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

Fakulta: -  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Penitenciárna a postpenitenciárna 

sociálna práca 

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

           distančné štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Externá forma štúdia: Úspešné absolvovanie výstupného písomného testu (minimálna požiadavka úspešnosti 61 

%).  Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 91 % úspešných odpovedí, B: 81-90 %; C: 73-80 %; D: 

66-72%, E: 61-65%. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent nadobúda vedomosti o štruktúre a organizácii penitenciárnej a postpenitenciárnej sociálnej práce 

s dôrazom na výkon činnosti metód sociálnej práce. Získava vedomosti o špecifikách ukladania trestu 

a  poznatkov o dôsledkoch trestu. Rozpoznáva špecifiká výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody a ovláda 

stanovené metódy sociálnej práce v penitenciárnej praxi ako i ďalšie  špeciálne techniky, ktoré sa v nej uplatňujú. 

Nadobúda znalosti o spôsoboch výkonu penitenciárnej sociálnej práce prostredníctvom mediácie a probácie, 

orgánmi štátnej správy a mimovládnych organizácii. Získava znalosti o aktuálne aplikovaných metódach 

a formách sociálnej práce v práci s obvinenými, odsúdenými a prepustenými s výkonu trestu odňatia slobody na 

úrovni resocializácie, rehabilitácie a integrácie.  

Stručná osnova predmetu:  

 História a aktuálny stav ukladania trestu ako ochrany spoločnosti. 

 Teória trestu. 

 Organizačná štruktúra Ministerstva spravodlivosti a Zboru väzenskej a justičnej stráže a ich aktuálne 

trendy v praxi. 

 Špecifiká výkonu väzby, prezumpcia neviny, adaptačné problémy a sociálna práca s obvinenými. 

 Výkon trestu odňatia slobody, špecifiká, diferenciácia, adaptačné problémy, proces prizonizácie. 

 Mediácia a probácia, aktuálne možnosti mediačných a probačných úradníkov v postpenitenciárnej 

sociálnej práci. 

 Postpenitenciárna sociálna práca vo verejnej správe – aktuálny stav, možnosti, trendy. 

 Postpenitenciárna sociálna práca v mimovládnych organizáciách – aktuálny stav. 
Odporúčaná literatúra:  
MÁTEL, A. – SCHAVEL, M. a kol. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. Bratislava : VŠ 

ZaSP sv. Alžbety, 2011. ISBN 978-80-8132-009-5. 

LATA, J. 2007. Účel a smysl trestu. Praha : Lexis Nexi, 2007, ISBN 8086920240 

HERETÍK, A. 2004. Forenzná psychológia. Bratislava : SPN 2004, ISBN 80-10-00341-7 

Zákon č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody v znení zák. č. 93/2008 Z.z. 

Zákon č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z.z. 

Zákon č.550/2003 Z.z. o probačnej a mediačnej službe  

Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 368/2008 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia 

slobody; č. 437/2006 Z.z. ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení vyhlášky Ministerstva 

spravodlivosti SR č. 361/2008 Z.z.  

RGR č. 60/2010 o sociálnej práci; RGR č.33/2012 o zaobchádzaní s obvinenými a odsúdenými 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  
doc. PhDr. Ladislav Roman, PhD., doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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