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

Fakulta: -  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Supervízia v sociálnej práci 

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: 8 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: sociálne poradenstvo 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Externá forma štúdia: V priebehu semestra vypracuje študent seminárnu prácu. Seminárna práca je podmienkou 

k záverečnému hodnoteniu. 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: 

Absolvovaním predmetu supervízia v sociálnej práci získa študent teoretické vedomosti o využití supervízie 

v sociálnej praxi, pochopí jej význam pre skvalitnenie odbornej činnosti sociálneho pracovníka. Bude poznať 

ciele supervízie a bude vedieť odčleniť supervíziu od kontroly v celom systéme sociálnej práce či už pri práci 

sociálneho pracovníka s klientom alebo pri vedení organizácie – sociálneho subjektu. Získaním poznatkov 

o využití supervízie zároveň podporí uplatňovanie supervízie v sociálnej praxi. 

Stručná osnova predmetu:  

 Úvod do supervízie.  

 Predstavitelia supervízie, vývoj supervízie vo svete a na Slovensku.  

 Ciele supervízie, funkcie supervízie. 

 Charakteristika a filozofia supervízie v pomáhajúcich profesiách. 

 Supervízia v sociálnej práci, jej špecifiká a vymedzenie v rámci pomáhajúcich profesií. 

 Forma a typy supervízie, zameranie supervízie v sociálnej praxi. 

 Výsledky prieskumu realizácie supervízie v SR. 

 Niektoré metódy a techniky v práci supervízora. 
Odporúčaná literatúra:  
SCHAVEL, M. – HUNYADIOVÁ, S. – KUZYŠIN, B. 2013. Supervízia v sociálnej práci. Bratislava : SPRSP, 

2013. 

SCHAVEL, M. – TOMKA, M. 2010. Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe v sociálnej práci. 

Bratislava : VŠ ZaSP, 2010. 

SCHAVEL, M. 2010. Supervízia v sociálnej práci pre sociálnych pracovníkov. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010. 

SCHERPNER, M. a kol. 1997. Slon. Dolný Kubín, 1997. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky:  
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