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1. Systém a štruktúra verejnej správy na Slovensku. Reforma verejnej správy v sociálnej
oblasti. Postavenie a pôsobnosť orgánov štátnej správy v sociálnej oblasti. Kompetencie
samosprávy v sociálnej oblasti.
2. Aktuálny systém sociálneho zabezpečenia v SR. Sociálne poistenie, konanie vo veciach
sociálneho poistenia, subsystémy sociálneho poistenia, uplatnenie nárokov na dávky.
Verejnoprávne inštitúcie v sociálnom systéme (postavenie a pôsobnosť Sociálnej
poisťovne). Dôchodková reforma. Štátna sociálna podpora, sústava príspevkov. Sociálna
pomoc - stav a riešenie hmotnej a sociálnej núdze, uplatnenie nárokov na dávku
a príspevky v hmotnej núdzi, dotácie a náhradné výživné.
3. Formy a druhy sociálnych služieb. Registrácia sociálnych služieb. Cieľové skupiny
sociálnych služieb. Národné priority rozvoja sociálnych služieb. Zadefinujte podľa
poskytovania, zabezpečovania jednu z pobytových sociálnych služieb.
4. Práva a povinnosti poskytovateľa a prijímateľa sociálnych služieb. Poskytovateľ
a prijímateľ sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách. Posudzovacia
činnosť. Povinnosti samosprávy pri poskytovaní sociálnych služieb. Plánovanie
v sociálnych službách - individuálne plánovanie. Supervízia v sociálnych službách.
5. Manažment ľudských zdrojov ako proces. Základné funkcie. Plánovanie ľudských
zdrojov. Tvorba pracovného miesta. Získavanie uchádzačov. Vnútorné a vonkajšie
prostredie. Prijímanie pracovníkov do pracovného pomeru. Adaptácia. Riadenie výkonu,
hodnotenie a odmeňovanie. Prepustenie pracovníkov.
6. Kvalifikačné predpoklady v oblasti sociálnych služieb a sociálnej práce. Podniková
sociálna politika. Funkcie a oblasti starostlivosti o zamestnancov v zmysle Zákonníka
práce.
7. Náhradná starostlivosť v legislatívnej úprave. Osvojenie. Úloha, miesto a kooperácia
sociálneho pracovníka pri zabezpečovaní náhradnej rodinnej starostlivosti.
8. Definovanie sociálnej kurately v intenciách platnej legislatívy. Opatrenia sociálneho
kurátora pre rizikové skupiny detí a mládeže. Sociálna kuratela plnoletých osôb.
9. Modely kvality sociálnych služieb – model CAF, ISO norma, TQM, EFQM, pomocné
metódy hodnotenia kvality sociálnych služieb.
10. Oblasti a kritériá (indikátory) kvality sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych
službách. Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd - kritériá. Procedurálne
podmienky - kritériá. Personálne podmienky - kritériá. Prevádzkové podmienky - kritériá.
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