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Obdobie štúdia 

predmetu:  
ZS 2010/2011 

Forma výučby: externá 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 8 

 

Počet kreditov:  
4 

 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: písomný test/skúška 

Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s problematikou výkonom väzby a výkonom trestu 

odňatia slobody z pohľadu sociálnej práce. Poukázať na empirickú prax sociálnej práce 

v penitenciárnom zariadení, zviditeľniť postavenie sociálneho pracovníka v tíme 

odborníkov, rozobrať jednotlivé formy a metódy sociálnej práce vo výkone väzby a výkone 

trestu odňatia slobody. Poukázať na aspekt sociálnej práce, socializácie, resocializácie 

a reedukácie v penitenciárnom zariadení, akým spôsobom participuje na tejto činnosti 

sociálny pracovník. Rozobrať problematiku postpenitenciárnej starostlivosti, postavenie 

sociálneho kurátora a probačného úradníka v tomto procese, metódy práce.  

Stručná osnova predmetu:  

 Úvod do penológie, výkonu väzby a výkone trestu odňatia slobody a legislatíva 

 Štandardné minimálne pravidlá pre zaobchádzanie s väzenskými osobami, princíp 

humanizácie, princíp účinnosti, princíp bezpečnosti 

 Inštitucionalizácia penitenciárnej starostlivosti, charakteristika totálnej inštitúcie, 

vonkajšia a vnútorná diferenciácia 

 Zaobchádzanie s väznenými osobami, ciele, princípy, formy a metódy, programy 

zaobchádzania, vzdelávanie, záujmové aktivity 

 Metódy a formy penitenciárnej sociálnej práce 

 Probačná a mediačná sluţba, postavenie probačného a mediačného pracovníka 

v oblasti poskytovania sociálnej práce 

 Osobitnosti postpenitenciárnej starostlivosti - cieľ, metódy, formy a účasť 

spoločnosti, štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácií 
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