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Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu:  Manažment a organizácia sociálnych služieb 
 

Študijný  odbor: 7761 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD. 

Zabezpečuje:   
doc. PhDr. Dávideková, PhD., PhDr. Juššiková, PhD., 
Mgr. Kovaľová, PhD., MHA 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / ZS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia: 8           

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety:  Sociálne služby, Aplikovaná sociálna politika 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:   
Prostredníctvom uvedeného predmetu sa študenti oboznámia s vnímaním fungovaním a praxou manažmentu 
v subjektoch, ktorých zriaďovateľom je verejná správa, ako aj s manažmentom neziskových organizácií z pohľadu 
možných spoločných cieľov a rozdielov vo vybraných typoch organizácií. Účelom predmetu je oboznámiť 
poslucháčov so spoločnými prvkami manažovania subjektov sociálnych služieb, sprostredkovať univerzálny 
prístup prostredníctvom manažérskych teórií aplikovaných na rozdielne zameranie organizácie z pohľadu 
stratégie, štruktúry organizácie, jej organizačnej kultúry a prvkov organizačného správania charakteristických pre 
vybrané subjekty. 

Stručná osnova predmetu: 

1.  Charakteristika a základné východiská manažmentu 
2. Organizácia sociálnych služieb v Slov. republike 
3. Rozhodovanie a informačný systém v sociálnych službách 
4. Plánovanie a kontrola v subjektoch sociálnych služieb 
5. Organizovanie a vedenie ľudí v prostredí subjektov sociálnych služieb 

        6. Motivácia a komunikácia v pracovnom tíme v zariadeniach sociálnych služieb 

Povinná literatúra: 
1. Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 

 
Odporúčaná literatúra:  

2. Donnely,J.H., Gibsom, J., Ivaneevich, J.M. : Management. Praha : Grada, Publishing, 1995. 
3. Rudy, J. Piškanin, A. a kol. Základy manažmentu. Bratislava, UK 1999. 
4. Porvazník, J. Celostný manažment. Bratislava : Sprintt, 1999. 

        5. Príslušné zákony o štátnej správe, verejnej správe, o obecnom zriadení a samospráve vyšších územných 
celkov v Slovenskej republike 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
2.9.2013 

 


