
 

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

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Sociálna práca v zdravotníctve 

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

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

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník,  zimný 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 ústnej skúške nepreukáže vedomosti na minimálne 61 %.  

Výsledky vzdelávania:  
Študenti si osvoja informácie o prepojení sociálneho a zdravotníckeho sektoru, o nezastupiteľnej úlohe 

sociálneho pracovníka pri realizácii komplexnej liečebno-preventívnej starostlivosti o deti, dospelých 

a seniorov v rámci prednemocničnej starostlivosti, počas hospitalizácie v ústavnom zdravotníckom zariadení 

a následnej zdravotnej starostlivosti. Študenti získajú informácie o sociálnom dopade chorôb na jednotlivca, 

rodinu, komunitu a spoločnosť. 

Stručná osnova predmetu:  
- Historický kontext sociálnej starostlivosti o ľudí chorých, postihnutých a umierajúcich; 

- Základné pojmy a definície (zdravie, choroba, zdravotné postihnutie, hospitalizmus); 

- Zdravotná politika štátu – reforma zdravotníctva; 

- Sústava zdravotníckych zariadení v SR – ústavná, ambulantná, starostlivosť;  

- Kompetencie sociálneho pracovníka v zdravotníctve – úlohy náplň, kvalifikačné podmienky; 

- Sociálna pomoc pacientovi na jednotlivých oddeleniach, podľa špecifikácie (pediatrické a včasná 

starostlivosť, psychiatrické, onkologické, chirurgické, geriatrické, paliatívna starostlivosť, hospic); 

- Prevencia v zdravotníctve a zdravotná výchova ako súčasť zdravotnej starostlivosti. 

Odporúčaná literatúra:  
VRANKOVÁ, E. 2013. Sociálna práca v zdravotníctve. In MÁTEL, A. – HARDY, M. a kol. 2013. Vybrané 

kapitoly z metód sociálnej práce 2. Bratislava: VŠ ZaSP. ISBN 978-80-8132-074-3. s. 384-425. 

ŠUSTROVÁ, M. 2012. Sociálna práca v zdravotníctve. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2012. 122 s. ISBN 

978-80-8132-041-5. 

MOJTOVÁ, M. 2010. Sociálna práca v zdravotníctve. 2. vyd. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010, 137 s. 

ISBN 978-80-89271-45-0. 

KUZNÍKOVÁ, I. et al. 2011. Sociální práce ve zdravotníctví. Praha : Grada Publishing, 2011. 224 s. ISBN 978-

80-247-3676-1. 
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:  
prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  

doc. PhDr. Emília Vranková, PhD.  
Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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