 
starnutia populácie, znižujúci sa prirodzený prírastok v populácii, zmena 
skladby a podielu obyvateľstva v predproduktívnom, produktívnom a 
post-produktívnom veku, a pod., 

▪ identifikovania nových sociálnych problémov a trendov v spoločnosti, 
potreby ich reflektovania a riešenia,  

▪ kvalitnej aplikačnej praxe a 

▪ trvalo udržateľného budovania schopnosti modelovania základného 
sociálneho poradenstva.  

 
Vyššie uvedené skutočnosti korešpondujú s celým komplexnom neustále sa 
objavujúcich nových požiadaviek sektora sociálnej pomoci, na ktoré treba včas 
a primerane reagovať. Absolventi profesijne orientovaného programu 
Counseling budú schopní sprevádzania rozličných osôb podľa potrieb 
zamestnávateľov, požiadaviek trhu práce a v kontexte trvalo udržateľného 
modelovania sociálnej pomoci i sociálneho poradenstva. 
  
 
 
  

https://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-496564-40
https://www.kvalifikacie.sk/karta-kvalifikacie/1329
https://www.kvalifikacie.sk/karta-kvalifikacie/1330


Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli 
vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie 
so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania: 

1. Bratislavská arcidiecézna charita, Krasinského 6, 821 04 Bratislava (V 
zastúpení PhDr. Boris Hrdý, riaditeľ BACH) 
2. Spoločnosti Downovho syndrómu, Tallerova 4, 811 02 Bratislava  
(V zastúpení Ing. Róbert Lezo, predseda Spoločnosti Downovho syndrómu na 
Slovensku) 
3. Familiae Locum – Rodinkovo n.o. Miesto prijatia pre rodiny, Jána Kalinčiaka 
1, 010 01 Žilina (V zastúpení Mgr. Roman Seko, predseda správnej rady) 
4. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 
4, 6, 8, 816 43 Bratislava 
5. Konferencie biskupov Slovenska, Rada pre rodinu 
(V zastúpení Mons. Cyril Vasiľ, predseda Rady) 

   

3.  Uplatniteľnosť  

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu: Keďže sa jedná o doposiaľ nerealizovaný študijný program hodnotenie 
uplatniteľnosti absolventov daného študijného programu ešte neprebehlo. 
 
Potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov spočíva v 
skutočnosti, že reflektuje požiadavky trhu práce a potreby zamestnávateľov v 
oblasti sociálnej starostlivosti a príslušného sektora národného hospodárstva - 
Sektor zdravotníctva a sociálnych služieb (Sektorová rada pre zdravotníctvo a 
sociálne služby). Nový profesijne orientovaný program reaguje na požiadavku 
nevyhnutnosti inovácie a rozvoja ľudských zdrojov daného sektora. 
 
Absolventi získajú požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie, ale aj iné 
druhy skúseností prostredníctvom absolvovania odbornej praxe (resp. 
jednotlivých cyklov praxe, prípadne i stáží) v príslušných/relevantných 
organizáciách, združeniach, zariadeniach, komunitných centrách a pod., v 
ktorých sa priamo aplikujú príklady dobrej praxe. To prispieva nielen k 
profilácii absolventov na trhu práce a k zvyšovaniu miery ich adaptability a 
uplatniteľnosti, ale zároveň taktiež k budovaniu a upevňovaniu profesijnej 
identity, a k vyššej miere flexibility a uplatniteľnosti na dynamicky sa 
vyvíjajúcom trhu práce. 
 
S tým súvisí požiadavka: 

▪ neustáleho sledovania potrieb v sektore sociálnej pomoci (naprieč 
regiónmi) a u jednotlivých zamestnávateľov, 

▪ schopnosti primerane a včas reagovať na zmeny v spoločnosti - trend 
starnutia populácie, znižujúci sa prirodzený prírastok v populácii, zmena 
skladby a podielu obyvateľstva v predproduktívnom, produktívnom a 
postproduktívnom veku, a pod., 

▪ identifikovania nových sociálnych problémov a trendov v spoločnosti, 
potreby ich reflektovania a riešenia,  

▪ kvalitnej aplikačnej praxe a 

▪ trvalo udržateľného budovania schopnosti modelovania základného 
sociálneho poradenstva.  

 
Vyššie uvedené skutočnosti korešpondujú s celým komplexnom neustále sa 
objavujúcich nových požiadaviek sektora sociálnej pomoci, na ktoré treba včas 
a primerane reagovať. Absolventi profesijne orientovaného programu 
Counseling budú schopní sprevádzania rozličných osôb podľa potrieb 
zamestnávateľov, požiadaviek trhu práce a v kontexte trvalo udržateľného 
modelovania sociálnej pomoci i sociálneho poradenstva. 

Úspešní absolventi študijného programu: Keďže sa jedná o doposiaľ nerealizovaný študijný program, údaje o úspešnom 
uplatnení nie sú k dispozícii absolventov. 

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná 
väzba): 

Keďže sa jedná o doposiaľ nerealizovaný študijný program nebolo možné získať 
a uviesť spätnú väzbu od zamestnávateľov.  

  

4.  Štruktúra a obsah študijného programu 

Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe: Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 
Trnavskej univerzity v Trnave: 
vnutorny-system-kvality-tu_schvaleny-vr-tu_november-2021_0.pdf (truni.sk) 

 
Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných 
programov Trnavskej univerzity v Trnave: 
studijne-programy_pravidla-tu.pdf (truni.sk)  

 

Odporúčaný študijný plán   OŠP ŠP Counseling 

Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho 
skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v 
priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, 
vrátane  

180 

Podmienky pripustenia na štátne skúšky:  Podmienkou účasti na štátnej skúške je úspešné absolvovanie všetkých 
predpísaných študijných povinností daného študijného programu. 

Pravidlá na opakovanie štúdia:   

https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/vnutorny-system-kvality-tu_schvaleny-vr-tu_november-2021_0.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijne-programy_pravidla-tu.pdf
https://tftu.sk/sites/default/files/OSP/OSP_Counseling.pdf


Pravidlá na predĺženie a prerušenie štúdia:   

Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu 
a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:  

  

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne 
skončenie štúdia/ ukončenie časti  

164 

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na 
riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 

min. 8 kreditov pri kombinácii s voliteľnými predmetmi, aby spolu bolo 16 
kreditov; 16 kreditov bez kombinácie s výberovými predmetmi 

počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne 
skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,  

0 - 8 kreditov pri kombinácii s povinne voliteľnými predmetmi, aby spolu bolo 
16 kreditov 

počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti 
štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o 
učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský 
kombinačný študijný program,  

 180 

počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce 
potrebných na riadne skončenie štúdia,  

 10 

počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie 
štúdia/ukončenie časti štúdia,  

 30 

počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie 
časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov 
v inžinierskych študijných programoch, 

 Nejde o inžiniersky ŠP 

počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie 
časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v 
umeleckých študijných programoch.  

 Nejde o umelecky orientovaný ŠP 

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie 
študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto 
hodnoteniu:  

Podmienky a pravidlá pre úspešný priebeh štúdia a jeho absolvovanie, 
podmienky pre absolvovanie štátnych skúšok, ako aj ďalšie podmienky a 
pravidlá pre riešenie situácií súvisiacich so štúdiom sú zadefinované v 
študijných poriadkoch univerzity a fakúlt:  
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_we
b_1.pdf 
 
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriad
ok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf 
  

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia: Podmienky a pravidlá pre na uznávanie výsledkov predchádzajúceho štúdia sú 
zadefinované v študijných poriadkoch univerzity a fakúlt: 
 
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_we
b_1.pdf 
  

Zoznam tém záverečných prác študijného programu: - Sociálna komunikácia ako metóda sociálnej práce 
- Alkoholizmus ako sociálny problém 
- Vybrané prístupy v sociálnej práci s ľuďmi bez domova 
- Sprevádzanie rodinných príslušníkov terminálne chorých a umierajúcich ľudí 

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe 
a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:  

  

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov: Študent môže v rámci programu ERASMUS+ absolvovať pobyt v zahraničí a to v 
trvaní minimálne 3 mesiace, avšak maximálne 12 mesiacov za každý stupeň 
štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský).Účastníci študentských mobilít: 
sú študenti vo všetkých stupňoch štúdia (interní aj externí), zapísaní na celé 
štúdium na univerzite. Výber účastníkov prebieha na úrovni jednotlivých fakúlt 
TU. Všetky požiadavky a priority týkajúce sa výberu musia byť jasne stanovené, 
zdokumentované a dostupné všetkým záujemcom o mobilitu. Z každého 
výberového konania sú vykonávané zápisy, ktorý musí byť k dispozícii k 
nahliadnutiu pri kontrolách. Vybraní študenti musia mať pred odchodom 
podpísanú zmluvu o štúdiu, v ktorej sa uvádza program štúdia alebo stáže, na 
ktorom sa zúčastnia. Zmluva musí byť odsúhlasená a podpísaná študentom a 
obidvoma inštitúciami –vysielajúcou aj prijímajúcou vysokou školou, a to pred 
odchodom na študijný pobyt. Študent je povinný v zmysle ECTS získať 
minimálne 30 kreditov za semester. Na účely Zmluvy o poskytnutí finančnej 
podpory je študent povinný na mobilite získať minimálne 15 kreditov. 
Podrobné podmienky týkajúce sa mobility študentov upravuje smernica 
rektora Trnavskej univerzity v Trnave č.2/2020 o realizácii program Erazmus + 
na Trnavskej univerzite v Trnave, prístupná na: 
https://www.truni.sk/sites/default/files/zo/smernica_c.2_2020_o_realizacii_p
rogramu_erasmus.pdf 
 
Uzatvorením zmluvy o štúdiu sa vysielajúca a prijímajúca inštitúcia zaväzujú k 
plnohodnotnému uznaniu kreditov po vykonaní požadovanej práce študenta 
na inej vysokej škole v rozsahu dohodnutom v zmluve o štúdiu a adekvátnom 
hodnotení dosiahnutých edukačných výstupov vo výpise výsledkov štúdia 
vydaného inou vysokou školou. Študijné oddelenie príslušnej fakulty 
vysielajúcej vysokoškolskej inštitúcie je povinné započítať outgoing študentovi 
štúdium na základe predloženia potvrdenia o uznaní štúdia v zahraničí. 
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Uznávanie výsledkov štúdia upravuje Smernica rektora č. 10/2006 „O uznávaní 
výsledkov štúdia v zahraničí, dostupná na:  
https://www.truni.sk/sites/default/files/zo/10_2006_tu_uznavanie_studia.pdf 
 
Medzinárodná kreditová mobilita (K107) je využívaná na Trnavskej univerzite s 
partnerskými krajinami vo svete a v tých krajinách Európy, ktoré nie sú členmi 
Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+ KA107. Medzinárodná 
kreditová mobilita zahŕňa mobilitu študentov na štúdium škôl vo forme výučby 
alebo školení. Mobility sa realizujú na základe podpísanej medziinštitucionálnej 
dohody s vysokou školou v partnerskej krajine. Trvanie študentskej mobility je 
priemerne 3 mesiace. Informácia je prístupná na: 
https://www.truni.sk/medzinarodna-kreditova-mobilita-k107  

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov: Čl. 6 Vyhlášky rektora č. 3/2015 Etického kódexu Trnavskej univerzity v Trnave, 
bola zriadená Etická komisia Trnavskej univerzity v Trnave ktorá je stálym 
poradným orgánom rektora univerzity. V súlade s Etickým kódexom Trnavskej 
univerzity v Trnave prerokováva najmä podnety súvisiace s porušením Etického 
kódexu Trnavskej univerzity v Trnave a tiež žiadosti o posúdenie etických 
aspektov výskumných a iných projektov. Podnet na prerokovanie sa podáva 
písomne prostredníctvom podateľne Trnavskej univerzity v Trnave na adresu 
predsedu komisie alebo elektronicky na jeho e-mailovú adresu. 

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:  Podpora študentov so špecifickými potrebami je upravená Smernicou rektora 
Trnavskej univerzity v Trnave č. 17/2013 o podpore študentov a uchádzačov o 
štúdium so špecifickými potrebami a o pôsobnosti koordinátora pre študentov 
so špecifickými potrebami, dostupná na: 
 
https://www.truni.sk/sites/default/files/smernica_rektora_c._17_2013_o_pod
pore_studentov_a_uchadzacov_o_studium_so_specifickymi_potrebami.pdf 
 
Smernica ustanovuje podmienky pri prijímacom konaní pre uchádzačov o 
štúdium so špecifickými potrebami a podmienky štúdia študentov so 
špecifickými potrebami na Trnavskej univerzite v Trnave a jej súčastiach. 
Študent so špecifickými potrebami má na univerzite podľa rozsahu a druhu 
svojej špecifickej potreby minimálne nároky na podporné služby, Univerzita 
zabezpečuje bezbariérové prostredie vo svojich akademických priestoroch. V 
pedagogickom procese berie na zreteľ budúce možnosti uplatnenia študenta 
so špecifickými potrebami v zamestnaní. Univerzita zabezpečuje poradenstvo 
aj pre záujemcov so špecifickými potrebami o štúdium na nej s cieľom, aby sa 
mohli zodpovedne rozhodnúť aj v súvislosti s perspektívou svojho uplatnenia 
po absolvovaní štúdia. Študentovi so špecifickými potrebami sa môže priznať 
sociálne štipendium, znížiť alebo aj odpustiť školné a poplatky so štúdiom. 
Univerzita podporuje zastúpenie študentov so špecifickými potrebami vo 
svojich akademických orgánoch a záujmových združeniach. Trnavská univerzita 
v Trnave zriadila Centrum podpory študentov, ktorého cieľom je pomoc a 
podpora študentov všetkých fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave, ktorého 
súčasťou je aj podpora študentov so špecifickými potrebami v rôznych 
oblastiach , informácia dostupná na: 
https://www.truni.sk/centrum-podpory-studentov  

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:   
 

  
  

5. Informačné listy predmetov študijného programu 

Link na ILP:  ILP ŠP Counseling  

 

  

6.  Aktuálny harmonogram akademického roka 

Link na aktuálny harmonogram:   Harmonogram štúdia | Teologická fakulta (tftu.sk) 

Link na aktuálny rozvrh:   Rozvrh hodín | Teologická fakulta (tftu.sk) 
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7.   Personálne zabezpečenie študijného programu  

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného 
programu (s uvedením funkcie a kontaktu): 

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD. 
Vedúca Katedry Náuky o rodine 
Prodekanka pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, stratégiu, rozvoj fakulty a styk s 
verejnosťou 
maria.smidova@truni.sk 

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb 
zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu:  

 VUPCH Šmidová, VUPCH Trebski, VUPCH Šarkan,  VUPCH Jamborová, VUPCH 
Nemčíková (VUPCH vnútorný systému kvality)  

Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s 
uvedením kontaktov): 

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD. 
PhDr. Renata Jamborová, PhD. 
ThLic. Krzysztof Trebski, PhD. 

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov 
záverečných prác: 

 VUPCH Šmidová, VUPCH Trebski, VUPCH Jamborová 

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov 
študijného programu (meno a kontakt): 

Anna Gettlerová (anna.gettlerova@tvu.sk) 
Sára Čambalová (sara.cambalova@tvu.sk)  

Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s 
informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).   

ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD.  
(lucia.hidveghyova@truni.sk) 
poradcovia | Teologická fakulta (tftu.sk) 

Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný 
referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát 
a podobne (s kontaktami).  

Fakultný kariérový poradca: Ing. Mária Spišiaková, PhD.  
(maria.spisiakova@truni.sk) 
 
Fakultný poradca pre mobilitu: Mgr. Martin Šarkan, PhD.  
(martin.sarkan@truni.sk) 
 
Študijný referent: PhDr. Ľubomíra Žaloudková  
(lubomira.zaloudkova@truni.sk)   

  

8.   Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora 

Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich 
technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania 
a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, 
dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a 
technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, 
strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, 
športové haly, plavárne, športoviská).   

Študijný program je po priestorovej stránke plne pokrytý miestnosťami na 
výučbu v budove fakultu, pričom 2 miestnosti sú kompletne vybavené 
audiovizuálnou technikou umožňujúcou výrobu dištančného vzdelávania 
formou TV prenosu. Realizácie študijného programu je po materiálnej stránke 
zabezpečená osobnými počítačmi typu desktop v počte 50ks: každá katedra 
obsahuje minimálne 2 osobné počítače typu desktop, osobné počítače typu 
notebook -15ks. K dispozícii sú Multifunkčné sieťové zariadenia - 10ks. 
Pedagogická činnosť je umožnená aj vďaka vybavenosti dataprojektormi v 
počte 10ks. 

Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu 
(prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov 
predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším 
informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).  

Fakultná knižnica Teologickej fakulty poskytuje svoje služby najmä vedecko-
pedagogickým pracovníkom TF TU, študentom všetkých foriem štúdia na TF TU 
a odbornej verejnosti. Profilácia knižničného fondu súvisí s výučbovými 
predmetmi TF TU a jeho hlavnú časť tvorí literatúra z oblasti filozofie a 
teológie. Stav knižničného fondu k 31. 12. 2021 bol 46 381 knižničných 
jednotiek (knihy, viazané periodiká, kvalifikačné práce). Knižnica odoberá 37 
titulov periodík. Všetky dokumenty sú spracované v automatizovanom 
knižnično-informačnom systéme Dawinci Doplňovanie knižničného fondu 
prebieha na základe objednávok katedier čím sa garantuje kvalitná akvizícia 
podľa odborov. Okrem kúpy sú cenným zdrojom prírastkov aj dary a výmena 
publikácií s domácimi a zahraničnými inštitúciami.  Výpožičné služby patria k 
základným službám knižnice. Používatelia majú k dispozícií otvorený knižničný 
fond v študovni s 18 študijnými miestami a so 6 počítačmi. Samozrejmosťou je 
aj  bezdrôtové pripojenie na internet s vlastnými notebookmi. Na požiadanie 
vypracujeme rešerše z bibliografických, citačných a plnotextových databáz. 
Vďaka projektu NISPEZ má TF TU prístup k databázam Gale, Scopus, 
SpringerLink, Web of Knowledge (Web of Science, Current Contents Connect, 
Essential Science Indicators, Conference Proceedings), Wiley Online Library. Na 
základe predplatného UK TU v Trnave máme prístup aj ku kolekciám ProQuest 
Ebook Central, JSTOR (Art & Sciences Complement, Art & Sciences II), Central 
and Eastern European Online Library a Mediae Latinitatis Lexicon Minus 
Online. K technickému vybaveniu knižnice patrí prístroj Freedom scientific 
Topaz XL HD na zväčšovanie písma pre slabozrakých čitateľov a skener.  
 
Informačné technológie 
Realizácii študijného programu napomáha aj informačné zabezpečenie v 
podobe pripojenie do siete SANET 100 mbit/s. Fakulta je vybavená 
štruktúrovanou kabelážou kategórie CAT6A. Fakulta je vybavená telefónnou 
ústredňou na báze VOIP postavenou na Open Source software. 

Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná 
v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, 
manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode 
z prezenčného na dištančné vzdelávanie.  

Všetky predmety navrhovaného OŠP okrem praxe a praktického nácviku budú 
realizované kombinovanou metódou v nasledovnom pomere prezenčnej a 
dištančnej výuky: prezenčné vyučovacie jednotky bude vyhradené na posledný 
týždeň (9-ty) teoretickej časti výuky. Bude mať hodnotiaci charakter a zároveň 
bude slúžiť ako úvod k nadväzujúcej praktickej časti štúdia (10-12 týždeň). 
Všetky ostatné vyučovacie jednotky sa budú realizovať dištančnou on-line 
formou. Všetky potrebné informácie a materiály potrebné k absolvovaniu 
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jednotlivých predmetov budú prístupné jednak v univerzitnom informačnom 
systéme MAIS ako aj v e-learningovom rozhraní MOODLE. 

Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností 
študijného programu a charakteristika ich participácie.  

5 zazmluvnených inštitúcií pre absolvovanie praxe: 
1. CLAUDIANUM n.o., Štúrova 2386/34B, 90001 Modra, 0948 223 207  
2. Bratislavská arcidiecézna charita (BACH), Krasinského 6, 821 04 Bratislava, 
02/442 50 374 
3. Centrum pomoci pre rodinu, Štefánikova 46, 917 01 Trnava 
4. Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, 917 01 Trnava 
5. KASPIAN, Furdekova 6/A, 851 03 Bratislava, e-mail: kaspian@kaspian.sk 

Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, 
duchovného a spoločenského vyžitia.  

Za účelom zvyšovaniu kvality podpory študentov a študentského života bolo 
zriadené Centrum podpory študentov (https://www.truni.sk/centrum-
podpory-studentov), ktoré ponúka viaceré služby: 
 
▪ Psychologické poradenstvo 
▪ Právne poradenstvo 
▪ Športové aktivity 
▪ Kariérne poradenstvo 

Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu 
na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na 
prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.  

Študent môže v rámci programu ERASMUS+ absolvovať pobyt v zahraničí a to v 
trvaní minimálne 3 mesiace, avšak maximálne 12 mesiacov za každý stupeň 
štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský).Účastníci študentských mobilít 
sú študenti vo všetkých stupňoch štúdia (interní aj externí), zapísaní na celé 
štúdium na univerzite. Výber účastníkov prebieha na úrovni jednotlivých fakúlt 
TU. Všetky požiadavky a priority týkajúce sa výberu musia byť jasne stanovené, 
zdokumentované a dostupné všetkým záujemcom o mobilitu. Z každého 
výberového konania sú vykonávané zápisy, ktorý musí byť k dispozícii k 
nahliadnutiu pri kontrolách. Vybraní študenti musia mať pred odchodom 
podpísanú zmluvu o štúdiu, v ktorej sa uvádza program štúdia alebo stáže, na 
ktorom sa zúčastnia. Zmluva musí byť odsúhlasená a podpísaná študentom a 
obidvoma inštitúciami –vysielajúcou aj prijímajúcou vysokou školou, a to pred 
odchodom na študijný pobyt. Študent je povinný v zmysle ECTS získať 
minimálne 30 kreditov za semester. Na účely Zmluvy o poskytnutí finančnej 
podpory je študent povinný na mobilite získať minimálne 15 kreditov. 
Podrobné podmienky týkajúce sa mobility študentov upravuje smernica 
rektora Trnavskej univerzity v Trnave č.2/2020 o realizácii program Erazmus + 
na Trnavskej univerzite v Trnave, prístupná na:  
 
https://www.truni.sk/sites/default/files/zo/smernica_c.2_2020_o_realizacii_p
rogramu_erasmus.pdf 
 
Uzatvorením zmluvy o štúdiu sa vysielajúca a prijímajúca inštitúcia zaväzujú k 
plnohodnotnému uznaniu kreditov po vykonaní požadovanej práce študenta 
na inej vysokej škole v rozsahu dohodnutom v zmluve o štúdiu a adekvátnom 
hodnotení dosiahnutých edukačných výstupov vo výpise výsledkov štúdia 
vydaného inou vysokou školou. Študijné oddelenie príslušnej fakulty 
vysielajúcej vysokoškolskej inštitúcie je povinné započítať outgoing študentovi 
štúdium na základe predloženia potvrdenia o uznaní štúdia v zahraničí. 
Uznávanie výsledkov štúdia upravuje Smernica rektora č. 10/2006 „O uznávaní 
výsledkov štúdia v zahraničí, dostupná na:  
 
https://www.truni.sk/sites/default/files/zo/10_2006_tu_uznavanie_studia.pdf  
 
Medzinárodná kreditová mobilita (K107) je využívaná na Trnavskej univerzite s 
partnerskými krajinami vo svete a v tých krajinách Európy, ktoré nie sú členmi 
Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+ KA107. Medzinárodná 
kreditová mobilita zahŕňa mobilitu študentov na štúdium škôl vo forme výučby 
alebo školení. Mobility sa realizujú na základe podpísanej medziinštitucionálnej 
dohody s vysokou školou v partnerskej krajine. Trvanie študentskej mobility je 
priemerne 3 mesiace. Informácia je prístupná na: 
 
https://www.truni.sk/medzinarodna-kreditova-mobilita-k107   

  

9.   Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu  

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na 
štúdium.  

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium profesijného študijného 
programu Counseling je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného 
stredného odborného vzdelania. Splnenie základných podmienok sa overuje na 
základe uchádzačom predložených originálov dokladov alebo ich kópií 
overených notárom. Administratívny poplatok spojený s organizačným 
zabezpečením prijímacieho konania stanovuje fakulta v zmysle § 92 ods. 7. 
Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Ďalšou podmienkou prijatia 
uchádzača na študijné programy uskutočňované na fakulte sú kvality 
vyžadované všeobecne záväznými cirkevnými predpismi. 

Postupy prijímania na štúdium.  Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína dňom doručenia jeho 
písomnej prihlášky na štúdium na fakulte, ktorá uskutočňuje príslušný študijný 
program. Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou. Dekan 
môže prijať uchádzača len na štúdium akreditovaných študijných programov 

https://www.truni.sk/sites/default/files/zo/smernica_c.2_2020_o_realizacii_programu_erasmus.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/zo/smernica_c.2_2020_o_realizacii_programu_erasmus.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/zo/10_2006_tu_uznavanie_studia.pdf
https://www.truni.sk/medzinarodna-kreditova-mobilita-k107


 

uskutočňovaných na fakulte. Spôsob stanovenia počtu prijímaných na štúdium 
príslušného študijného programu ustanovuje dekan po prerokovaní v kolégiu 
dekana. O prijatí uchádzača na štúdium študijného programu rozhoduje dekan 
fakulty. Postup pri preskúmaní rozhodnutia o neprijatí na štúdium upravuje 
zákon. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie 
úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. 
Splnenie základných podmienok sa overuje na základe uchádzačom 
predložených originálov dokladov alebo ich kópií overených notárom. 
Administratívny poplatok spojený s organizačným zabezpečením prijímacieho 
konania stanovuje fakulta v zmysle § 92 ods. 7. Zákona 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách. 
Fakulta môže určiť na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov 
ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium prijali uchádzači s 
potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Ďalšie podmienky prijatia na 
štúdium schvaľuje na návrh dekana akademický senát fakulty. Ďalšou 
podmienkou prijatia uchádzača na študijné programy uskutočňované na 
fakulte sú kvality vyžadované všeobecne záväznými cirkevnými predpismi. Ak 
je súčasťou overovania schopnosti na štúdium overovacia skúška (podľa 
tretieho odseku), uchádzačovi so zdravotným postihnutím sa na jeho žiadosť 
určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho 
zdravotné postihnutie. Podmienky prijatia na štúdium a spôsob jeho 
overovania sú platné pre rozhodovanie v priebehu celého prijímacieho konania 
v príslušnom akademickom roku, vrátane odvolacieho konania, a nemožno ich 
v jeho priebehu meniť. Fakulta zverejní včas, najneskôr do 20. septembra v 
akademickom roku, ktorý predchádza akademický rok, v ktorom sa má 
štúdium začať, ak ide o bakalársky študijný program, a pri ostatných študijných 
programoch najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na 
podanie prihlášok, lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky 
prijatia, termín a spôsob overovania ich splnenia, a ak je súčasťou overovania 
schopnosti na štúdium prijímacia skúška, aj formu a rámcový obsah skúšky a 
spôsob vyhodnocovania jej výsledkov. Rovnakým spôsobom musí fakulta 
zverejniť aj informáciu o počte uchádzačov, ktorých plánuje prijať na štúdium 
príslušného študijného programu  

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.   V akademickom roku 2022/2023 bolo na ŠP Counseling prijatých 20 študentov 
 

  

10.  Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania  

Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu 
študijného programu.  
  

Keďže sa jedná o návrh nového študijného programu, ktorý nebol doposiaľ 
realizovaný, získavanie spätnej väzby na kvalitu poskytovaného vzdelávania v 
rámci tohoto program neprebehla. 
 
Teologická fakulta Trnavskej univerzity má vypracovaný systém monitorovania 
spätnej väzby od študentov ako aj absolventov v rámci systému 
zabezpečovania kvality. V informačnom systéme MAIS sa po každom semestri 
sprístupní anketa hodnotenia kvality realizácie jednotlivých predmetov zo 
strany študentov. Anonymizované výsledky sa zverejňujú na webovej stránke 
fakulty spolu so zverejnením opatrení zavedených katedrami zodpovedajúcimi 
za realizáciu jednotlivých programov v reakcii na takto získanú spätnú väzbu.  

Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na 
zvyšovania kvality študijného programu.  

Získavanie spätnej väzby k predkladanému študijnému sa zatiaľ neuskutočnilo. 

Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na 
zvyšovania kvality študijného programu.  

Získavanie spätnej väzby k predkladanému študijnému sa zatiaľ neuskutočnilo. 

 

  
Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie 
týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu (napr. 
sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, 
usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).  

  

   

   


