
 

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

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Personalistika a 

 manažment ľudských zdrojov 

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

           distančné štúdium odbornej literatúry (8), 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:  

Úspešné absolvovanie výstupného písomného testu. 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:  
Študenti získajú teoretické a praktické poznatky k tomu, aby boli schopní v praxi využívať manažérske  nástroje 

personálnej politiky  a nástroje na zabezpečovanie a meranie kvality vzdelávacieho procesu so zameraním na 

sociálnu prácu. 

Stručná osnova predmetu:  

 Vybrané historické aspekty personalistiky a manažmentu ľudských zdrojov. 

 Proces riadenia ľudských zdrojov s výstupmi a determinujúcou dokumentáciou zameranou na sociálnu 

prácu a sociálne služby. 

 Plánovanie ľudských zdrojov (strategické, krátkodobé a krízové). 

 Celoživotné vzdelávanie. 

 Firemná kultúra. 

 Vodcovstvo – leadership. 

 Inštruktor praxe  - príprava na pracovnú pozíciu. 

 E-learning. 

 Benchmarking. 

 Riadenie, meranie a hodnotenie pracovného výkonu. 

 Odmeňovanie a motivácia pracovníkov. 

 Tímová práca, vedenie porád. 

 Silné a slabé stránky personálnej politiky v sociálnej práci a v sociálnych službách. 

 Mobilita pracovného miesta. 

 Time management 

Odporúčaná literatúra:  
KOCIANOVÁ, R. 2010. Personální činnosti a metody personální práce. Praha : Grada Publishing, 2010.  

PLAMÍNEK, J. 2009. Týmová spolupráca a hodnocení lidi. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009.  

UHLIG, B. 2008. Time management. Praha : Grada Publishing. 2008. 

PLAMÍNEK, J. 2007. Vedení Porád. Praha : Grada Publishing, 2007. 

ARMSTRONG,M. 2005. Řízení lidských zdrojů. Praha : Grada Publishing, 2005. 

BĚLOHLÁVEK, F. 2005. Jak řídit a vést lidí. Brno: CP Books, 2005. 

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:  
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Vyučujúci:  
PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA  

Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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