
 

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

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Mediáciav sociálnej práci 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma štúdia: 8 hodín semináru  prezenčnou formou / semester, 

           distančné štúdium odbornej literatúry (16 hod), možnosť konzultácie s pedagógom 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

V priebehu semestra vypracuje študent seminárnu prácu. Seminárna práca je podmienkou k záverečnému 

hodnoteniu. 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 

skúške nepreukáže vedomosti na minimálne 61 %.  

Výsledky vzdelávania:  
Študent získa absolvovaním predmetu  základné teoretické vedomosti z oblasti mediácie. Získa základné 

vedomosti o pojmovom vymedzení a procese mediácie a jej praktickom uplatňovaní. Študent porozumie 

základným postupom pri využití mediácie pri práci s rôznymi cieľovými skupinami.  Študent získa základné 

vedomosti o sociálnych klientoch a nevyhnutných spôsobilostiach mediátora pre výkon mediácie v sociálnej 

praxi. 

Stručná osnova predmetu:  

 Teória mediácie, definícia mediácie, história mediácie, 

 Princípy mediácie, teoretické východiská mediácie, 

 Mediácia ako vzťah, výhody mediácie, 

 Vhodné a nevhodné prípady na mediáciu, 

 Mediačný proces, riadenie mediácie, 

 Systém vyjednávania, 

 Jednotlivé fázy mediácie a ich obsah, dohody v mediačnom procese, 

 Prostriedky a aplikácia mediácie v sociálnej praxi, 

 Podmienky výkonu činnosti mediátora, odborná príprava mediátora. 
Odporúčaná literatúra:  
SCHAVEL, M. a kol. 2011. Mediácia v oblasti sociálnoprávnej ochrany. Bratislava : VŠZaSP, 2011. 118 s. 

ISBN 978-80-8132-020-0.  

HOLÁ, L. 2011. Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3134-6.  

PRUŽINSKÁ, J. a kol. 2011. Inšpirácia pre prax sociálnej práce. Bratislava : Iris, 2011. 236 s. ISBN 978-80-

89238-53-8.  

ŠIŠKOVÁ, T- STÖHROVÁ, H. 2008. Mediace. In MATOUŠEK, O. a kol. 2008. Metody a řízení sociální práce. 

2. vyd. Praha : Portál, 2008, s. 135-150. ISBN 978-80-7367-502-8. 

Zákon NR SR č. 420/2004 Z.z. o mediácii 

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

Poznámky: Ide o povinno-voliteľný predmet, minimálne množstvo je 20 prihlásených študentov.  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. 

doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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