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Počet kreditov:  

8 

 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: písomná/ústna skúška 

 

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť budúcich sociálnych pracovníkov s metódami 
sociálnej práce s jednotlivcom ako najstaršej metódy sociálnej práce. Pochopenie metód tvorí 

ťažisko jej chápania.  Formou konzultácií budú študenti informovaní o prípadovej/individuálnej 
sociálnej práci, formách sociálnej anamnézy, diagnostiky, intervencie a terapie v náväznosti na 
etapy sociálnej práce s jednotlivcom. Súčasťou konzultácií sú reflexie a diskusie obsahu prednášok, 
vymedzenia sociálnej práce a jej metód v rámci vedných disciplín, poznanie základných 
a moderných metód a praktické cvičenia korešpondujúce s obsahom predmetu. 

Stručná osnova predmetu:  
 Metóda a metodika sociálnej práce. Pojmológia, techniky, prístupy. Základné 

delenie metód z rôznych aspektov /primárne, sekundárne; terapeutické, poradenské, 

ekonomické; skupinové, s komunitou.../. Stručný historický prehľad vývoja metód. 

 Prípadová sociálna práca, CASE WORK 

 Špecifiká sociálnej práce s jednotlivcom. 

 Moderné metódy sociálnej práce. 

 Nácvik sociálnej práce s jednotlivcom na vybraných cieľových skupinách. 

 Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.Z. v z. n. p. /filozofia zákona, orientácia 

v jednotlivých častiach zákona a aplikácia paragrafov v bežnom živote a odbornej 

praxi/ a iná legislatíva v kontexte MSP. 

 Diskusia a cvičenie na tému MSP s jednotlivcom 

Literatúra:  
Text prednášajúceho. 

Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.Z. v z. n. p.; www.zbierka.sk  

Metody a řízení sociální práce, Matoušek, O., Portál 

Teória a metodológia sociálnej práce, Strieženec, Š. 
Sociálna práca vo verejnej správe, Schavel. M. – Oláh, M. – Derevjaniková, Š., - Zeman, K.,              
VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 2009. 
Sociálna práca, Oláh, M. – Schavel. M. – Ondrušová, Z. – Navrátil, P.: VŠZaSP sv. Alžbety, n. o., 
Bratislava 2009 
Sociálne poradenstvo a komunikácia, Schavel, M. - Oláh, M., VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 2008 

 

V Bratislave, 12. mája 2010 Doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. 


