
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Aplikovaná sociálna politika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma štúdia: 10 hodín prednášok  prezenčnou formou / semester, 

           distančné štúdium (26 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom 

Počet kreditov: 6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník,  zimný semester (externé štúdium) 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Záverečné hodnotenie bude absolvovanie  ústnej skúšky pozostávajúcej s troch otázok odprednášanej témy. Na 

získanie hodnotenia A je potrebné preukázať vedomosti na minimálne 91 %, na získanie hodnotenia B preukázať 

vedomosti 81-90 %, na získanie hodnotenia C 73-80 %, na získanie hodnotenia D 66-72%, na získanie 

hodnotenia E preukázať vedomosti 65-60 %. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý pri ústnej skúške 

nepreukáže vedomosti na minimálne 61 %.  

Výsledky vzdelávania:  
Študent získava absolvovaním predmetu vedomosti o terminológii a podstate sociálnej politiky na 

medzinárodnej úrovni, o postavení a úlohe ako sú medzinárodných organizácií Organizácia Spojených 

národov, Medzinárodná organizácia práce, Rada Európy, inštitúcie Európskeho spoločenstva s dôrazom na 

národnú, regionálnu a lokálnu úroveň. Neoddeliteľnou súčasťou získaných vedomostí je poznanie priebehu 

sociálnych reforiem a súčasným aktuálnych systémov sociálnej ochrany v jednotlivých oblastiach sociálnej 

politiky v Slovenskej republike. Študent po úspešnom ukončení procesu vzdelávania by mal rozumieť 

jednotlivým oblastiam sociálnej politiky, bytovej, rodinnej, komunálnej, vzdelávacej politike a  prameňom 

sociálnej politiky, aby ich dokázal aplikovať v odbornej praxi.  

Stručná osnova predmetu:  
- Terminológia a podstata sociálnej politiky  

- Svetová sociálna politika, svetový sociálny, politický, ekonomický a kultúrny poriadok 

- Európsky sociálny model 

- Subjekty sociálnej politiky a národná, regionálna sociálna sféra 

- Nové trendy vo svetovej a európskej sociálnej politike 

- Globalizácia, europeizácia, sociálna kohézia, sociálna inklúzia a flexiistota 

- Ľudské, sociálne a ekonomické práva 

- Stratégie a metódy sociálnych reforiem 

- Aktuálna sociálna politika Slovenskej republiky 

- Aplikovaná sociálna politika  

- Zdroje, spôsoby a techniky financovania sociálnej politiky 

- Stratégia Európa 2020, 

- Sociálna politika a sociálna práca, sociálna agenda, súčasné trendy a iniciatívy v sociálnej práci 

Odporúčaná literatúra:  
HETTEŠ, M. 2013. Sociálna súdržnosť a istota v sociálnej práci. Nitra:  UKF, 2013.  

ISBN 978-80-558-0256-5 

TOMEŠ, I. 2011. Obory sociální politiky. Praha : Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-868-5.  

STANEK V. a kol. (2011): Sociálna politika- teória a prax, Bratislava, Sprint, ISBN 978-80-89393-28-2 

TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teórie a metodológie sociálni politiky. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-680-3 

TKÁČ, V. 2008. Vybrané kapitoly medzinárodného sociálneho práva. Nitra : UKF v Nitre, 2008.  

KREBS, V 2005. Sociální politika. Praha : ASPI, 2005. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 
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Vyučujúci:  
doc. PhDr. Ladislav Roman, PhD., doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.   

Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  

 

Informačný list predmetu 


