Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá

Kód

Typ štúdia: bakalárske

Názov predmetu: Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

Zabezpečuje:

Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška
Počet kreditov
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
6
1. r. / ZS
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 10
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: samostatná práca
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu: Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce je vstupným predmetom k štúdiu odboru sociálna
práca. Prostredníctvom neho sa študenti zoznamujú s celou šírkou štúdia a dejinami sociálnej práce.
Študenti si osvoja odbornú terminológiu potrebnú pre základnú orientáciu v sociálnej práci ako profesii
a vedeckej činnosti.
Stručná osnova predmetu:
1. Sociálna práca – jej základné definovanie ako profesie, vedy a odboru vzdelania.
2. História sociálnej práce, dôležité míľniky dejín sociálnej práce vo svete a na našom území.
3. Dôležité osobnosti sociálnej práce od 19. stor. n.l. po súčasnosť.
4. Sociálny pracovník a sociálny klient.
5. Sociálna práca a sociálna politika. Základné piliere sociálneho zabezpečenia v SR.
6. Vybrané metódy sociálnej práce.
7. Etika sociálnej práce.
8. Verejná správa.
9. Mimovládne organizácie a dobrovoľníctvo v sociálnej práci.
10. Vzdelávanie v sociálnej práci.
Povinná literatúra:
OLÁH, M. – SCHAVEL, M. – ONDRUŠOVÁ, Z. – NAVRÁTIL, P. 2009. Sociálna práca – vybrané kapitoly z dejín,
teórie a metód sociálnej práce. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2009.

Odporúčaná literatúra:
MÜHLPACHR, P. 2008. Úvod do sociální práce. Brno : VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, 2008.
BARKER, R. L. 2003. The Social Work Dictionary. 5th Edition, Washington DC : NASW, 2003.
MATOUŠEK, O. a kol. 2001. Základy sociální práce. Praha : Portál, 2001.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Všeobecná psychológia

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
1. r. / ZS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
4

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:
Osvojenie si základných pojmov a tematických okruhov z oblasti psychológie pre prax sociálneho pracovníka.
Priblížiť zákonitosti ľudskej psychiky v norme. Spojitosť tejto disciplíny s ostatnými vednými odbormi. Vznik
psychológie ako vedy, predmet jej skúmania, rozvoj vedeckej psychológie vo svete aj na Slovensku.
Stručná osnova predmetu:
1. Predmet psychológie v systéme psychologických vied, úlohy psychológie v praxi sociálneho pracovníka.
2. Vývoj, charakteristika základných psychologických smerov a ich význam pre sociálneho pracovníka.
3. Metódy psychologického výskumu a možnosti ich využitia v sociálnej práci.
4. Determinácia psychického vývinu osobnosti: biologická determinácia, determinácia sociálnymi vplyvmi,
podmienenosť kultúrou, vlastná aktivita osobnosti – seba aktualizácia človeka.
5. Psychické javy: psychické procesy, psychické stavy a psychické vlastnosti osobnosti. Psychické procesy
názorného poznávania - pociťovanie a vnímanie, predstavivosť (predstavy a fantázia): usmerňovanie
a rozvíjanie vnímania a predstáv.
6. Kognitívne činitele a učenie: myslenie - utváranie pojmov a kognitívny vývin, reč, poruchy reči, inteligencia,
tvorivosť.
7. Pamäť a učenie. Sociálne učenie a jeho úloha pri formovaní osobnosti. Pozornosť a jej charakteristika:
vzbudzovanie a udržiavanie pozornosti. City a vôľa – základ prežívania: rozvíjanie vyšších citov.
8. Biologické a sociálne činitele a ich vzájomné pôsobenie pri utváraní osobnosti. Pojem osobnosť. Štruktúra
osobnosti a možnosti jeho poznávania.
9. Motivácia a jej utváranie. Charakteristika osobnosti, schopnosti, temperament, záujmy, charakter, postoje.
10. Náročné životné situácie v živote človeka. Frustrácia, deprivácia a stres. Možnosti vyrovnávania sa so
záťažou u sociálneho pracovníka.
Povinná literatúra:
NOCIAR, A. 2009. Základy psychológie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2009.
MACKOVÁ, Z. 2010. Všeobecná psychológia pre pomáhajúce profesie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2010.
Odporúčaná literatúra:
DANIEL,J. a kol. 2006. Prehľad všeobecnej psychológie. Nitra :Triton, 2006.
GÁBOROVÁ, Ľ., GÁBOROVÁ, Z. 2005. Človek v sociálnom kontexte. Prešov : LANA, 2005.
ATKINSONOVÁ, L. R. a kol. 1993. Psychologie. Praha : Victoria Publishing, 1993.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá

Kód

Typ štúdia: bakalárske

Názov predmetu: Základy sociológie

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

Zabezpečuje:

Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
1. r. / ZS
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomná práca
Záverečné hodnotenie: test
Cieľ predmetu:

Počet kreditov
4

Naučiť študentov chápať sociologickú perspektívu a rozvíjať ich schopnosť kriticky preverovať platnosť bežného
poznania. Osvojiť si základné pojmy, či prístupy zo všeobecnej sociológie a odvetvových sociologických disciplín s
dôrazom na tie oblasti, kde sa stretáva s praxou či teóriou sociálnej práce a činnosťou sociálneho pracovníka.

Stručná osnova predmetu:
•
•
•
•
•

Základná charakteristika sociológie.
Sociologická perspektíva, sociálne javy a sociálne problémy.
Vznik a vývoj sociologickej teórie.
Sociologický výskum.
Moderná spoločnosť, modernizácia, racionalizácia.
• Kultúra. Sociálne skupiny a organizácie. Sociálna štruktúra, sociálna stratifikácia. Práca, povolanie.
• Sociológia a sociálna práca.
Povinná literatúra:
KARDIS, K. 2009. Základy sociológie. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove, 2009.
GÖPPNER, H. J. – HÄMÄLÄINEN, J. 2008. Rozprava o vede o sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety,
2008.
BÚZIK, B., SOPÓCI, J. 2006. Základy sociológie. Bratislava : SPN, 2006.
KOŠTA, J. 2004. Sociológia. Bratislava : Ekonóm, 2004.
Odporúčaná literatúra:
HAVLÍK, R. 2007. Úvod do sociológie. Praha : Karolinum, 2007.
JANDOUREK, J. 2003. Úvod do sociologie. Praha : Portál, 2003.
KELLER, J. 2005. Úvod do sociológie. Praha : SLON, 2005.
BERGER, P. 2003. Pozvání do sociologie. Humanistická perspektiva. Brno : Barrister Principal 2003.

BAHOUNEK, T. 1997. Křesťanská sociologie pro každého. Třebíč : Arca JiMfa, 1997.
RITZER, G. 1996: Mcdonaldizace společnosti. Praha : Academia. 1996.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá

Kód

Typ štúdia: bakalárske

Názov predmetu: Úvod do právnych disciplín

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

Zabezpečuje:

Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
1. r. / ZS
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: test
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:

Počet kreditov
4

Cieľom predmetu je „entrée“ do práva ako normatívneho systému. V prvej – najdôležitejšej časti – základy teórie
práva, sa poslucháč naučí chápať právne pojmy a terminológiu, ktorá je po užiteľná vo všetkých právnych
oblastiach, ale hlavne v budúcej praxi. Druhú časť tvoria základy štátneho (ústavného) práva a medzinárodné
organizácie. Tretiu časť tvorí náčrt historických medzníkov, spojených s tvorbou práva, ako normatívneho
systému.

Stručná osnova predmetu:
• Právo ako jav, vzťah práva a niektorých kategórii (morálka, sloboda, rovnosť, ...),
• Právo a štát (ústava, forma štátu, forma vlády, štátne zriadenie, štát. režim, právny štát),
• Právna norma (štruktúra, rekognícia, prijatie, platnosť, účinnosť, zánik platnosti),
• Členenie práva, svetové právne systémy.
• Tvorba práva, pramene práva, výklad a aplikácia práva.
• Ústava SR, náš ústavný vývoj.
• Forma štátu a náčrt jej ústavných základov, sústava najvyšších štátnych orgánov SR.
• Základné práva a slobody, štátne zriadenie, volebný systém SR.
• Územná samospráva obcí a VÚC.
• OSN, Medzinárodná organizácia práce, Rada Európy, Európska únia.
• Historický a štátny vývoj na našom území do Veľkej Moravy, V. Morava a Slovensko ako
súčasť Uhorského štátu.
Povinná literatúra:
POSLUCH, M. – CIBULKA, Ľ. Štátne právo SR. Bratislava : Heuréka, 2009.
Ústava SR č. 460/1992 Zb.
Odporúčaná literatúra:
ŠMID, M. Úvod do práva. Trnava : TU, 1998.
ŠÍBL, D. 1998. Európska únia – naša brána do 3. tisícročia. Bratislava : Ekonom. Univerzita, 1998.
PRUSÁK J. 1995.Teória práva. Bratislava :UK 1995.
ŽELEZKOVÁ, G. –BLAHO, P. 1994. Všeobecné dejiny štátu a práva. Bratislava : UK 1994.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá

Kód

Typ štúdia: bakalárske

Názov predmetu: Základy ekonomiky pre sociálnych pracovníkov

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

Zabezpečuje:

Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška
Počet kreditov
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
3
1. r. / ZS
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: test
Cieľ predmetu: Vysvetliť podstatu ekonómie, základné ekonomické pojmy, funkcie a kategórie.
Stručná osnova predmetu:
• Historická podmienenosť ekonomiky (potreby a ich uspokojovanie),
• typy ekonomík,
• trh, trhový mechanizmus, tvorba ceny,
• výrobné faktory a kolobeh zdrojov,
• peniaze a bankový systém v trhovej ekonomike,
• ekonomická úloha štátu,
• národné hospodárstvo,
• 8. svetové hospodárstvo, medzinárodná ekonomická integrácia, globalizácia,
• 9. stručný vývoj ekonomického myslenia.
Povinná literatúra:
BUGRI, Š. 2008. Základy ekonomiky pre sociálnych pracovníkov. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2009.

Odporúčaná literatúra:
ŠLOSÁR, R. – BÚROVÁ, S. – FABOVÁ, L. – LISÝ, J. 2006. Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava : SPN,
2006.
LISÝ, J. 2005. a kol. Ekonómia v novej ekonomike . Bratislava : Iura Edition, 2005.
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá

Kód

Typ štúdia: bakalárske

Názov predmetu: Základy filozofie

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

Zabezpečuje:

Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
1. r. / ZS
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: –
Záverečné hodnotenie: test
Cieľ predmetu:

Počet kreditov
3

Prednášky vovádzajú do filozofickej problematiky, vysvetľujú základné filozofické pojmy, predstavujú hlavné
filozofické otázky a spôsoby ich riešenia; vedú poslucháčov k samostatnému mysleniu.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné informácie o disciplíne. Zdôvodnenie obsahu disciplíny. Čo je filozofia? Etymológia filozofie. Mýtus
a logos.

2.Predsokratovské chápanie filozofie ako hľadanie múdrosti. Sokratovsko - platónská filozofia ako starosť o dušu.
Aristoteles - prvá filozofia.

3. Stredoveká koncepcia filozofie. Patristika, scholastika.
4. Novoveké premeny koncepcie filozofie. Renesančné chápania filozofie.
5. Descartovský model racionalistickej filozofie. Osvietenecká filozofia.
6. Nemecká idealistická filozofia.
7. Niektoré podoby súčasnej filozofie. Fenomenológia, existencializmus, analytická filozofia, personalizmus.
8. Štruktúra filozofie. Základné filozofické disciplíny. Etika ako praktická filozofia, sociálna filozofia.
9. Filozofia ako kritická reflexia človeka a sveta. Človek a kultúra. Boh ako absolútna podmienka.
10. Fenomén krízy a filozofia. Globálna sociálna a ekologická kríza. Európa a európske dedičstvo.
Povinná literatúra:
MLYNARČÍK, P. 2010. Základy filozofie. Žilina : VŠZaSP sv. Alžbety, 2010.
GLASOVÁ, K. 2008. Filozofia v praxi sociálneho pracovníka. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, 2008.

Odporúčaná literatúra:
HLAVINKA, P. 2008. Dějinyfilosofie – jasné a sručně. Praha : Triton, 2008.
ANZENBACHER, A. 1991. Úvod do filozofie. Praha : Portál, 2004.
STÖRIG, H. J. 1992. Malé dějiny filosofie. Praha : Zvon, 1992.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá

Kód

Typ štúdia: bakalárske

Názov predmetu: Seminárna práca

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

Zabezpečuje:

Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška
Počet kreditov
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
3
1. r. / ZS
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 5
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: –
Záverečné hodnotenie: vypracovanie seminárnej práca
Cieľ predmetu:
Spoznať hlavné zásady výstavby textu, základné a odborné požiadavky na napísanie práce, preveriť odborné
schopnosti a vedomosti, ale aj schopnosť interpretácie odborného problému, vlastná interpretácia zistených faktov
a ich prehľadné spracovanie vrátane zaradenia do príslušného odborového či historického kontextu sociálnej
práce.

Stručná osnova predmetu:
• Úvod do problematiky na základe cieľov predmetu
• Výber témy (vždy s ohľadom na pracovisko študenta alebo vzťah k oblasti sociálnej práce)
• Formálna úprava seminárnej práce
• Štruktúra seminárnej práce
• Obsah seminárnej práce
• Citovanie použitej literatúry
• Prezentácia seminárnej práce
Povinná literatúra:
ORENDÁČ, P. 2009. Ako písať školské a záverečné práce (Metodická pomôcka pre študentov). 2. vydanie.
Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2009. ISBN 978-80-89271-43-6.
Odborná literatúra podľa témy seminárnej práce.
Odporúčaná literatúra:
MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. et al. 2005. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vyd. Martin
: Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30. 6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá

Kód

Typ štúdia: bakalárske

Názov predmetu: Základy pedagogiky

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

Zabezpečuje:

Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
1. r. / ZS
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: seminárna práca
Záverečné hodnotenie: písomný test
Cieľ predmetu:

Počet kreditov
2

Cieľom predmetu je podať základné informácie o pedagogike ako vede o výchove a vzdelávaní. Poskytnúť
študentom informácie o metódach, prostriedkoch, princípoch a cieľoch výchovy a vzdelávania v ľudskej
spoločnosti so zameraním na jedinca ako sociálnej bytosti.

Stručná osnova predmetu:
•
•

Pedagogika ako veda o výchove.
Základné a nové pojmy v pedagogike (výchova, vzdelávanie, edukácia, vzdelanie, učenie, záľuby, záujmy,
potreby...) .
• Vznik pedagogiky ako vedy (vplyv filozofických smerov na pedagogiku, výchova v starom Grécku,
formovanie pedagogiky ako uceleného vedného systému, Ján Amos Komenský).
• Zakladateľ pedagogiky ako vednej disciplíny – J.F. Herbart.
• Pedagogika v 20. storočí.
• Systém pedagogických vied a vzťah pedagogiky k iným (sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika ,
pedagogika dospelých (andragogika), pedagogika voľného času, pedagogická psychológia , porovnávacia
pedagogika).
• Základy všeobecnej didaktiky (teória a výskum kurikula, humanizácia výchovy vzdelávania, teória a výskum
vyučovania, vyučovací proces – edukačný proces).
• Teória výchovy (cieľ výchovy, výchovný proces, metódy a prostriedky výchovy).
• Utváranie osobnosti (osobnosť žiaka, osobnosť učiteľa).
• Človeka a výchova v globalizovanom svete.
Povinná literatúra:
BOŠNÁKOVÁ, M. 2006. Základy pedagogiky. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2006.

Odporúčaná literatúra:
KUDLÁČKOVÁ, B. 2009. Dejiny pedagogického myslenia. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009.
KUDLÁČKOVÁ, B. 2007. Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia. Trnava : PdF TU 2007
TOLNÁROVA, S. 2007. Problémy výchovy na prahu 21. Storočia. Bratislava : IRIS 2007.
KOVALČÍKOVÁ, I. 2002. Pedagogika. Úvod do štúdia. Prešov : PF PU, 2002.
PRŮCHA, J. 1997. Moderní pedagogika. Praha : Portál 1997
PRŮCHA, J. – WALTEROVÁ, E. – MAREŠ, J. 1995. Pedagogický slovník. Praha : Portál 1995.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá

Kód

Typ štúdia: bakalárske

Názov predmetu: Odborná prax

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

Zabezpečuje:

Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška / prax
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
1. r. / ZS
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 5 / 40
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: vypracovanie správy z praxe
Cieľ predmetu:
Oboznámiť poslucháčov daného odboru s praktickými formami sociálnej práce.
Stručná osnova predmetu:
•

Charakteristika pracoviska odbornej praxe

•

Činnosť študenta počas odbornej praxe.

•

Charakteristika klientely pracoviska.

•

Prínos odbornej praxe a skúsenosti.

•

Nedostatky odbornej praxe.

Počet kreditov
2

Povinná literatúra:
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Odporúčaná literatúra:
SCHAVEL, M. a kol. 2008. Sociálna práca vo verejnej správe. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2008.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Základy sociálnej práce

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
1. r. / LS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 10

Počet kreditov
6

Podmieňujúce predmety: Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: test
Záverečné hodnotenie: ústna skúška
Cieľ predmetu: Oboznamuje študentov s teoretickými základmi sociálnej práce, s pojmovým aparátom
a základnými konceptmi sociálnej práce v súčasnosti.
Stručná osnova predmetu:
1. Sociálna práca a jej pojmové vymedzenie, charakteristika súčasnej sociálnej práce
2. Predmet, objekt a subjekt sociálnej práce
3. Pomoc a pomáhanie
4. Sociálna intervencia
5. Osobnosť sociálneho pracovníka
6. Sociálny klient, typológia klientov
7. Sociálna starostlivosť – sociálny konflikt
8. Profesionálne kompetencie sociálneho pracovníka
9. Sociálny problém, sociálny konflikt
10. Sociálna opora – sociálna podpora, sociálna sieť
11. Základné druhy – polia sociálnej práce
12. Sociálna práca a globalizácia.
Povinná literatúra:
ONDRUŠOVÁ, Z. a kol. 2008. Základy sociálnej práce. Brno : MSD, 2008.
ONDRUŠOVÁ, Z. a kol. 2010. Základy sociálnej práce pre pomáhajúce profesie. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety,
2010.
Odporúčaná literatúra:
STRIEŽENEC, Š. 2006. Teória a metodológia sociálnej práce. Trnava : Tripsoft, 2006.
LEVICKÁ, J. 2009. Sociálna práca II. Trnava : Oliva, 2009.
LEVICKÁ, J. 2007. Sociálna práca I. Trnava : Oliva, 2007.
LEVICKÁ, J. 2002. Teoretické aspekty sociálnej práce. Trnava : Prosocio 2002.
EDWARDS, R. L. et al. 2004. Encyclopedia of Social Work. 19th Ed. Washington, DC : NASW, 2004.
TOKÁROVÁ, A. 2003. Sociálna práca. Prešov : FiF PU, 2003.
MATOUŠEK, O. a kol. 2001. Základy sociální práce. Praha : Portál, 2001.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Etika v sociálnej práci

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
1. r. / LS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
4

Podmieňujúce predmety: Základy filozofie
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:
Osvojiť si základné etické pojmy a prístupy k mravnosti človeka so špecifickým zameraním na aplikovanú etiku
sociálnej práce. Študenti budú oboznámení s aktuálnymi poznatkami a trendmi vzhľadom na etickú zodpovednosť
sociálnych pracovníkov voči sebe, klientom, profesii, pracovisku a spoločnosti, ktoré sú súčasťou etických kódexov
sociálnej práce.
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy etiky – Stručný prehľad vývoja a teórie etiky (filozofia a náboženstvo) – Základné ľudské práva –
Etický kódex sociálnej práce – Hodnoty v sociálnej práci – Etická zodpovednosť voči sebe a profesii – Etická
zodpovednosť voči klientom – Zodpovednosť voči kolegom, pracovisku a spoločnosti – Ochrana osobných údajov
a informovaný súhlas – Úplatky a korupcia – Etická dilema – Etické aspekty výskumu.
Povinná literatúra:
MÁTEL, A. a kol. 2010. Etika sociálnej práce. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010.
MÁTEL, A. – SCHAVEL, M. – MÜHLPACHR, P. – ROMAN, T. 2010. Aplikovaná etika v sociální práci. Brno :
Institutmezioborovýchstudií, 2010.
Odporúčaná literatúra:
PARROTT, L. 2010. Values and Ethics in SocialWorkPractice. 2nd Ed. Exeter : Learning Matters Ltd., 2010.
DANCÁK, P. 2007. Úvod do etiky pre študentov sociálnej práce. Prešov : Petra, 2007.
REAMER, F. G. 2006. SocialWorkValues and Ethics. New York : Columbia University Press, 2006.
BANKS, S. 2006. Ethics and Values in Social Work. 3rd Ed. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2006.
GOLDMAN, R. – CICHÁ, M. 2004. Etika zdravotní a sociální práce. Olomouc : UPOL, 2004.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Sociológia

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
1. r. / LS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
4

Podmieňujúce predmety: Základy sociológie
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomná práca
Záverečné hodnotenie: test
Cieľ predmetu:
Nadviazať na predchádzajúci predmet Základy sociológie a pokračovať v rozvíjaní sociologickej perspektívy u
študentov. Osvojiť si ďalšie a rozširujúce pojmy či prístupy zo všeobecnej sociológie a odvetvových sociologických
disciplín s dôrazom na tie oblasti, kde sa stretáva s praxou či teóriou sociálnej práce a činnosťou sociálneho
pracovníka.
Stručná osnova predmetu:
• Hlavné súčasné sociologické smery a perspektívy.
• Socializácia. Socializácia a spoločenský poriadok.
• Ľudská prirodzenosť.
• Sociológia manželstva a rodiny.
• Zdravie, choroba a starnutie.
• Komunity.
• Spoločenská zmena, informačná spoločnosť, postmodernita.
• Sociálna kontrola, sociálne deviácie, totálne inštitúcie.
Povinná literatúra:
KARDIS, K. 2009. Základy sociológie. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove, 2009.
FUKUYAMA, F. 2005. Veľký rozvrat. Ľudská prirodzenosť a opätovné nastolenie spoločenského poriadku.
Bratislava : Agora, 2005.
BERGER, P. 2003. Pozvání do sociologie.Humanistická perspektiva. 2. vyd. Brno : Barrister & Principal 2003.
Odporúčaná literatúra:
FFORDE, M. 2010. Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava : Lúč, 2010.
GÖPPNER, H. J. – HÄMÄLÄINEN, J. 2008. Rozprava o vede o sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety,
2008.
MATULNÍK, J. – MINICHOVÁ, M. (eds.) 2005. Sociálne dimenzie zdravia a zdravotníctva. Zborník referátov
z medzinárodnej konferencie. Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 2005.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Vývinová psychológia

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
1. r. / LS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
4

Podmieňujúce predmety: Všeobecná psychológia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: ústna skúška
Cieľ predmetu:
Osvojenie si vedeckých poznatkov zo zákonitosti vývinu ľudskej psychiky človeka ako aj spojitosťou s ostatnými
vednými disciplínami. Účelom predmetu je podať základné poznatky biologického i psychologického vývinu od
počatia po smrť človeka.
Stručná osnova predmetu:
1. Vývinová psychológia – teoretické opodstatnenie a metodológia výskumu vývinovej psychológie
2. Základná periodizácia vývinu. Hlavné úlohy vývinových období.
3. Prenatálne obdobie, obdobie novorodenca, kojenca a batolaťa – kognitívny vývin, emocionalita a sociálne
správanie.
4. Predškolský vek a vstup do školy – základné psychologické charakteristiky. Od hry po prácu. Predpoklady pre
vstup do školy. Rozvoj reči a morálneho vedomia
5. Mladší školský vek a dospievanie. Socializácia na školu a zmeny v kognitívnom vývine. Znaky dospievanie –
predpuberta a puberta.
6. Starší školský vek a adolescencia. Voľba povolania. Charakteristiky vývinového obdobia dospievajúcich. Vstup
do sveta dospelých, socializácia na pracovné prostredie.
7. Dospelý vek a krízy dospelosti. Rozdelenie dospelého veku – hlavné úlohy a zmeny v psychickom prežívaní.
8. Staroba a príprava na smrť. Zhodnotenie všetkých vývinových období.
Povinná literatúra:
KONČEKOVÁ,Ľ. 2007. Vývinová psychológia. 2. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007.
Odporúčaná literatúra:
VÁGNEROVÁ, M. 2006.Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2006.
LANGMEIER, J. a kol. 2000. Vývojová psychologiepropediatry. Praha : Portál, 2000.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá

Kód

Typ štúdia: bakalárske

Názov predmetu: Občianske a správne právo

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

Zabezpečuje:

Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška
Počet kreditov
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
4
1. r. / LS
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8
Podmieňujúce predmety: Úvod do právnych disciplín
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: test
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:
Osvojenie si zásad o správnom konaní, ktoré korešpondujú s problematikou sociálnej práce.
Stručná osnova predmetu:
1. Východiská a prístupy k štúdiu predmetu. Členenie: občianske právo (OP) hmotné, občianske
procesné, správne právo hmotné a správne právo (SP) procesné. Vzťah OP a SP k iným
odvetviam slovenského právneho systému, ku komunitárnemu právu EÚ a k medzinárodnému
právu.
2. Pramene OP a SP. Občianskoprávne vzťahy a ich ochrana. Vznik občianskoprávnych vzťahov.
Možnosť ochrany práva svojpomocou. Účastníci občianskoprávnych vzťahov.
3. Zastúpenie. Právne úkony. Náležitosti právnych úkonov.
4. Zmluvy, návrh na uzavretie zmluvy, akceptácia – prijatie návrhu.
5. Premlčanie - preklúzia práva, resp. zánik práva.
6. Právne pojmy podľa OZ.
7. Veci a práva v občianskoprávnych vzťahoch.
8. Vecné práva – vlastnícke právo, vecné bremená, vyvlastnenie.
9. Zodpovednosť za škodu. Formy zavinenia.
10. Dedenie.
11. Právna ochrana spotrebiteľa.
Povinná literatúra:
VALLOVÁ, J. 2010. Správne konanie pre sociálnych pracovníkov (Vybrané kapitoly zo správneho práva).
Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2010.

Občiansky zákonník (zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)
Občiansky súdny poriadok (zák. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov)
Zákon o správnom konaní (č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov)
Odporúčaná literatúra:

ROHÁČ, J. 1995. Právo a spoločnosť II. Občianske právo. Prešov, 1995.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Somatológia

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
1. r. / LS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
3

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: test
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov so základnými prejavmi živých systémov so zameraním na biológiu človeka.
Stručná osnova predmetu:
1. Dôležité molekuly biologických systémov
2. Cytoplazmatická membrána
3. Bunka
4. Dedičnosť
5. Diferenciácia
6. Rozmnožovanie
7. Programovanie a vývoj ľudského zárodku
8. Štruktúra a funkcia orgánového systému
9. Prostredie a živý organizmus
Povinná literatúra:
KOPECKÝ, Š. 2002. Základy anatómie človeka. Trnava : SAP, 2002.
Odporúčaná literatúra:
POSPÍŠIL, M. a kol. 1998. Biológia človeka 1. Bratislava : PF UK, 1998.
POSPÍŠIL, M. a kol. 2002. Biológia človeka 2. Bratislava : PF UK, 2002.
DYLEVSKÝ, I. 2000. Somatológia. Martin : Osveta, 2000
ABRAHAMS, P. – ZLATOŠ, J. 2004. Ľudské telo. Atlas anatómie človeka. Praha : Ottovonakladatelství, 2004.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Sociálno-psychologický výcvik I – sebapoznanie a sebahodnotenie

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
1. r. / LS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: výcvik
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 10

Počet kreditov
3

Podmieňujúce predmety: Všeobecná psychológia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:
Získať komplexný prehľad o možnostiach introspekcie a jej nutnosť pre sociálnu prácu. Zážitkom na sebe formou
sociálno-psychologického nácviku nacvičiť sociálne zručnosti a spôsobilosti nevyhnutné pre profesiu sociálneho
pracovníka.
Stručná osnova predmetu:
1. Teória sebapoznania a sebahodnotenia.
2. Kritický a nekritický pohľad na vlastnú osobnosť.
3. Sebahodnotenie a sebavedomie.
4. Nutnosť introspekcie v sociálnej práci.
5. Chyby pre sebapoznávaní a sebahodnotení.
Povinná literatúra:
KOLLÁRIK,T. – SOLLÁROVÁ, E. 2004. Metódy sociálno-psychologickej praxe. Bratislava : Ikar, 2004
Odporúčaná literatúra:
ROGERS, C. 1999. O osobnej moci. Modra : Persona, 1999.
YALOM, I. 1999. Lži na pohovce. Praha : Portál, 1999.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá

Kód

Typ štúdia: bakalárske

Názov predmetu: Andragogika

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

Zabezpečuje:

Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
1. r. / LS
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8
Podmieňujúce predmety: Základy pedagogiky
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: seminárna práca
Záverečné hodnotenie: test
Cieľ predmetu:

Počet kreditov
2

Oboznámiť študentov so základmi andragogickými pojmami ako edukácia dospelých, ďalšie vzdelávanie,
celoživotné vzdelávanie a pod. Orientovať sa v procese vzdelávania dospelých vo vzťahu k základným problémom
sociálnej práce a osvojiť si základy andragogiky ako vedy o edukácii dospelých.

Stručná osnova predmetu:
• Základné andragogické pojmy – edukácia dospelých, celoživotné vzdelávanie (CZV), ďalšie vzdelávanie,
kontinuálne vzdelávanie, formálne, neformálne a informálne vzdelávanie, výchova, sebavzdelávanie,
učenie sa.
• Edukácia dospelých ako veda – jej predmet skúmania a systém.
• Cieľové skupiny vo vzdelávaní dospelých, ciele obsah , metódy a formy vzdelávania dospelých.
• Druhy, formy a metódy ďalšieho vzdelávania (profesijné, záujmové, občianske...).
• Manažment vzdelávania, vzdelávatelia dospelých a poradenstvo.
• Základné dokumenty o CZV.
Povinná literatúra:
KRYSTOŇ, M. – SABOLOVÁ, G. 2004. Úvod do andragogiky a psychológie dospelých. Banská Bystrica :
Pedagogická fakulta UMB, 2004.
BENEŠ, M. 2003. Andragogka – teoretické základy. Praha : Eurolex Bohemia, 2003.

Odporúčaná literatúra:
PRUSÁKOVÁ,V. 2000. Systémový prístup k ďalšiemu vzdelávaniu. Bratislava : IVPS 2000
BENEŠ, M. 1997. Úvod do andragogiky. Praha : UK, 1997.
PALÁN, Z. 1997. Výkladový slovník vzdělávání dospělých. Praha : DAHA, 1997.
LIERMAN, W. 1996. Čtyři kultury ve vzdělávaní. Praha, 1996.
PERHACS, J – PAŠKA, P. 1995. Dospelý človek v procese výchovy. Bratislava : Stimul 1995.
PERHÁCS, J. 1995. Utváranie osobnosti dospelého človeka. Bratislava : NOC, 1995.
ŠVEC, Š. 1995. Základné pojmy v pedagogike a andragogike. Bratislava : Iris 1995.
ŽELÍNEK, M. 1995. Étos a utváranie mravnej identity osobnosti. Bratislava : Iris, 1995.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Pediatria pre sociálnu prácu

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
1. r. / LS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
2

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: test
Cieľ predmetu: Získať základné teoretické poznatky z odboru pediatria s dôrazom na vekové zvláštnosti
a psychomotorickú úroveň dieťaťa. Preukázať poznatky o zdravom vývine dieťaťa s dôrazom na výživu. Dôležitou
súčasťou je získavanie poznatkov o ochrane detí pred chorobami, škodlivými vplyvmi, drogová prevencia, prvá
pomoc pri závažných klinických stavoch a pri poraneniach a otravách. Problémy sociálnej pediatrie (týrané deti,
delikvencie mladistvých, drogové závislosti, spolupráca rodiča, lekára a sociálneho pracovníka, sociálna
intervencia)
Stručná osnova predmetu:
1. Rast a vývin dieťaťa
2. Fyziológia a patologické stavy novorodeneckého obdobia
3. Imunita, poruchy imunity, alergia, očkovanie
4. Výživa a poruchy výživy
5. Choroby tráviaceho systému
6. Choroby dýchacieho systému
7. Choroby srdca a krvného obehu
8. Choroby krvi a krvotvorných orgánov
9. Choroby obličiek a močových ciest
10. Choroby endokrinného systému
11. Infekčné choroby v detskom veku
12. Choroby kože
13. Urgentné stavy v detskom veku
14. Sociálna pediatria
Povinná literatúra:
ŠAŠINKA, M. – ŠAGÁT, T. – KOVÁCZ, L. Pediatria 1, 2. Bratislava : Herba, 2007.
Odporúčaná literatúra:
DUNOVSKÝ J. 1999. Sociální pediatrie. Praha : Grada ,1999.
DUNOVSKÝ, J. 1986. Dítě a poruchy rodiny. Praha : Avicenum, 1986.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Úvod do sociálnej politiky

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
2. r. / ZS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 10

Počet kreditov
8

Podmieňujúce predmety: Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: test
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:
Získať vedomosti o súčasnej sociálnej politike, jej typoch, možnostiach riešenia konkrétnych sociálnych udalostí,
o možných trendoch v sociálnej politike, regionálnej i európskej sociálnej politike.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy: sociálna politika, sociálny štát, sociálne zabezpečenie (sociálne poistenie, sociálna podpora,
sociálna pomoc), subjekty a objekty sociálnej politiky, predmet sociálnej politiky
2. Princípy, nástroje a funkcie sociálnej politiky; spôsoby financovania sociálnej politiky, daňová politika
3. Sociálne udalosti (zdravie, choroba a invalidita; staroba; chudoba; nezamestnanosť; dezintegrácia)
4. Welfare State: definičné znaky (dekomodifikácia, redistribúcia, sociálne práva) a základné hodnoty (pozitívna
sloboda, sociálna rovnosť, solidarita)
5. Historický vývoj sociálnej politiky v Európe a vo svete - starovek, stredovek, novovek, 19. a 20.storočie
(Nemecko, Veľká Británia, Švédsko); Bismarck, Keynes, Beveridge, Myrdal, koncepcia Folkhemmet, sociálnotrhové hospodárstvo, globalizácia a kríza sociálneho štátu
6. Ľudské práva ako východisko sociálnej politiky, koncepcia T. H. Marshalla, Všeobecná deklarácia ľudských
práv (1948), generácie ľudských práv
7. Aktuálne filozofické teórie sociálnej politiky: utilitarizmus, egalitárny liberalizmus (J. Rawls), komunitarizmus,
neomarxizmus; sociálna náuka cirkvi, pápežské encykliky
8. Politické ideológie vo vzťahu k sociálnej politike (pravica verzus ľavica, liberalizmus verzus konzervativizmus)
9. Klasifikácia sociálneho štátu podľa Espinga-Andersena, Titmussa a Boboliho
10. Sociálna politika na Slovensku – historický vývoj, transformácia po roku 1989 a súčasnosť
Povinná literatúra:
BOTEK, O. 2009. Sociálna politika pre sociálnych pracovníkov. Piešťany : PN Print, 2009.
BLAHA, Ľ. 2009. Späť k Marxovi? (sociálny štát, ekonomická demokracia a teória spravodlivosti). Bratislava :
Veda, 2009., s. 28-112.
Odporúčaná literatúra:
TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teorie a metodologiesociální politiky. Praha : Portál, 2010.
KREBS, V. 2005. Sociální politika. Praha : ASPI, 2005
POTŮČEK, M. 1995. Sociální politika. Praha : SLON, 1995.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá

Kód

Typ štúdia: bakalárske

Názov predmetu: Rodinné právo

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

Zabezpečuje:

Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
2. r. / ZS
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8
Podmieňujúce predmety: Úvod do právnych disciplín. Občianske a správne právo.
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: test
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:

Počet kreditov
5

Teoretická a praktická príprava na realizáciu rodinného práva v profesijnej činnosti sociálneho pracovníka.

Stručná osnova predmetu:
Ústavná ochrana manželstva, rodičovstva a rodiny. Základné zásady nového ZR. Manželstvo – vznik,
vzťahy medzi manželmi, zánik, rozvod. Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu na
čas po rozvode. Vzťahy medzi rodičmi, deťmi a ostatnými príbuznými. Výchovné opatrenia. Zásady do
rodičovských práv a povinností. Poručníctvo a opatrovníctvo. Výživné. Určenie rodičovstva a osvojenie.
Mediácia pri riešení sporov vznikajúcich z rodinnoprávnych vzťahov.
Povinná literatúra:

Zákon o rodina č. 36/2005 Z. z. v z.n.p
ROHÁČ, J. 2007. Sociálnoprávne atribúty manželstva, rodičovstva a rodiny. Výber otázok z Nového
zákona a súvisiacich predpisov. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety. ÚSVaZbl. P.P. Gojdiča v Prešove,
2007.
Odporúčaná literatúra:

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Psychológia osobnosti a sociálna psychológia

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
2. r. / ZS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
4

Podmieňujúce predmety: Všeobecná psychológia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:
Teoretické osvojenie poznatkov psychológie osobnosti a sociálnej psychológie a ich aplikácia v terénnej praxi.
Dôležitosť interakcie človeka s prostredím a jeho vplyv na rozvoj osobnosti.
Stručná osnova predmetu:
• Predmet, hlavné školy a výskum psychológie osobnosti a sociálnej psychológie.
• Determinanty osobnosti, štruktúra a dynamika osobnosti.
• Poruchy osobnosti a ich odraz v sociálnom prostredí.
• Skupiny a sociálne javy.
• Základné procesy v sociálnej psychológii.
• Sociálna patológia jedinca a patologické javy spoločnosti.
• Využitie psychológie osobnosti a sociálnej psychológie v praxi sociálneho pracovníka.
Povinná literatúra:
BIZNÁROVÁ, M. 2006. Psychológia osobnosti a sociálna psychológia. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2006.
PRUŽINSKÁ, J. 2006. Psychológia osobnosti. Bratislava : OZ Sociálna práca, 2006.
Odporúčaná literatúra:
STEMPELOVÁ, J. 2007. Stručný slovník zo sociálnej psychológie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2007.
HEYSOVÁ, N. 2005. Základy sociálnípsychologie. Praha : Grada, 2005.
RUISEL, I. 2007. Osobnosť a poznávanie. Bratislava : Ikar, 2007.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá

Kód

Typ štúdia: bakalárske

Názov predmetu: Špeciálna a liečebná pedagogika

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

Zabezpečuje:

Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
2. r. / ZS
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8
Podmieňujúce predmety: Základy pedagogiky
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: Záverečné hodnotenie: písomný test
Cieľ predmetu:

Počet kreditov
4

Cieľom je poskytnúť potrebné informácie z oblasti edukácie detí, mládeže a dospelých so špeciálnymi potrebami.
Poukazuje na osobitosti jednotlivých typov postihnutia a na osobitosti súvisiace s výchovou a vzdelávaním podľa
typológie osôb so zdravotným postihnutím.

Stručná osnova predmetu:
•
•
•

Špeciálna a liečebná pedagogika ako vedný obor a ich zameranie (predmet, cieľ, úloha, pojem „liečebná“)
Systém špeciálnej a liečebnej pedagogiky ako vedného odboru.
Vymedzenie základných pojmov (porucha, disabilita - obmedzenie, handicap, defekt, chyba, anomália,
deviácia, ohrozenie).
• Príčiny vzniku zdravotného postihnutia.
• Princípy a metódy v špeciálnej pedagogike, liečebno-pedagogické metódy.
• Špeciálno-pedagogická diagnostika, diagnostické metódy v liečebnej pedagogike.
• Zásady, prístupy v liečebnej pedagogike.
• Terapie v liečebnej pedagogike a formy liečebno-pedagogickej práce, liečebno-pedagogické programy
• Systém špeciálneho školstva.
• Integrácia a individuálny výchovno-vzdelávací plán (IVP).
• Špeciálna pedagogika a dospelí klienti.
• Zdravotne postihnuté dieťa v rodine.
• Súčasné trendy v špeciálnej a liečebnej pedagogike.
Povinná literatúra:
MÜHLPACHR, P. 2007. Dilemata speciální pedagogiky. Brno : MSD, 2007.
HORŇÁKOVÁ, M. 2005. Liečebná pedagogika pre pomáhajúce profesie. Bratislava : OZ Sociálna práca, 2005.

Odporúčaná literatúra:
SLOWIK, J. 2007. Speciálni pedagogika. Praha : Grada, 2007.
REPKOVÁ, K. a kol. 2003. Zdravotné postihnutie v kontexte novodobej sociálnej politiky. Bratislava : Informačná
kancelária Rady Európy, 2003.
HORŇÁK, L.- KOLLÁROVÁ , E.- MATUŠKA, O. 2002. Dejiny špeciálnej pedagogiky. Prešov PF PU, 2002.
KERREROVÁ, S. 1997. Dítě se speciálnymi potrebami. Praha : Portál, 1997.
VAŠEK, Š. 1996.Špeciálna pedagogika. Bratislava : Sapientia, 1996.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá

Kód

Typ štúdia: bakalárske

Názov predmetu: Sociálna pedagogika

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

Zabezpečuje:

Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
2. r. / ZS
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8
Podmieňujúce predmety: Základy pedagogiky
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: : –
Záverečné hodnotenie: písomný test
Cieľ predmetu:

Počet kreditov
3

Poskytnúť študentom základné informácie o pojmoch, predmete, vývojových smeroch sociálnej pedagogiky ako
vednej disciplíny. Upozorniť na prepojenosť sociálnej pedagogiky a sociálnej práce ako aj jej v vzťah k iným
vedným disciplínam. Poukázať na súčasné problémy a úlohy sociálnej pedagogiky.

Stručná osnova predmetu:
•
•
•
•
•

Úvod a stručný prehľad dejín sociálnej pedagogiky (predmet cieľ, úloha).
Vývoj sociálno-pedagogických smerov (filozoficko-historické východiská).
Metodológia sociálnej pedagogiky.
Súčasný stav sociálnej pedagogiky jej vzťah k sociálnej práci.
Socializácia (charakteristika, etapy, funkcie, socializačné činitele, socializácia osobnosti, socializácia
a výchova, druhy sociálneho správania).
• Prostredie ako výchovný činiteľ (rodina, škola, vrstovnícke skupiny) a vplyv rodinného prostredia na výchovu
dieťaťa, sociálnoprávna ochrana, škola a dieťa).
• Hodnoty – ich význam v socializácii.
• Normalita, disnormalita.
• Sociálno-patologické javy detí a mládeže (záškoláctvo, šikana, neorganizovaná mládež).
• Sociálno-pedagogická komunikácia.
• Sociálna pedagogika ako životná pomoc.
Povinná literatúra:
KRAUS, B. 2008. Základy sociálnej pedagogiky. Praha : Portál, 2008.
BAKOŠOVÁ, Z. 2005. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. Bratislava : FIF UK, 2005.
LEVICKÁ, J. 2004. Sociálna pedagogika pre sociálnych pracovníkov. Trnava : FZaSP TU, 2004.

Odporúčaná literatúra:
HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ, I. 2004. Sociálna pedagogika. Banská Bystrica : UMB, 2004.
HRONCOVÁ, J. – HUDECOVÁ, A. – MATULAYOVÁ, T. Sociálna pedagogika a sociálna práca. B. Bystrica: PF
UMB, 2002.
DIEŠKOVÁ, V. 2005. Základy sociálnej pedagogiky. Bratislava : OZ Sociálna práca, , 2005
HATÁR,C. 2006. Sociálna pedagogika, sociálna andragogika a sociálna práca. Nitra : PedFUKF, 2006.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Sociálno-psychologický výcvik I I – komunikácia

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
2. r. / LS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: výcvik
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 10

Počet kreditov
3

Podmieňujúce predmety: SPV I – sebapoznanie a sebahodnotenie
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:
Cieľom sociálno-psychologického výcviku v komunikácii je sprostredkovať prostredníctvom interaktívnych metód
poslucháčom základné komunikačné zručnosti nevyhnutné pri práci s klientom tak, aby vedel viesť rozhovor, vedel
získať relevantné informácie o problémoch sociálneho klienta a vedel komunikovať v rámci interdisciplinárneho
tímu s inými odborníkmi.
Stručná osnova predmetu:
1. Teoretické základy komunikácie
2. Verbálna komunikácia
3. Neverbálna komunikácia
4. Optimálna, efektívna komunikácia
5. Bariéry v komunikácii
6. Aktívne počúvanie
7. Spätná väzba
8. Spôsob kladenia otázok, typy otázok.
Povinná literatúra:
SCHAVEL, M – OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010.
Odporúčaná literatúra:
KOLLÁRIK,T. – SOLLÁROVÁ, E. 2004. Metódy sociálno-psychologickej praxe. Bratislava : Ikar, 2004.
VYBÍRAL, Z. 2005. Psychológie komunikace. Praha : Portál, 2005.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Sociálna antropológia

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
2. r. / ZS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
3

Podmieňujúce predmety: Bez podmienenia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: Semestrálna práca
Cieľ predmetu:
Uviesť študentov do hlavných tém disciplíny, jej predmetov, metód, techník, s dôrazom na zručnosti a metodiku
práce antropológa. Predostrieť rozmanitosť a interdisciplinaritu antropológie v nadväznosti na diverzitu svetových
kultúr a spoločností. Študenti sa naučia vnímať audiovizuálne dokumenty ako súčasť záujmu štúdia antropológie
v rámci sociálnych vied.
Stručná osnova predmetu:
1. Čo je antropológia? 2. Klasické teórie sociálnej antropológie. 3. Spoločnosť, kultúra, viery ,vyznania, symbolika.
4.Lokálna komunita v kontexte spoločnosti. 5. Etnicita a nacionalizmus v ére globalizácie. Etnický konflikt
a násilie. Antropológ a etika –vojna. 7. Gender a spoločenská deľba práce. 8. Antropológia a marginalizované
skupiny. 9. Rola antropológa. Terénny antropologický výskum prostredníctvom metódy zúčastneného
pozorovania. Kamera ako jedinečný nástroj terénneho výskumu.10. Súčasný stav výskumu sociálnej antropológie
v systéme antropologických a sociálnych vied v Európe a vo svete. Prezentácie, festivaly. Vytváranie kultúrnych
inventárov.
Povinná literatúra:
ERIKSEN, T.H. 2007. Antropologie multikulturních společností. Rozumět identitě. Praha/Kroměříž : Triton, 2007.
KANOVSKÝ, M. 2004. Sociálna a kultúrna antropológia: Osobnosti a teórie. Bratislava : Chronos, 2004.
Odporúčaná literatúra:
PETRÁŇ, T. 2011. Ecce homo. Esej o vizuální antropologii. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011.
ŽBIRKOVÁ, S. 2010. Antropológia, hlad a fotografia. In: Nečas,S., Ondřej,J., Hála,M. (eds.): Zborník príspevkov:
Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti (Česká a Slovenská republika na počátku
nového milénia), Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. Praha, UNIPRESS spol.s.r.o. Turnov,
s. 596-600.
TOMEŠ, J. (ed.) 2009. Ženy ve spektru civilizací. (K proměnám postavení žen ve vývoji lidské společnosti.) Praha
: SLON, 2009.
SKALNÍK, P., ŠAVELKOVÁ, L. (eds.). 2008. Okno do antropologie. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2008.
PARTRIDGE, Ch. 2006. Viery a vyznania. Nový sprievodca náboženstvami sveta. Bratislava : Slovart, 2006.
SCHEFFEL, D. 2005. Svinia in Black and White: Slovak Roma and their Neighbours. Broadview Press, 2005.
GEERTZ, C. 2000. Interpretace kultur. Praha : SLON, 2000.
TOMEŠ, J. et al. 2007. Konflikt světu a svět konfliktu: Střety idejí a zájmu v součastném světě. Praha : P3K, 2007.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Demografia a prognostika

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
2. r. / ZS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
3

Podmieňujúce predmety: Základy sociológie
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: test
Cieľ predmetu:
Oboznámiť poslucháčov so základnými demografickými pojmami a ukazovateľmi relevantnými pri analýze
demografického vývoja.
Stručná osnova predmetu:
• Terminologické uvedenie základných demografických pojmov;
• zdroje demografických údajov;
• demografické procesy;
• prírastok a štruktúra obyvateľstva;
• rodiny a domácnosti;
• aktuálne otázky populačného vývoja vo svete a na Slovensku;
• populačná politika;
• význam demografie a prognostiky pre sociálnu prácu.
Povinná literatúra:
BREZÁK, J. 2010. Základy demografie. Bratislava : BIRKE, 2010. 135 s. ISBN 978-80-970340-0-9.
Odporúčaná literatúra:
VAŇO, B. – JURČOVÁ, D. – MÉSZAROS, J. 2003. Základy demografie. Bratislava : OZ Sociálna práca, 2003.
JURĆOVÁ, D. 2005. Slovník demografických pojmov. Bratislava : Infostat, 2005.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Sociálno-právna ochrana detí

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
2. r. / LS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 10

Počet kreditov
8

Podmieňujúce predmety: Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce, Úvod do právnych disciplín
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: test
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:
Oboznámiť poslucháčov študijného odboru sociálna práca so základmi sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately detí s odkazom na relevantnú legislatívu.
Stručná osnova predmetu:
1. Dieťa v ohrození. Postavenie dieťaťa v spoločnosti a právne aspekty.
2. Týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa /CAN/.
3. Psychologické problémy detí. Sociálny pracovník v psychoterapii.
4. História sociálnoprávnej ochrany.
5. Súčasný právny stav.
6. Sociálnoprávna ochrana a sociálna prevencia.
7. Inštitúcie zabezpečujúce ochranu a prevenciu ohrozených detí.
8. Medzinárodná ochrana detí (Dohovor o právach dieťaťa, Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri
medzištátnych osvojeniach, Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine, Slovenský výbor pre práva dieťaťa,
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
9. Ústava SR.
10. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele č. 305/2005 Z. z.
11. Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z.
Povinná literatúra:
OLÁH, M. – ROHÁĆ, J. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2008.
Odporúčaná literatúra:
Ústava SR.
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov
Dohovor o právach dieťaťa
Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Projektovanie v sociálnej práci

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
2. r. / LS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
5

Podmieňujúce predmety: Bez podmienenia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: vypracovanie projektu
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:
Naučiť študentovpísať, realizovať a vyhodnocovať projekty so sociálnym zameraním .
Stručná osnova predmetu:
• Definícia projektu a charakteristické znaky projektu a projektového riadenia.
• Špecifiká projektovej činnosti v sociálnych službách.
• Proces plánovania projektu.
• Práca so štatistickými údajmi.
• Tvorba rozpočtu.
• Proces riadenia projektu.
• Rola manažéra projektu, rola finančného manažéra, rola koordinátora projektu a administrátora projektu.
• Procesmonitorovania a hodnoteniaprojektu (indikátoryvýsledkov a dopadov).
• Písanie a realizácia grantových projektov.
• Písanie a realizácia sponzoring projektov a darcovských listov .
• Písanie a realizácia zlepšovateľských projektov.
• Prezentácia projektu.
Povinná literatúra:
RADKOVÁ, L. 2005. Ako naplánovať a napísať projekt. Prešov : FZSP bl. P.P.Gojdiča, 2005.
Odporúčaná literatúra:
MATOUŠEK, O. a kol. 2001. Základy sociální práce. Praha : Portál, 2001.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Sociálna práca v treťom sektore

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
2. r. / LS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
4

Podmieňujúce predmety: Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: ústna skúška
Cieľ predmetu:
Oboznámiť študentov s neziskovým sektorom ako základom demokratických štruktúr spoločnosti, významným
poskytovateľom sociálnych služieb a sociálnej práce.
Stručná osnova predmetu:
1. Politické systémy, riešenie sociálnej spravodlivosti a miesto neziskových organizácií v tomto procese
2. Pojmové vymedzenie neziskových organizácií
3. Vzťahy medzi súkromným, verejným a neziskovým sektorom
4. Znaky, funkcia a poslanie neziskových organizácií
5. Právne formy neziskových organizácií
6. Ako založiť neziskovú organizáciu
7. Formy financovania neziskových organizácií
8. Filantropia vo svete a na Slovensku
9. Dobrovoľníctvo vo svete a na Slovensku
10. Manažment dobrovoľníkov
11. Neziskové organizácie a práca s médiami, verejnosťou a tímová práca
12. Niektoré modely neziskových organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti
13. Svojpomocné skupiny na Slovensku
Povinná literatúra:
MYDLÍKOVÁ, E. 2010. Sociálna práca v neziskovom sektore. Bratislava : Vydavateľstvo UK,2010.
Odporúčaná literatúra:
BÚTORA, M., FIALOVÁ, Z. Neziskový sektor a dobrovoľníctvo na Slovensku. Bratislava : Cajafokus, 2004.
MAJCHRÁK, J., STREČANSKÝ, B., BÚTORA, M. (eds.) 2004. Keď ľahostajnosť nie je odpoveď. Príbeh
občianskeho združovania na Slovensku po páde komunizmu. Bratislava : IVO, 2004.
RADKOVÁ, L. 2002. Sociálna práca v neziskovom sektore. Trnava : TU, 2002.
ONDRUŠEK, D. a kol. 2000. Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie. Bratislava : Centrum prevencie a
riešenia konfliktov, 2000.
ONDRUŠEK, D. a kol. 1998. Čítanka pre neziskové organizácie. Bratislava : Centrum prevencie a riešenia
konfliktov, 1998.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá

Typ štúdia: bakalárske

Kód

Názov predmetu: Sociálna práca s občanmi s mentálnym
a viacnásobným postihnutím
Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
2. r. / LS

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
4

Podmieňujúce predmety: Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce, Základy sociálnej práce
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:
Oboznámiť so sociálnou prácou s deťmi a dospelými občanmi so zdravotným postihnutím (s mentálnym,
telesným, zmyslovým, duševným) a starnúcou populáciu so zdravotným postihnutím v súlade s novou legislatívou
SR a Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
Stručná osnova predmetu:
• Definícia zdravia, choroby, zdravotného postihnutia (ZP) a ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), jednotlivé
ZP, miera funkčnej schopnosti, posudok občana a sociálne dôsledky ZP a ŤZP, bariéry a odstraňovanie bariér,
sociálna pomoc a podpora, sociálne služby a kompenzácie pre ľudí s ZP a ŤZP (zákony 447/2008, a 448/2008),
invalidita. Habilitácia a rehabilitácia. Integrácia - inkluzívna spoločnosť.
• Telesné, zmyslové, psychické a civilizačné postihnutie – charakteristika, etiológia, zdravotné problémy
a sociálne dôsledky postihnutia, sociálna pomoc a podpora.
• Mentálne postihnutie – definícia, klasifikácia, špecifiká, etiológia, vyšetrenie intelektu, komunikácia.
• Deti s mentálnym a viacnásobným postihnutím – úloha rodiny a prijatie dieťaťa s MP, včasná starostlivosť ako
interdisciplinárna pomoc, rehabilitácia - stimulácia motoriky, reči a komunikácie, výchova, špeciálne
a integrované vzdelávanie, príprava na zamestnanie.
• Dospelí a starnúci ľudia s mentálnym a viacnásobným postihnutím – zdravotné, ekonomické a sociálne
problémy, celoživotné vzdelávanie – sebaobhajovanie, osamostatňovanie – podporované bývanie, možnosti
zamestnávania a podporované zamestnávanie, život v komunite, sociálna pomoc a podpora – špecifiká pre
ľudí s mentálnym postihnutím.
Povinná literatúra:
ŠUSTROVÁ, M. 2011. Sociálna práca s občanmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Bratislava : VŠZaSP
sv. Alžbety, Bratislava 2011.
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení
neskorších predpisov; Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
Odporúčaná literatúra:
HORŇÁKOVÁ, M. (ed). 2010. Včasná intervencia orientovaná na rodinu. Bratislava : UK, 2010.
LECHTA,V. 2010. Základy inkluzivní pedagogiky. Praha : Portál, 2010.
SLOWÍK, J. 2010. Komunikace s lidmi s postižením. Praha : Portál, 2010.
DREW, C. J., LOGAN, D. D., HARDMAN, M. L. 2004. Mental retardation. 5thEd. Merrill Publishing Company, 2004.
ŠUSTROVÁ, M. a kol. 2004. Diagnóza Downov syndróm. Bratislava : Spoločnosť Downovho syndrómu na
Slovensku, Perfekt, 2004.
Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho Opčný protokol. 2009. Bratislava : AOZPO, 2009.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Kazuistický seminár

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
2. r. / LS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 5

Počet kreditov
3

Podmieňujúce predmety: Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: semestrálna práca
Cieľ predmetu:
Oboznámiť študentov so spôsobom získavania poznatkov o individuálnych osobitostiach klientov. Naučiť ich
pohotovo rozpoznávať ťažkosti klientov a poskytovať účinnú pomoc pri oznaní potenciálnych možnostiach klienta
s postihnutím či narušením. Osvojiť si zručnosti spracovávania odborných poznatkov, získaných informácií
o klientovi a vedieť ich spracovať do kazuistiky, ktorá je základom nielen edukácie, ale i reedukácie a primeranej
sociálnej starostlivosti.
Stručná osnova predmetu:
Terminologické vymedzenie, ciele, prístupy v kazuistike; druhy, funkcie, štýl kazuistiky; kauzistický prístup,
stratégia, metóda; špeciálnopedagogická kazuistika – využitie , osobitosti; využitie kazuistiky v sociálnej práci,
štruktúra kazuistiky v sociálnej práci; pramene informácií pre kazuistiku; etika v kauzistickej činnosti; konkrétne
spracovanie kazuistiky; skratky a odborná terminológia v správach zo psychologických a špeciálnopedagogických,
sociálnych vyšetrení.
Povinná literatúra:
HUČÍK, J. – HUČÍKOVÁ, A. 2009. Kazuistika v sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2009.
Odporúčaná literatúra:
GABURA, J.- MYDLÍKOVÁ, E. et al. 2004. Vedenie sociálneho prípadu. Bratislava : ASSP, 2004.
LEVICKÁ, J. 2004. Kazuistický seminár zo sociálnej práce. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity, 2004.
SILVERMAN, D. 2005. Doing Qualitative Research. London : Sage, 2004.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá

Kód

Typ štúdia: bakalárske

Názov predmetu: Ročníková práca

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

Zabezpečuje:

Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška
Počet kreditov
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
3
2. r. / LS
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 5
Podmieňujúce predmety: Seminárna práca
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: vypracovanie seminárnej práce
Cieľ predmetu: Vyhotovenie ročníkovej práce, prezentovanie odborného problému, jeho spracovania
a interpretácia výsledkov.

Stručná osnova predmetu:
•
•
•
•

Motivácia výberu témy ročníkovej práce.
Definovanie a riešenie odborného problému.
Prezentácia výsledkov a diskusia.
Formálna stránka ročníkovej práce.

Povinná literatúra:
ORENDÁČ, P. 2008. Ako písať školské a záverečné práce (Metodická pomôcka pre študentov). Bratislava : VŠ
ZaSP sv. Alžbety, 2008.
Odporúčaná literatúra:
KATUŠČÁK, D. 2004. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. MEŠKO, D. –
KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. et. al. 2005. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vyd. Martin :
Osveta, 2005.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Sociálna práca s rómskymi komunitami

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
2. r. / ZS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
3

Podmieňujúce predmety: Sociálna antropológia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: –
Záverečné hodnotenie: semestrálna práca
Cieľ predmetu:
Oboznámenie študentov so špecifikami sociálnej práce v rómskych komunitách.
Stručná osnova predmetu:
• Rómska problematika v histórii: etnický a sociálny vývoj, nomádny spôsob života, perzekúcie
a pauperizácia v stredoveku, osvietenstvo, priemyselná revolúcia, obdobie II. svetovej vojny, riešenia
v období socializmu, vývoj po r. 1989.
• Súčasná problematika marginalizácie rómskeho etnika: podoby viacnásobného vylúčenia, segregácia
a integrácia, etnopolitika v SR a v EÚ, sociálne projektovanie, sociálna práca a aplikovaný výskum
v rómskych komunitách.
Povinná literatúra:
Kol. autor. 2002. Čačipen pal o Roma – Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava : Inštitút pre verejné
otázky, 2002.
Odporúčaná literatúra:
JAKOUBEK, M. (ed.) 2008. Cikáni a etnicita. Praha : Triton, 2008.
BUDILOVÁ, L., JAKOUBEK, M. (eds.). 2007. Cikánská rodina a příbuzenství. Plzeň, Praha : Dryáda, 2007.
LUŽICA, R. 2004. Kapitoly z rómskej kultúry. Bratislava, Trnava : Slovak academic press, 2004.
NAVRÁTIL, P. A kol. 2003. Romové v české společnosti. Praha : Portál, 2003.
FRASER, A. 1998. Cikáni. Praha : Lidové noviny, 1998.
HORVÁTHOVÁ, E. 1964. Cigáni na Slovensku. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1964.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Psychopatológia pre sociálnu prácu

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
2. r. / LS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
3

Podmieňujúce predmety: Všeobecná psychológia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:
Osvojenie si vedeckých poznatkov z patológie ľudskej psychiky človeka. Vymedzenie predmetu a príbuzné
odbory. Účelom predmetu je podať základné poznatky o príčinách a zákonitostiach patologického vývinu,
o prejavoch, možnosti liečby a rehabilitácie.
Stručná osnova predmetu:
1. Základy zdravého a odlišnosti patologického vývinu ľudskej psychiky
2. Norma duševného zdravia a jeho charakteristiky
3. Psychické poruchy v detstve a v dospelosti
4. Poruchy správania, poruchy nálady a neurotické poruchy
5. Mánio-depresívna psychóza a Schizofrénia.
6. Mentálna retardácia a demencia
7. Behaviorálne poruchy a závislosti (alkoholizmus a drogové závislosti, iné moderné závislosti, poruchy
stravovania a mentálna anorexia, bulimia.)
8. Poruchy vzniknúce na základe stresu, týrania, znásilnenia, terorizmu, vojny.
9. Prístup sociálneho pracovníka k jednotlivým poruchám a chorobám
10. Zásady etického správania, špecifická spolupráca s rodinou a sociálnym prostredím.
Povinná literatúra:
VÁGNEROVÁ, M. 2005. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 2005.
Odporúčaná literatúra:
NOCIAR, A. 2009. Drogové závislosti. Bratislava : VŠZaSP, Bratislava 2009.
SVOBODA a kol. 2006. Psychopatologie a psychiatrie. Praha : Portál, 2006.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá

Kód

Typ štúdia: bakalárske

Názov predmetu: Metódy sociálnej práce s jednotlivcom

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

Zabezpečuje:

Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška
Počet kreditov
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
8
3. r. / ZS
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 10
Podmieňujúce predmety: Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce, Základy sociálnej práce
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: test
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu: Formou prednášok budú študenti edukovaní o možnostiach a postupoch výkonu sociálnej práce
prostredníctvom metód sociálnej práce. Oboznámia so všetkými relevantnými metódami sociálnej práce
s jednotlivcom, etapami sociálnej práce a vybranými technikami využívanými v prípadovej sociálnej práci.

Stručná osnova predmetu:
1. Vznik a vývoj metód sociálnej práce.
2. Definovanie a klasifikácia metód sociálnej práce.
3. Etapy sociálnej práce.
4. Pozorovanie a rozhovor ako základné metódy sociálnej práce
5. Prípadová sociálna práca.
6. Činnosť sociálneho pracovníka v prípadovej sociálnej práci.
7. Novšie metódy sociálnej práce : mediácia, krízová intervencia,
8. Novšie metódy sociálnej práce : poradenstvo, supervízia, manažment
9. Legislatívny rámec metód sociálnej práce
Povinná literatúra:
OLÁH, M. – SCHAVEL, M. – ONDRUŠOVÁ, Z. – NAVRÁTIL, P. 2009. Sociálna práca – vybrané kapitoly z dejín,
teórie a metód sociálnej práce. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2009. 228 s. ISBN 80-969449-6-7.
MATOUŠEK, O. a kol. 2008. Metody a řízenísociální práce. 2. vyd. Praha : Portál, 2008. 384 s. ISBN 978-807367-502-8.

Odporúčaná literatúra:
GABURA, J. 2009. Sociálne poradenstvo. Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2009. 222 s. ISBN 8089185-10-X.
LEVICKÁ, J. a kol. 2009. Sociálna práca II. Trnava : Oliva, 2009. 156 s. ISBN 978-80-89332-06-9.
SLOVÁK, P. – VEREŠ, M. 2009. Metódy sociálnej práce I. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2009. 70 s. ISBN 97880-89271-27-6.
EDWARDS, R. L. et al. 2004. Encyclopedia of Social Work. 19th Ed. Washington, DC : NASW, 2004. 2690 s. ISBN
0-87101-256-1.
GABURA, J. – MYDLÍKOVÁ, E. a kol. 2004. Vedenie sociálneho prípadu. Bratislava : ASSP, 2004. 126 s. ISBN
80-968713-2-3.
TOKÁROVÁ, A. a kol. 2003. Sociálna práca. Prešov : FF Prešovskej univerzity, 2003. 572 s. ISBN 80-968367-5-7.
BARKER, R. L. 2003. The Social Work Dictionary. 5th Ed. Washington, DC : NASW, 2003. 493 s. ISBN 0-87101355-X.
LEVICKÁ, J. 2002. Metódy sociálnej práce. Trnava : ProSocio, 2002. 121 s. ISBN 80-89074-38-3.

SCHILLING, J. 1999. Sociálna práca. Hlavné smery vývoja sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. Trnava : SAP,
1999. 272 s. ISBN 80-88908-54-X.
ŘEZNÍČEK, I. 1994. Metodysociální práce. Praha : Sociologické nakladatelství, 1994. 80 s. ISBN 80-85850-00-1.
RICHMOND, M. E. 1922. WhatisSocialCaseWork? New York : RussellSageFoundation, 1922.
RICHMOND, M. E. 1917. SocialDiagnosis. New York : RussellSageFoundation, 1917.
Zákon č. 305/2005 Z. z. z 25. mája 2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Sociálne zabezpečenie

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
3. r. / ZS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 10

Počet kreditov
6

Podmieňujúce predmety: Úvod do sociálnej politiky
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: test
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:
Poznať a rozumieť jednotlivým normatívnym právnym aktom tak, aby sa absolvent, ktorý je pripravený do role
sociálneho pracovníka vedel, po zvládnutí poradenských zručností, stotožniť s rolou poradcu, ktorý dokáže
pomôcť klientovi pri riešení jeho zložitej sociálnej situácie, s ktorou si sám nevie poradiť.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do práva sociálneho zabezpečenia
2. Historický vývoj sociálneho zabezpečenia
3. Právne garancie sociálnej bezpečnosti občanov a ich riešenie pri rôznych sociálnych udalostiach
4. Sociálne právne vzťahy SZ
5. Poisťovací systém SR, systém nemocenského poistenia – druhy, dôchodkové poistenie, dôchodkové
pripoistenie, dôchodkové sporenie
6. Legislatívna úprava úrazového poistenia, garančného poistenia
7. Legislatívna úprava poistenia SZČO
8. Legislatívna úprava štátnych sociálnych dávok a jeho základného nástroja (životného minima, riešenie
hmotnej núdze v zmysle osobitného zákona)
9. Zákon o sociálnej pomoci ( sociálna pomoc – poskytovanie a sociálna práca)
10. Sociálne služby a príspevky na kompenzáciu v zmysle zákonov č. 448/ 2008 Z. z. a č. 447/2008 Z. z.
11. Realizácia transformácie sociálnej sféry v zmysle koncepcie transformácie sociálneho zabezpečenia,
súčasný systém, diverzifikácia systému sociálneho zabezpečenia
12. Porovnanie normatívnych právnych aktov sociálneho poistenia, zdravotného poistenia a inštitucionálne
zabezpečenie uvádzaných činností.
Povinná literatúra:
Ústava SR č. 460/1992 Zb.
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej PN v znení neskorších predpisov
zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov
zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v znení neskorších predpisov
zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov
zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov
zákon č. 627/2005 Z. z o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku o narodení dieťaťa v znení neskorších predpisov

zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov
zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom starobnom sporení v znení neskorších predpisov
zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní – Správny poriadok v znení neskorších predpisov
zákon č. 580/2005 Z. z. o zdravotnom poistení
zákon č. 581/2005 Z. z. o zdravotných poisťovniach
zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
zákon č. 448/2008. Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
MACKOVÁ, Z. a kol. Základy práva sociálneho zabezpečenia. Bratislava : Prosperity, 2001
Odporúčaná literatúra:
TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teorie a metodologiesociální politiky. Praha : Portál, 2010.
TKÁČ, V. 2008. Základy práva a služby zamestnanosti. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008.
KREBS, V. 2005. Sociální politika. Praha : ASPI, 2005
POTŮČEK, M. 1995. Sociální politika. Praha : SLON, 1995.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Sociálna patológia

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
3. r. / ZS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
5

Podmieňujúce predmety: Základy sociálnej práce
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: test
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:
Poskytnúť študentom teoretické i praktické vedomosti o vzniku, vývine sociálno-patologických javov v spoločnosti
v súčasnosti aj v historickom kontexte. Študenti získajú prehľad o všetkých druhoch sociálno-patologických javov,
vyskytujúcich sa v spoločnosti ako aj metódach sociálnej práce využívaných na odstránení, resp. zmiernení ich
negatívnych dopadov na jednotlivca, rodinu a spoločnosť.
Stručná osnova predmetu:
I. Všeobecná sociálna patológia : Definovanie sociálnej patológie, deviácie – norma, normalita, tolerančný limit –
identifikácia a klasifikácia sociálno-patologických javov – vybrané teórie deviácie : biologické teórie,
psychologické teórie, teória sociálnej dezorganizácie, teórie anómie teórie kultúry a kontrakultúry, teórie
sociálnej kontroly , etiketizačné teórie, etnometodologické a radikálne teórie;
II. Aplikovaná sociálna patológia : Kriminalita a delikvencia, – Látkové závislosti, Nelátkové závislosti – Suicidalita,
– Domáce násilie voči dospelej osobe, Týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí (CAN syndróm, CSA), –
Chudoba a bezdomovectvo, – Prostitúcia a obchodovanie s ľuďmi, – Sekty a náboženské kulty, – Školská
sociálna patológia, – Futbalové chuligánstvo.
Povinná literatúra:
MÁTEL, A. – SCHAVEL, M. a kol. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. Bratislava : VŠZaSP sv.
Alžbety, 2011.
Odporúčaná literatúra:
MÜHLPACHR, P. 2008. Sociopatologie pro sociální pracovníky. Brno : MSD, 2008.
FISCHER, S. – ŠKODA, J. 2009. Sociální patologie. Praha : Grada, 2009.
ONDREJKOVIČ, P. et al. 2009. Sociálna patológia. 3. vyd. Bratislava : Veda, 2009.
URBAN, L. – DUBSKÝ, J. 2008. Sociálnídeviace. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008.
KRAUS, B. – HRONCOVÁ J. et al. 2007. Sociální patologie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007.
HRONCOVÁ, J. – KRAUS, B. 2006. Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov. Banská
Bystrica : PF UMB, 2006.
MUNKOVÁ, G. 2001. Sociální deviace (Přehled sociologických teorií). Praha : Karolinum, 2001.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Typ štúdia: bakalárske

Názov predmetu: Sociálna prevencia

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
3. r. / ZS

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
4

Podmieňujúce predmety: Základy sociálnej práce
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: test
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:
Predmet poskytuje v svojom obsahu poslucháčom všeobecnú orientáciu v oblasti prevencie a diferenciáciu
v pojmovom vymedzení sociálnej prevencie s akcentom na determinanty, ciele a formy sociálnej prevencie.
Poslucháč si osvojí aj základné vedomosti o štruktúre sociálnych klientov ako cieľovej skupiny preventívnych
aktivít sociálnej prevencie, získa vedomosti o subjektoch zameraných v svojom obsahu činnosti na preventívne
aktivity.
Stručná osnova predmetu:

•
•
•
•
•
•
•
•

Prevencia, jej pojmové vymedzenie
Sociálna prevencia, jej špecifiká a základná charakteristika
Ciele sociálnej prevencie
Determinanty sociálnej prevencie
Formy sociálnej prevencie
Cieľové skupiny klientov sociálnej prevencie
Subjekty poskytujúce preventívne aktivity
Náčrt metód sociálnej prevencie

Povinná literatúra:

SCHAVEL, M. a kol. 2010. Sociálna prevencia. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010.
Odporúčaná literatúra:
OLÁH, M. – SCHAVEL, M. – ONDRUŠOVÁ, Z. – NAVRÁTIL, P. 2009. Sociálna práca – vybrané kapitoly z dejín,
teórie a metód sociálnej práce. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2009.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Sociálna práca so žiadateľmi o azyl

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
3. r. / ZS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
3

Podmieňujúce predmety: Základy sociálnej práce
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: test
Cieľ predmetu:
Slovensko sa v rámci EÚ stáva cieľovou krajinou migrantov a mení sa na multikultúrnu krajinu. Sociálna práca
s cudzincami s cieľom integrácie do väčšinovej populácie musí napomôcť zvýšiť a urýchliť využívanie ich kultúrnosociálneho a hospodárskeho prínosu. Sociálni pracovníci musia zvládnuť prácu s rôznymi migrantmi (pôvod EÚ
a tretie krajiny) a ich rodinnými príslušníkmi, ktorí sú to dobrovoľne (rodina, práca), resp. z donútenia (azylanti).
Predmet má naučiť predchádzať xenofóbiu, znížiť vylúčenie (marginalizáciu) a stratu ľudského potenciálu.
Stručná osnova predmetu:
• História a pojem migrácie: vývoj, typy a podstata migračných pohybov vo svete, príčiny a dôsledky
migrácie.
• Vplyv migrácie na jednotlivca a spoločnosť.
• Princípy a ciele migračnej, azylovej a integračnej politiky
• Medzinárodné, európske a národné politiky a nástroje.
• Inštitucionálne zabezpečenie práce s migrantmi.
• Hlavné oblasti integračných aktivít a ochrany žiadateľov o azyl: zamestnanosť, ubytovanie, vzdelávanie,
sociálne zabezpečenie, zdravie, začlenenie do majoritnej spoločnosti.
• Sociálna práca v migračnej a integračnej politike.
Povinná literatúra:
BRNULA, P. 2010. Základy sociálnej práce so žiadateľmi o azyl a azylantmi. Prešov : Iris, 2010.
Zákon č. 48/2002 Z.z. o cudzincoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle v znení neskorších predpisov
Odporúčaná literatúra:
Koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej republike (výber kapitol a integračných opatrení). 2009. Bratislava:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2009.
DIVINSKÝ, B. 2009. Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe do EÚ, IOM, 2009.
MITTELMANOVÁ, M., VOLANSKÁ, M.,TUŽINSKÁ, H. 2009. Vybrané práva cudzincov na území SR a kultúrna
rozmanitosť. Bratislava : Stimul, 2009.
SEKULOVÁ, M., GYARFÁŠOVÁ, O. 2009. Indikátory integrácie migrantov – aktuálne skúsenosti a budúce výzvy.
Bratislava : IVO, 2009.
VAŠEČKA, M. 2009. Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v Slovenskej republike. Bratislava :
IOM, 2009.
HLINČÍKOVÁ, M., LAMAČKOVÁ, D., SEKULOVÁ, M. 2011. Migranti a migrantky na trhu práce v Slovenskej
republike – identifikácia a prekonávanie bariér diskriminácie. Bratislava : IVO, 2011.
BARGEROVÁ, Z., DIVINSKÝ, B. 2008. Integrácia migrantov v Slovenskej republike – výzvy a odporúčania pre

tvorcov politík, IOM, 2008.
POPPER, M., BIANCHI, G., LUKŠÍK, I, SZEGHY, P. 2006. Potreby migrantov na Slovensku. Bratislava : Veda,
2006.
KOVÁTS, A. a kol. 2006. Praktická sociálna práca s utečencami. Prístup cez ľudské práva. Budapešť : Menedék –
Maďarské združenie pre migrantov, 2006.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá

Kód

Typ štúdia: bakalárske

Názov predmetu: Seminár k bakalárskej práci

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

Zabezpečuje:

Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
3. r. / ZS
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 5
Podmieňujúce predmety: Ročníková práca
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: seminárna práca
Cieľ predmetu:

Počet kreditov
3

Predmet umožňuje spoznať hlavné zásady výstavby textu bakalárskej práce, základné a odborné požiadavky
na napísanie práce, preveriť odborné schopnosti a vedomosti, ale aj schopnosť interpretácie odborného problému,
vlastná interpretácia zistených faktov a ich prehľadné spracovanie vrátane zaradenia do príslušného odborového
či historického kontextu.

Stručná osnova predmetu:
• Úvod do problematiky a charakteristika bakalárskej práce
• Štruktúra bakalárskej práce
• Práca s informačnými zdrojmi, citovanie, parafrázovanie a zoznam použitej literatúry
• Formálna úprava bakalárskej práce
• Prílohy bakalárskej práce
• Prezentovanie bakalárskej práce
Povinná literatúra:
ORENDÁČ, P. 2009. Ako písať školské a záverečné práce (Metodická pomôcka pre študentov). 2. vydanie.
Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2009. ISBN 978-80-89271-43-6.
Odborná literatúra podľa témy bakalárskej práce.
Odporúčaná literatúra:
MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. et al. 2005. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie.
Martin : Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30. 6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Sociálna práca so závislými

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
3. r. / ZS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
2

Podmieňujúce predmety: Základy sociálnej práce
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: test
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je študentom poskytnúť informácie týkajúce sa závislostí a ich možnosti liečby, uplatnenie sa
sociálnych pracovníkov v sociálnom poradenstve v oblasti závislostí.
Stručná osnova predmetu:
Typológia závislosti – štádia závislosti – drogová závislosť – alkoholová závislosť – nelátkové závislosti
(gambling, stávkovanie, workoholizmus, závislosť na internete a počitačoch, shopoholizmus a iné nelátkové
závislosti) – sociálne dôsledky užívania drog – možnosti liečby (ambulantná, ústavná, resocializačná, doliečovací
program) – resocializácia drogovo závislých – terapeutické komunity (história, metódy práce s klientom, rituály
v komunitách...) – spoluzávislosť – dospelé deti alkoholikov – sociálne poradenstvo pre rodinných príslušníkov
a spoluzávislých – socioterapeutické skupiny – svojpomocné skupiny – osobnosť sociálneho pracovníka
zameraného na oblasť závislostí – supervízia a psychohygiena pre sociálnych pracovníkov z oblasti závislostí.
Povinná literatúra:
MÁTEL, A., SCHAVEL, M. a kol. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. Bratislava : VŠZaSP sv.
Alžbety, 2011.
NOCIAR, A. 2009. Drogové závislosti. Bratislava : VŠZaSP, Bratislava 2009.
Odporúčaná literatúra:

MACHALOVÁ, M. a kol. 2010. Dialógy o závislostiach. Brno : IMS, Kvalita života n.o., 2010.
KALINA, K. 2008. Terapeutická komunita. Praha : GradaPublishing a.s., 2008.
SVOBODA a kol. 2006. Psychopatologie a psychiatrie. Praha : Portál, 2006.

BEATTIEVOVÁ, M. Koniec spoluzávislosti. Trnava : Spolok sv.Vojtecha, 2006.
OKRUHLICA, Ľ. a kol. Ako sa prakticky orientovať v závislostiach. Bratislava : CPLDZ, 1998.
KILLINGEROVÁ, B. 1998. Workoholizmus. Brno : Alman, 1998.
ROTGERS, F. a kol. 1999 Léčba drogových závislostí. Praha : GradaPublishing, 1999.
WOITITZOVÁ, J.G. 1998. Dospelé deti alkoholikov. Praha : Columbus, 1998.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Sociálna práca s obeťami násilia

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
3. r. / ZS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
2

Podmieňujúce predmety: Sociálna patológia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: seminárna práca
Cieľ predmetu:
Oboznámiť študentov s metódami a technikami sociálnej práce s obeťami rôznych foriem násilia, akými sú deti so
syndrómom CAN, dospelé obete domáceho násilia, obete stalkingu, obchodovania s ľuďmi a násilia na
pracovisku. Študenti spoznajú náplň práce pracovníka krízovej intervencie, sociálneho pracovníka
v špecializovanom sociálnom poradenstve, rezidenciálnych zariadeniach sociálnych služieb a SPODaSK s danou
cieľovou skupinou. Spoznajú zásadné princípy interdisciplinárnej práce s obeťami násilia s cieľom ich posilnenia
a zmocnenia (empowerment).
Stručná osnova predmetu:
• Relevantná terminológia : násilie, obeť, preživší (survivor);
• zásady multidisciplinárnej a interdisciplinárnej spolupráce pomáhajúcich profesií v procese pomoci
obetiam násilia;
• syndróm CAN – metódy krízovej intervencie, sociálno-právnej ochrany detí;
• domáce násilie páchané na ženách – krízová intervencia, sociálne poradenstvo a prevencia;
• domáce násilie páchané na mužoch a senioroch;
• stalking;
• obchodovanie s ľuďmi;
• násilie na pracovisku.
Povinná literatúra:
MÁTEL, A., SCHAVEL, M. a kol. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. Bratislava : VŠZaSP sv.
Alžbety, 2011.
MÁTEL, A. 2009. Naše možnosti pomoci ženám – obetiam domáceho násilia. Skalica : Alija, 2009.
Odporúčaná literatúra:
BARGEL, M. – MÜHLPACHR, P. et al. Inkluze versus exkluze – dilemata sociální patologie. Brno : MSD, 2010.
FUCHSOVÁ, K. 2009. Týrané dieťa. Bratislava : Iris, 2009.
MARVÁNKOVÁ-VARGOVÁ, B. et al. 2008. Partnerské násilí. Praha : Linde, 2008.
ČIRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. a kol. 2007. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Praha : Grada, 2007.
VÁGNEROVÁ, M. 2005. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 2005.
BURIÁNEK, J., KOVAŘÍK, J. a kol. 2003. Domácí násilí – násilí na mužích a seniorech. Praha : Triton, 2003.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Politika zamestnanosti

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
3. r. / LS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
5

Podmieňujúce predmety: Úvod do sociálnej politiky
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: test
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:
1. Poskytnutie informácií a základných teoretických i praktických poznatkov o politike zamestnanosti a o politike
trhu práce.
2. Obsahom je systematický výklad medzinárodného i európskeho trhu práce, vrátane národnej, regionálnej a
lokálnej úrovne. Základnú istotu pre človeka predstavuje príjem zo zárobkovej činnosti.
3. Špecifickým cieľom je pochopiť miesto i úlohy úradu PSVR pri zabezpečovaní ústavou garantovaného práva
občana na prácu, ako právo na prístup k zamestnaniu.
4. Na modelových situáciách sa prakticky naučiť riešiť situáciu klienta, vedúci k sprostredkovaniu zamestnania,
aby sa vedel správne rozhodovať sám pri svojom pracovnom vzťahu.
Stručná osnova predmetu:
1. Politika zamestnanosti a politika trhu práce.
2. Trh práce.
3. Nezamestnanosť.
4. Postavenie rizikových skupín na trhu práce.
5. Ekonomické, sociálne a psychologické dôsledky nezamestnanosti.
6. Nástroje politiky zamestnanosti a trhu práce.
7. Dlhodobá nezamestnanosť a jej faktory.
8. Riešenia nezamestnanosti Sociálna práca s nezamestnanými a sociálne poradenstvo.
Povinná literatúra:
TKÁČ, V. 2008. Základy práva a služby zamestnanosti. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008.
Ústava SR č. 460/1992 Zb.
Európska sociálna charta (revidovaná)
Odporúčaná literatúra:
BARANCOVÁ, H. – SCHRONK, R. 2009. Pracovné právo. Bratislava : Sprint dva, 2009.
KEŠELOVÁ, D. 2009. Znevýhodnené skupiny na trhu práce. Zamestnávanie a zamestnateľnosť. Bratislava, 2009
KUCHAŘ, P. 2007. Trh práce. Sociologická analýza. Praha : Karolinum 2007
RIEVAJOVÁ, E. a kol. 2003. Teória a politika zamestnanosti. Bratislava : Ekonóm, 2003.
MAREŠ, P. 2002. Nezaměstnanostjakosociální problém. 3. rozš. vyd., Praha : SLON, 2002.
BUCHTOVÁ, B. 2001. Sociálnípsychologienezaměstnanosti. Praha : Grada, 2001.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Sociálne služby

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
3. r. / LS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov

Podmieňujúce predmety: Základy sociálnej práce
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: test
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:
Získať poznatky o systéme poskytovania sociálnych služieb v SR podľa platnej legislatívy.
Stručná osnova predmetu:
• Definovanie základných pojmov v oblasti sociálnych služieb
• Sociálne služby v kontexte EÚ legislatívy
• Druhy sociálnych služieb
• Typy zariadení sociálnych služieb
• Úhrada za sociálne služby
• Prijímanie a nástup, prerušenie a skončenie poskytovania SS
• Pôsobnosť subjektov SS
• Financovanie sociálnych služieb
• Dozor a kontrola nad SS
• Sociálna prevencia a sociálne poradenstvo
Povinná literatúra:
OLÁH, M. – ROHÁČ, J. 2010. Atribúty sociálnych služieb. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
Odporúčaná literatúra:
BRICHTOVÁ, L – REPKOVÁ, K. 2009. Sociálne služby. Bratislava, 2009.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

4

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Základy výskumu v sociálnych vedách

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
3. r. / LS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje: Katedra sociológie

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
4

Podmieňujúce predmety: Základy sociológie
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: –
Záverečné hodnotenie: písomný test
Cieľ predmetu:
Získať základné vedomosti a zručnosti pre zvládnutie konkrétnych problémov pri príprave a realizácii
kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu v praxi. Stanovenie výskumného problému a jeho príprava k analýze,
základné techniky zberu dát a ich charakteristika, spôsoby výberu výskumnej vzorky, konštrukcia hypotéz,
vyberanie indikátorov, tvorba otázok, priebeh výskumu, analýza a interpretácia výsledkov.
Stručná osnova predmetu:
1. Kvalitatívne a kvantitatívne výskumné metódy
2. Zber prvotných informácií.
3. Pozorovanie.
4. Rozhovor.
5. Dotazníková metóda.
6. Výskum dokumentov.
7. Otázky v rozhovore a dotazníku.
8. Škálovanie.
9. Výberový súbor.
10. Spracovanie údajov.
11. Experiment.
Povinná literatúra:
PAVLIČEK, J. – DOBRÍKOVÁ, P. 2007. Sociálny výskum a štatistické spracovanie dát. Bratislava : VŠ ZaSP sv.
Alžbety, 2007.
DISMAN, M. 2006. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 2006.
HENDL, J. 2006. Kvalitatívny výskum. Praha : Portál 2006.
Odporúčaná literatúra:
SURYNEK, A., KOMÁRKOVÁ, R., KAŠPAROVÁ, E. 2001. Základy sociologického výzkumu. Praha :
Management Press, 2001.
HIRNER, A, 1976. Ako sociologicky analyzovať. Bratislava : ÚŠI, 1976.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Sociálna práca vo verejnej správe

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
3. r. / LS

Typ štúdia: bakalárske

Zabezpečuje:

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
3

Podmieňujúce predmety: Základy sociálnej práce, Metódy sociálnej práce s jednotlivcom
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: test
Cieľ predmetu: Obsahové zameranie predmetu je orientované na sprostredkovanie informácií o pojmoch
a podstate verejnej správy na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Poslucháč získa vedomosti z uplatňovania
Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov a všeobecne záväzných predpisov nevyhnutných na chod
verejnej správy. Dôležitou súčasťou je získanie prehľadu o význame organizácie a štruktúry štátu, jeho funkčnosti,
postavení, pôsobnosti, organizácii a kompetenciách vlády ako i ostatných ústredných orgánov. Cieľom výučby je
uviesť budúcich sociálnych pracovníkov do problematiky organizácie a kompetencie miestnej štátnej a verejnej
správy v prechode kompetencií na vyššie územne celky. Oboznámi sa s princípmi, cieľmi a zásadami cieľov
uplatňovania štrukturálnej politiky Európskej Únie ako i jej finančných nástrojov.
Stručná osnova predmetu:
• Verejná správa a jej základne vymedzenie
• Ústava SR, organizácia a štruktúra štátu
• Zákon o verejnej službe
• Aktuálna sociálna politika Slovenskej republiky
• Manažment v územnej samospráve
• Sociálna patológia a jej prevencia vzhľadom na kompetencie obcí a VÚC
• Štrukturálna a regionálna politika Európskej únie
• Základy a princípy sociálnej komunikácie
• Ochrana osobných údajov a informačných systémov
Povinná literatúra:
SCHAVEL, M. a kol. 2008. Sociálna práca vo verejnej správe. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2008.
Odporúčaná literatúra:
TOMEŠ, I. a kol. 2009. Sociální správa. Praha : Portál, 2009.
SCHAVEL, M – OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010.
MÁTEL, A. a kol. 2010. Etika sociálnej práce. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2010.
Ústava Slovenskej republiky č. 46/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá

Kód

Typ štúdia: bakalárske

Názov predmetu: Trestné právo

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

Zabezpečuje:

Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
3. r. / LS
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8
Podmieňujúce predmety: Úvod do právnych disciplín
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: test
Cieľ predmetu:

Počet kreditov
3

Poskytnúť prehľad o základných inštitútoch vyplývajúcich z trestnoprávnych noriem. Vymedziť trestnú
zodpovednosť, okolnosti vylučujúce protiprávnosť. Vymedziť trestnoprávne pojmoslovie a jeho používanie
v sociálnej práci. Rozobrať systém trestov a ochranných opatrení. Poskytnúť analýzu spôsobov obmedzenia
osobnej slobody a zásahov do základných ľudských práv a slobôd prostredníctvom trestného práva.

Stručná osnova predmetu:
•
•
•
•
•

Základy trestnej zodpovednosti. Vývinové štádia trestnej činnosti a trestná súčinnosť.
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť.
Tresty a ochranné opatrenia.
Základné zásady trestného konania.
Spôsoby obmedzenia osobnej slobody. Zaistenie osôb a vecí pre účely trestného konania.
• Práva a povinnosti účastníkov trestného konania.
Povinná literatúra:
ČENTEŠ, J. 2006. Trestný poriadok s komentárom. Žilina : PP, 2006. 696 s. ISBN 80-88931-48-7.
IVOR, J. a kol. 2006. Trestné právo hmotné. Bratislava: Iura Edition, 2006. 530 s. ISBN 80-8078-099-4.
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
Odporúčaná literatúra:
BALÁŽ, P. 2006. Základy trestného práva. Bratislava : Eurounion , 2006. 262 s. ISBN 80-88984-90-4.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá

Typ štúdia: bakalárske

Kód

Názov predmetu: Špecializovaná odborná prax
(zariadenia sociálnych služieb a SPO)
Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
Zabezpečuje:
Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška / prax
Počet kreditov
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
2
3. r. / LS
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 5 / 40
Podmieňujúce predmety: Odborná prax, Sociálno-právna ochrana detí
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: vypracovanie správy z praxe
Cieľ predmetu:
Oboznámiť poslucháčov daného odboru s praktickými formami sociálnej práce v zariadeniach sociálnych
služieb a zariadeniach SPODaSK.
Stručná osnova predmetu:
•

Charakteristika pracoviska odbornej praxe : sociálne služby, zariadenia SPO

•

Činnosť študenta počas odbornej praxe.

•

Charakteristika klientely pracoviska.

•

Prínos odbornej praxe a skúsenosti.

•

Nedostatky odbornej praxe.

Povinná literatúra:
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Odporúčaná literatúra:
OLÁH, M. – ROHÁČ, J. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2008.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
30.6. 2011

