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Opis študijného programu – osnova 
 
Názov vysokej školy   Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.  
Sídlo vysokej školy    Palackého 1, 811 02 Bratislava 
Identifikačné číslo vysokej školy  31821979 
Názov fakulty    Ústav bl. Ústav Bl. Zefirín Gimenéz Malla 
Sídlo fakulty    Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko 
 

Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:  Programová rada 
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:10.01.2022 
Dátum ostatnej zmeny  opisu študijného programu:  
Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou: Programová rada – 10.01.2022 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada  
 
Základné údaje o študijnom programe  
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.  
 

Odbor: 33. Sociálna práca (angl. Social Work) Kód programu:  106888, UIPŠ kód:  7761T00, Kód odboru: 7761 
https://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/106888  
 
b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania. 
Stupeň: druhý  
ISCED-F kód:  092 Sociálna starostlivosť 
767 - Magisterské štúdium na vysokých školách – pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania  
 
c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.  

 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.  

Sídlo fakulty školy:Ústav bl. Ústav Bl. Zefirín Gimenéz Malla, Hlavná 89, 041 21 Košice 
 

d) Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch 
študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov 
 
ISCED-F kódy:  

092 Sociálna starostlivosť 
0920 Sociálne zabezpečenie ďalej nedefinované 
0921 Starostlivosť o starších a postihnutých dospelých 
0922 Starostlivosť o dieťa a služby mládeži 
0923 Sociálna práca a poradenstvo 
0929 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 
0988 Interdisciplinárne programy a kvalifikácie zahŕňajúce zdravie a sociálne zabezpečenie 

 
e) Typ študijného programu:  akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením 

aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon 
regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá. 

 
Profesijne orientovaný 
 
f) Udeľovaný akademický titul. 
 
Magister (v odbore 33. Sociálna práca) 
 
g) Forma štúdia:   
 

Externá 
 

h) Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej 
škole (§ 54a zákona o vysokých školách).  Neaplikuje sa 

i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.   Slovenský jazyk 
j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.  3 roky 
k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.  

 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
https://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/106888
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Akad. rok Plánovaný počet študentov Počet uchádzačov Počet všetkých štud. Mgr. 

2020/2021 50 23 88 

2021/2022 50 19 57 

 
 

1. Profil absolventa a ciele vzdelávania  
a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné 

výstupy vzdelávania.  
 
Absolvent     disponuje     vedomosťami     z jednotlivých     oblastí     študijného     odboru     a jeho interdisciplinárnych súvislostí na úrovni 
syntézy, konkrétne zo základov teórií, metód a foriem sociálnej práce v priamej a sprostredkovanej práci s klientskymi skupinami sociálnej 
práce, zo základov filozofie, etiky, sociológie, psychológie, pedagogiky a práva, sociálnej politiky a systému sociálneho zabezpečenia a 
sociálneho poistenia, z fungovania systému sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, 
kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, služieb zamestnanosti a o charakteristikách chudoby a sociálneho vylúčenia a konceptoch 
sociálnej inklúzie v interdisciplinárnych súvislostiach. Pozná základné charakteristické a špecifické znaky jednotlivých klientskych skupín 
sociálnej práce a ovláda základy metodológie a štatistiky v spoločenských vedách, v sociálnej práci špeciálne. Vie vyvodiť závery a pomenovať 
súvislosti medzi konceptmi v študijnom odbore. 
 
Absolvent je schopný vyhľadať, osloviť, motivovať na spoluprácu a samostatne posúdiť životnú situáciu klienta/klientov s ohľadom na špecifiká 
a potreby príslušnej skupiny a určiť mieru sociálneho rizika jeho/ich životnej situácie, naplánovať, zvoliť a využiť adekvátnu metodiku práce na 
svoju intervenčnú odbornú činnosť a vyhodnotiť účinnosť poskytnutej pomoci. Vie identifikovať význam sociálnej politiky na profesionálny 
výkon sociálnej práce a využívať poznatky z práva, psychológie, filozofie, sociológie a pedagogiky na výkon praxe sociálnej práce a rozvoj jej 
poznania. Je schopný zostaviť jednoduchý projekt výskumu na zistenie konkrétneho problému v sociálnej práci. 
 
Absolvent dokáže poskytovať informačné a poradenské služby a vykonávať odborné činnosti v oblasti nemocenských a dôchodkových dávok, 
príspevkov štátnej sociálnej podpory, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných 
príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, služieb zamestnanosti. Disponuje odbornými komunikačnými zručnosťami. Pri 
výkone sociálnej práce koná eticky. Dokáže pracovať v tíme a posilňovať medziodborovú a medziprofesijnú spoluprácu. Profesionálne 
prezentuje vlastné stanoviská. 
 
Akademická disciplína sociálna práca sa oproti Bc. štúdiu v Mgr. programe opiera viac vo teórie sociálnej práce, ostatné humanitné vedy 
a domáce špecifiká (napr. vzťah k marginalizovaným rómskym komunitám a pod.). Študenti získavajú poznatky aj z výskumov, konferencií 
a iných odborných podujatí, sledujú kultúrny a politický život v krajine, špecifiká miestnych komunít v ktorých žijú a orientujú sa vo vedeckých 
databázach ako WoS či Scopus. Magisterské štúdium sa opiera o niekoľko pilierov:  

1. Výučba podložená aktuálnymi, platnými a spoľahlivými vedeckými poznatkami. 
2. Poskytovanie príležitostí pre študentov hodnotiť kriticky získané poznatky a nadobudnúť výskumné zručnosti. 
3. Zapojenie študentov do výskumu,  
4. Ponuka odborných stáží na ktorých sa implenetujú štandardy kvality sociálnych služieb. 
5. Podporte študentov pri získavaní a rozvíjaní schopností hodnotiť kvalitu sociálnej práce počas praxe. 

Link: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa  
 
b)  Vysoká škola indikuje povolania na výkon, ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z 
pohľadu uplatnenia absolventov. 
Sociálny pracovník 
Zákon č. 219/2014 Z. z. Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 5 (1) a) 
Linky: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa  
           https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  
 
c) Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-

špecifickými požiadavkami na výkon povolania.  Neaplikuje sa 
 
 

2. Uplatniteľnosť  
 

a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.  
 
Absolventi študijného programu sociálna práca v magisterskom stupni sa uplatnia na všetkých stupňoch a úsekoch praxe sociálnej práce ako 

sociálni pracovníci, sociálni poradcovia, mediátori a manažéri v sociálnych inštitúciách. Môžu pôsobiť v rezorte ústredných orgánov štátnej 

správy (MPSVaR SR, ÚPSVaR, MV SR, Migračný úrad SR a iné), samosprávy a v rezortných vzdelávacích zariadeniach. Absolvent tohto 

magisterského štúdia nájde uplatnenie ako sociálny pracovník v inštitúciách štátnej správy, samosprávy, v zariadeniach sociálnych služieb, 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
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zariadeniach migračného úradu, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ústavoch na výkon trestu a odňatia slobody, 

reedukačných centrách, a v zdravotníckych zariadeniach.  

Uplatní sa ako manažér v sociálnych organizáciách, vo verejnej správe, v sociálnej ekonomike, v riadiacich a kontrolných inštitúciách, ale aj v 

medzinárodných inštitúciách, akými sú UNICEF, UNHCR a pod. Môže sa aktívne podieľať na tvorbe sociálnej politiky a sociálnej legislatívy, ako 

analytik a výskumník v inštitúciách zaoberajúcich sa sociálnymi problémami na miestnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni.  Osobitné 

uplatnenie nájde v organizáciách tretieho sektora, a v komunitnej starostlivosti. 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  

b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu. 

 Mgr. Alena Čulíková, funkcia: samostatný radca, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Žižkova 21, oddelenie sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately; alenacul@centrum.sk 

 Mgr. Agáta Palaščáková, funkcia: referentka pre financovanie opatrovateľských služieb a zariadenia opatrovateľskej služby, Mestská 
časť Košice - Juh, Smetanova 4 

 Mgr. Miroslav Smatana, zástupca veliteľa Útvaru pohotovostnej motorizovanej jednotky; Krajské riaditeľstvo policajného zboru 
v Košiciach, odbor poriadkovej polície.  

 Mgr. Lucia Dubovecká, funkcia: terénna sociálna pracovníčka, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Žižkova 21, oddelenie 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

 Mgr. Miriam Tokárová, funkcia: referentka sociálneho oddelenia, Mestská časť Košice - Juh, Smetanova 4 

 Mgr. Mária Jacková, funkcia: sociálna pracovníčka, Zariadenie núdzového bývania pre týrané ženy, Adlerova 4, Košice 

 Mgr. Silvia Filipová, funkcia: sociálna pracovníčka, Zariadenie núdzového bývania, Adlerova 4, Košice 

 Mgr. Janette Muránková, funkcia: samostatný radca, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné nám. 9, Oddelenie 
aktívnych opatrení trhu práce a európskeho sociálneho fondu 

 Mgr. Adriana Juríková, funkcia: samostatný radca, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Popradská 74, Oddelenie služieb pre 
občana  

 Mgr. Andrea Orendášová, funkcia: samostatný radca, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Popradská 74, Oddelenie služieb 
pre občana  

 Mgr. Nikola Plačková, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Popradská 74, Oddelenie poradenstva a vzdelávania 
 

c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba). 
 

V Košiciach naši absolventi naštartovali projekt Charity vďaka Mgr. Zlatica Hejlova - predseda a štatutár O.z. s nami druhým.  Na zbernom 
mieste im ľudia prinesú veci pre tých, ktorí nemajú prostriedky si sami zabezpečiť a sprostredkúvajú ich tým, ktorí podporili dobrú vec, alebo 
veci potrebujú za symbolickú cenu. 
Starosta Luníka IX. - Mgr. Marcel Šaňa a jeho manželka, tiež naša absolventka, vedie na Luníku IX.materskú školu a vzdeláva deti. 
Mgr. Ferecsík Renáta - vedie centrum Liberta pre ŤZP deti. 
Supervízori potvrdzujú, že na superviziach v zariadeniach sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany sú prítomní ako sociálni 
pracovnícimnohí absolventi Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, a robia dobré meno škole aj profesii. V Košiciach pracuje 
na Mestskej polícii náš absolvent - Mgr. Ladislav Rapoš s veľmi dobrou spätnou väzbou.  
Viacerí absolventi pracujú v spoločnosti Úsmev ako dar a najviac absolventov máme na UPSVaR, polícii a železnici,kde zvýšením vzdelania 
manažujú zamestnancov v jednotlivých pracovných pozíciách.  
Naši absolventi sú aj v školstve- Mgr. Iva Hlebová, alebo pracujú ako profesionálni náhradní  rodičia, pripadne vedú zariadenie SPO a SK. 
V resocializacii nájdeme našich absolventom, ktorí pomáhajú drogovo závislým. Donedávna v Rozhanovciach viedol ReSociu PhDr. Marcel 
Krištof. 
Všetko vyššie uvedené potvrdzuje, že záujemcovia o sociálnu prácu získavajú na košickom inštitúte Bl. Z. G. Mallu kvalitné vzdelávanie 
vychádzajúce z výskumu a dobrej praxe. 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  
 

3. Štruktúra a obsah študijného programu 
 
a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe. 

 
Magisterské vzdelávanie v sociálnej práci je druhým stupňom vysokoškolského vzdelávania, má intenzívny a aplikačný charakter. Obsahovo 
vychádza z vedeckého a metodologického konceptu sociálnych vied a sociálnej práce. Zabezpečuje sa v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej 
asociácie škôl sociálnej práce (IASSW), Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW), smernicami Európskej únie a v súlade s 
odborným a hodnotovým smerovaním VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, detašovaného pracoviska Blahoslaveného Zefirína Chimenéza Mallu 
v Košiciach. 
Cieľom vzdelávania druhého stupňa odboru sociálna práca je, aby absolventi nadobudli také odborné vedomosti, praktické zručnosti 
a kompetencie, aby boli spôsobilí k zlepšovaniu sociálneho fungovania klientov, aby dokázali realizovať komunitné plánovanie, aktívne 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
mailto:alenacul@centrum.sk
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
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ovplyvňovať sociálnu politiku a aby boli spôsobilí manažérskych činností. Absolvent ovláda aj vedecké metódy výskumu v sociálnej práci 
natoľko, aby bol schopný realizovať prax založenú na vedeckých poznatkoch a kriticky ju reflektovať. Absolventi počas štúdia nadobudnú: 
Odborné vedomosti 

- hlbšie vedomosti z teórie a metód sociálnej práce, ako aj ich porozumenie potrebné na systémovú, komplexnú a holistickú sociálnu 
prácu so sociálnymi klientmi, najmä posilňovanie, zmocňovanie a zlepšovanie kvality ich života; 

- porozumenie systémovým nástrojom aplikovanej sociálnej politiky v jej špecifických odboroch, potrebných k podpore sociálnej 
kohézie, sociálneho rozvoja a realizácii sociálnych zmien v spoločnosti; 

- poznatky z oblasti metodológie sociálneho výskumu a porozumenie jeho špecifikám v sociálnej práci;  
   Praktické zručnosti 

- aplikovať metódy, techniky a metodiku sociálnej práce v priamej práci so všetkými cieľovými skupinami sociálnych klientov, 
s dôrazom na skupinu, komunitu, seniorov, chorých, osoby so sociálno-ekonomickými problémami a osoby vo výkone trestu odňatia 
slobody alebo väzby a po ich prepustení; 

- schopnosť navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce determinanty problémov v makro, mezo 
i mikroprostredí; 

- schopnosť interdisciplinárnej a multidisciplinárnej spolupráce, manažovania tímu, ľudských zdrojov, zariadení sociálnych služieb 
a sociálnych organizácií; 

- realizovať a koordinovať výskum v sociálnej oblasti, aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, integrovať a využívať ich 
v aplikáciu pre rozvoj odboru sociálna práca, spolu so schopnosťou kritického úsudku;  

Kompetencie 
- sociálne spôsobilosti nevyhnutné pre vedenie a facilitovanie skupiny a tímov, špecializované sociálne poradenstvo, manažovanie 

sociálnych inštitúcií; 
- spôsobilosti formulovať informácie o postupe a výsledkov riešenia úloh v sociálnej práci a sociálnej politike, komunikovať 

o odborných názoroch s odborníkmi a prezentovať sociálnu prácu širokej verejnosti;  
- schopnosť nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume a projektovej činnosti. 

 
Obsahom štúdia sú jasne ukotvené nosné témy jadra znalostí študijného odboru Sociálna práca podľa vyhlášky č. 244/2019 Z. z. medzi ktoré 
patria: supervízia sociálnej práce, mediácia, krízová intervencia, teoretické a metodologické východiská sociálnej práce a interdisciplinárne 
súvislosti sociálnej práce, teórie, metódy a formy sociálnej práce, cieľové skupiny sociálnej práce, teoretické koncepty sociálnej politiky, 
sociálne zabezpečenie, jeho systém, sociálne služby, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, pomoc v hmotnej núdzi, kompenzácia 
ťažko zdravotne postihnutých, služby zamestnanosti, inkluzívne prístupy a princípy zmocňovania, manažment a projektovanie v sociálnej práci 
a metodológia výskumu v sociálnej práci. 
 
b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu 
 
Študenti si môžu svoj študijný plán štúdia prispôsobiť pomocou voliteľných predmetov, za predpokladu splnenia ostatných podmienok 
štúdia. 
 
c) V študijnom pláne spravidla uvedie:  

- jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že 
prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové 
predmety, 

- v študijnom programe vyznačí profilové predmetypríslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), 
- pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli 

naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky 
vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu),  

- prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu,  
- pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, 

záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, 
prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,  

- metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami 
predmetov), 

- osnovu/ sylaby predmetu,  
- pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne),  
- kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia,  
- osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu,  
- učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),  
- miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách). 
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Študijný plán: Sociálna práca, Košice, 2. stupeň (magisterský) – externá forma  

1. ročník – ZIMNÝ semester (1. semester) / 1. Year – Winter Semester (1. semester)  

Predmet / Subject 
Kredity / 

Credits 

Typ 

predmetu / 

Subject 

Type  

Hodinová 

dotácia / 

Hour 

Dotation  

Učiteľ / Faculty Member 

Metódy sociálnej práce so skupinou 6 P 10 
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., 

mimoriadny profesor 

Aplikovaná sociálna politika  4 P 10 Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 

Krízová intervencia  3 P 8 doc. PhDr. Monika Guľašová, PhD. 

Metodológia kvalitatívneho výskumu 3 P 8 doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD. 

Mediácia 3 P 8 JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. 

Sociálna práca v paliatívnej 

starostlivosti  
3 P 8 prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc. 

Rétorika v pomáhajúcich profesiách 3 V 8 prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 

Kredity spolu / Credits Total 25 

 

1. ročník – LETNÝ semester (2. semester) / 1. Year – Summer Semester (2. semester)  

Predmet / Subject 
Kredity / 

Credits 

Typ 

predmetu 

/ Subject 

Type  

Hodinová 

dotácia / 

Hour 

Dotation  

Učiteľ / Faculty Member 

Teória sociálnej práce 6 P 10 prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 

Sociálne poradenstvo 4 P 8 
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., 

mimoriadny profesor 

SPV  – poradenské  zručnosti  3 P 18 
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., 

mimoriadny profesor 

Etika v sociálnej práci 4 P 8 prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 

Základy aplikovanej štatistiky  3 P 8 doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD. 

Odborná prax - práca s klientom pod 

supervíziou  
3 P 38 

ThLic. Mgr. Peter Gombita 

mjr. PhDr. Richard Bárta, PhD, MPH 

Fundraising a príprava dobrovoľníkov 

v sociálnej práci 
3 V 8 

doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., 

mimoriadny profesor 

Kredity spolu / Credits Total 26 
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2. ročník – ZIMNÝ semester (3. semester)/ 2. Year – Winter Semester (3. semester) 

Predmet / Subject 
Kredity / 

Credits 

Typ 

predmetu / 

Subject 

Type  

Hodinová 

dotácia / 

Hour 

Dotation  

Učiteľ / Faculty Member 

Komunitná sociálna práca 4 P 8 Mgr. et. Mgr. Silvia Zábavová, PhD.  

Politika zamestnanosti 4 P 10 Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 

Manažment v sociálnej práci 4 P 8 Mgr. et Mgr. Silvia Zábavová, PhD. 

Penitenciárna a postpenitenciárna 

sociálna práca 
3 P 8 mjr. PhDr. Richard Bárta, PhD, MPH 

Misijná a charitatívna práca 3 P 8 prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 

Seminár k diplomovej práci 3 P 8 prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 

Sociálna práca s utečencami 3 V 8 mjr. PhDr. Richard Bárta, PhD, MPH 

Kredity spolu / Credits Total 24 
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2. ročník – LETNÝ semester (4. semester) / 2. Year – Summer Semester (4. semester) 

Predmet / Subject 
Kredit / 

Credits 

Typ 

predmetu 

/ Subject 

Type  

Hodinová 

dotácia / 

Hour 

Dotation 

Učiteľ / Faculty Member 

Supervízia v sociálnej práci  4 P 10 
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., 

mimoriadny profesor 

SPV – supervízia  3 P  36 
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., 

mimoriadny profesor 

Psychiatria pre sociálnu prácu 3 P 8 doc. PhDr. Tatiana Hrindová, PhD 

Sociálna práca v školstve 3 P 8 doc. RNDr. Daniela Barkasi, PhD. 

Diplomová práca- metodika písania a 

vypracovanie 
20 P 8 prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 

Štátna skúška: Obhajoba magisterskej 

práce  
3 

P 
    doc. PhDr. Monika Guľašová, PhD. 

Štátna skúška: Teória sociálnej práce 3 P   prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 

Štátna skúška: Metódy v sociálnej práci 3 
P 

 
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., 

mimoriadny profesor 

Štátna skúška: Aplikovaná sociálna 

politika 
3 

 P 
 Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 

Kredity spolu 
45 

 

 
  

    

d) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí 
študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na 
opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.  

 
Na riadne ukončenie štúdia je potrebné dosiahnuť 120 ECTS kreditov vrátane kreditov za štátnu záverečnú skúšku. 
 
e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta 
v študijnom programe v štruktúre:  

- počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 
- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 
- počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,  
- počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský 

kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program,  
- počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia,  
- počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia,  
- počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných 

predmetov v inžinierskych študijných programoch,počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za 
umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch. 

 

e) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto 

hodnoteniu.  

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
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https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/VS-3-2-f-1-Verifikacia-st-skuskou-E-V.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  

g) Podmienky uznávania štúdia alebo časti štúdia.  

Postup študenta v študijnom programe, podmienky absolvovania jednotlivých častí programu a uznávanie štúdia sa riadia Študijným 

poriadkom a Nariadením rektora, ktoré sa týka uznávania a podmienok uznávania štúdia. Viac na webe vysokej školy: 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice  

 
h)Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam). 
 

1. Problém sociálnych sietí v novodobej komunikácii mladých ľudí 
2. Postoje klientov a zamestnancov k ochoreniu COVID-19 vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. 
3. Zmeny v rodinnom živote počas pandémie COVID-19 
4. Hospicová a paliatívna starostlivosť z aspektu sociálnej práce. 
5. Perspektíva a integrácia detí z rómskych osád z pohľadu terénneho sociálneho pracovníka. 
6. Problémy matiek pri starostlivosti o deti s ťažkým zdravotným postihnutím  
7. Hľadanie zmyslu života a zmeny v postojoch pri onkologickom ochorení. 
8. Vzťahy sociálnej ochrany a sociálneho zabezpečenia 
9. Ľudské práva, sociálne práva a hospodárske práva 
10. Princípy sociálnej politiky 
11. Intervenčné metódy v sociálnej práci 
12. Špecifikácia prístupu sociálneho pracovníka v rodičovskom konflikte 
13. Úloha sociálneho pracovníka v práci s rodinou s dieťaťom s poruchami správania  
14. Sociálna práca s rodinami, v ktorých sa vyskytlo násilie 
15. Supervízia v sociálnoprávnej ochrane detí  
16. Supervízia v zariadeniach sociálnych služieb ako predpoklad kvalitnej sociálnej práce 
17. Sociálna práca v náhradnej rodinnej starostlivosti 
18. Psychopatológia v náhradnej rodinnej starostlivosti 
19. Psychohygiena sociálnych pracovníkov 
20. Asertívne zručnosti sociálnych pracovníkov 
21. Rodiny v núdzi a ich sprevádzanie 
22. Záškoláctvo a jeho formy a možnosti riešenia 
23. Spokojnosť s poskytovanými sociálnymi službami (vo vybranom zariadení) 
24. Význam terénnej sociálnej práce vo vybranej lokalite 
25. Sociálna práca v restoratívnej justícii. 
26. Prienik sociálnej práce a mediácie. 
27. Sociálne služby poskytované v zariadeniach pre osoby vyššieho veku 
28. Sociálny pracovník a jeho postavenie v domovoch sociálnych služieb 
29. Kvalita života seniorov v zariadeniach pre osoby vyššieho veku 
30. Zvláštnosti chorôb v seniorskom veku z pohľadu sociálneho pracovníka 
31. Problémy a vízie sociálnej práce s migrantmi 
32. Kompetencie sociálneho pracovníka s migrantmi 
33. Problematika integrácie migrantov na Slovensku 
34. Sociálna práca s migrantmi v azylovom konaní  
35. Úloha a postavenie komunitného sociálneho pracovníka v práci s rómskou komunitou  
36. Analýza sociálnych problémov rodín v hmotnej núdzi - terénna soc. práca - dipl. práca 
37. Projekt ako jedna z foriem pomoci v sociálnej oblasti (výskum dvoch - troch projektov) 
38. Manažér a jeho úloha v neziskovej organizácii - manažment v soc. práci. 
39. Komunitné centrá a ich úloha v inklúzii marginalizovaných komunít. 
40. Aktuálne výzvy a trendy trhu práce 
41. Vzdelanie ako predpoklad uplatnenia sa na pracovnom trhu 
42. Profesijná etika v praxi sociálneho pracovníka  
43. Ľudské práva v kontexte sociálnej práce  

 
 
 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/VS-3-2-f-1-Verifikacia-st-skuskou-E-V.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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Zoznam  tém:  https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/detasovane-pracovisko-kosice/studium  
 
i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na: 

- pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe,  
- možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,  
- pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,  
- postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,  
- postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta 

 
V predmetných situáciách sa postupuje v zmysle Študijného poriadku a Nariadení rektora. Viac na webe vysokej školy:  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice  

4. Informačné listy predmetov študijného programu  
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z. 

Abecedný zoznam 
 

Aplikovaná sociálna politika 

Etika v sociálnej práci 

Fundraising a príprava dobrovoľníkov v sociálnej práci 

Komunitná sociálna práca 

Krízová intervencia 

Manažment v sociálnej práci 

Metódy sociálnej práce so skupinou 

Metodológia kvalitatívneho výskumu 

Mediácia v sociálnej práci 

Misijná a charitatívna práca 

Odborná prax – práca s klientom pod supervíziou 

Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca 

Politika zamestnanosti 

Psychiatria pre sociálnu prácu 

Rétorika v pomáhajúcich profesiách 

Seminár k diplomovej práci 

Sociálna práca v paliatívnej starostlivosti 

Sociálna práca s utečencami 

Sociálna práca v školstve 

Sociálne poradenstvo 

SPV – poradenské zručnosti 

SPV - supervízia 

Supervízia v sociálnej práci 

Teória sociálnej práce 

Základy aplikovanej štatistiky 

 
Linky:  
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie  
 https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty  
http://www.scopus.org/name/publications/citations  
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/  
 http://cms.crepc.sk/  
  

https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/detasovane-pracovisko-kosice/studium
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty
http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://cms.crepc.sk/
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice 

Kód predmetu:0-1739c Názov predmetu: Aplikovaná sociálna politika 
 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Externé štúdium blokovo, prednášky 10 h prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning,  

Počet kreditov: 6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Ústna skúška, pri ktorej si študent vytiahne z vopred stanoveného okruhu téz jednu otázku, a po  písomnej príprave v 
primeranej časovej lehote pristúpi k ústnej odpovedi. Na získanie hodnotenia A je potrebné pri odpovedi na danú otázku 
preukázať vedomosti v rozsahu najmenej 90%, na získanie hodnotenia B najmenej 80 %, na hodnotenie C najmenej 70 %, 
na hodnotenie D najmenej 60 % a na hodnotenie E najmenej 50 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Absolvent predmetu disponuje poznatkami o podstate sociálnej politiky na medzinárodnej úrovni, na európskom 
kontinente a na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Má prehľad o stratégiách a metódach sociálnych reforiem, je 
oboznámený s priebehom sociálnej reformy a so súčasným aktuálnym systémom sociálnej ochrany v Slovenskej republike 
i s jednotlivými oblasťami sociálnej politiky (sociálna ochrana, sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie a vybrané odvetvia 
sociálnej politiky, a to bytová, rodinná, komunálna a vzdelávacia politika atď.). Disponuje poznatkami o sociálnej politike 
v prameňoch a v medzinárodnoprávnych dokumentoch medzinárodných organizácií, ako aj vo vybraných krajinách 
Európskej únie. 

Stručná osnova predmetu: 
Pojem a podstata sociálnej politiky. Sociálna ochrana, sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie 
Svetový sociálny, politický, ekonomický a kultúrny poriadok 
Svetová sociálna politika, európsky sociálny model, národná a regionálna sociálna sféra 
Subjekty sociálnej politiky. Medzinárodné sociálne právo. Európske sociálne právo a európsky sociálny model 
Trendy vo svetovej a v európskej sociálnej politike 
Globalizácia, europeizácia. Sociálna kohézia, sociálna inklúzia, flexikurita 
Ľudské práva, sociálne práva a ekonomické práva 
Stratégie a metódy sociálnych reforiem. Sociálne reformy v postkomunistickej Európe 
Slovenská sociálna reforma, transformácia sociálnej sféry Slovenskej republiky 
Aktuálna sociálna politika Slovenskej republiky  
Zdroje, spôsoby a techniky financovania sociálnej politiky 
Sociálna politika a sociálna práca 
Aplikovaná sociálna politika 

Povinná literatúra: 
TKÁČ, V. 2008. Vybrané kapitoly medzinárodného sociálneho práva. Nitra: UKF v Nitre, 2008. 
TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teorie a metodologiesociální politiky. Praha : Portál, 2010. 
KREBS, V. 2005. Sociální politika. Praha : ASPI, 2005. 

Odporúčaná literatúra: 
BRDEK, M. et al. 2002. Trendy v evropské sociální politice. Praha : ASPI, 2002.  
STANEK, V. a kol. 2002. Sociálna politika. Bratislava : Sprint 2002. 
GERBERY, D. 2003. Rodinné politiky vybraných európskych krajín. Bratislava : SŠPR, 2003.  
POLONSKÝ, D., PILLÁROVÁ, Z. Kapitoly zo sociálnej politiky. Liptovský Mikuláš : Lesnícka informačná agentúra, 2002 . 
POTŮČEK, M. 1995. Sociální politika. Praha : SLON, 1995. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet 

A B C D E FX 

21,46 % 11,02 % 14,19 % 13,39 % 22,13 % 8,11% 
 

Vyučujúci: 
Dr. h. c. prof.  JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Detašované pracovisko Košice - bl. Z G. Mallu, Hlavná 89, 04121 Košice 

Kód predmetu: Názov predmetu: Etika v sociálnej práci 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou 8 hod, distančné 
štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie referátov, konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:  1. ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Na určenú tému – etickú dilému, dostane študent za úlohu vypracovať referát, za a proti, v rozsahu 2 normostrán. (napr. 
rozvod, terorizmus, eutanázia, interupcia, umelé oplodnenie, ochrana životného prostredia, klonovanie, štrajk atď). Tému 
musí prezentovať na seminári. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90 bodov, ktoré stanoví vyučujúci, na 
základe vyčerpania témy. Na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie 
D najmenej 70  bodov a na hodnotenie E najmenej 60  bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý zo skúšky získa  
menej  ako 60 bodov.  

Výsledky vzdelávania: 
Absolvent disponuje ďalšími poznatkami z etiky sociálnej práce. Vie vysvetliť a realizovať proces etického rozhodovania 
v etických problémoch a dilemach. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Etické problémy a etické dilemy v sociálnej práci 
2. Dilematické situácie 
3. Postupovanie pri dilemách 
4. Morálny profil sociálneho pracovníka 
5. Profesia a sociálny pracovník 
6. Atribúty profesie sociálnej práce 
7. Mechanický typ byrokracie a profesijný typ byrokracie 
8. Defenzívna a reflexívna prax v sociálnej práci 
9. Katalytický model sociálnej práce 
10. Interaktívny model sociálnej práce. 
11. Etický kódex sociálnych pracovníkov Slovenskej republiky  
12. Medzinárodný etický kódex sociálnych pracovníkov 
13. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike 
14. Klady  a zápory morálnych kódexov 

Odporúčaná literatúra: 
MATEL, A. a kol.: Etika sociálnej práce, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 2010. 
ROHÁČ, J. – DANCÁK, P.:  Kapitoly o práve a etike, VŠZ ÚSVaZ bl. P.P. Gojdiča v Prešove 2009. 
VANSAČ, P.: Vybrané kapitola z etiky, historický vývoj etiky, základy etika, etika v sociálnej práci, Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, Prešov 2011. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk  

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

40,90 % 29,19 % 14,94 % 5,99 % 2,31 % 5,18 % 
 

Vyučujúci: 
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

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

Fakulta:Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice 

Kód predmetu:0-1747b Názov predmetu: Fundraising a príprava dobrovoľníkov v 
sociálnej práci 
 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné 
štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom. 
 

Počet kreditov: 2(voliteľný) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Študent pripraví a odprezentuje projekt fundraisingu a náboru dobrovoľníkov pre konkrétnu neziskovú organizáciu / 
občianske združenie podľa svojho výberu.  

Výsledky vzdelávania: 
Absolvent získa základné informácie v oblasti fundraising a prípravy dobrovoľníkov v sociálnej práci. Je oboznámený s 
historickými východiskami dobrovoľníctva predovšetkým v sociálnych službách a vie charakterizovať aktuálne trendy a 
problémy v tejto sociálnej oblasti. Disponuje poznatkami o profesionálnom postupe v práce s dobrovoľníkmi. 

Stručná osnova predmetu: 
Základná charakteristika dobrovoľníctva vo vzťahu k sociálnej práci. 
Definícia a vybraná typológia dobrovoľníctva. 
Náčrt historických východísk dobrovoľníctva na Slovensku. 
Súčasné právne vymedzenie dobrovoľníctva (aktuálne problémy). 
Využitie dobrovoľníctva v oblasti sociálne vylúčených komunít. 
Profesionalizácia práce s dobrovoľníkmi, postupy vzdelávania, mentoringu a supervízie. 
Finančná podpora dobrovoľníckych programov. 
Spolupráca s individuálnymi darcami, nadačnými fondmi a správcami verejných rozpočtov.   
Vybrané otázky Európskej dobrovoľníckej služby. 

Povinná literatúra: 
BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, A., MARČEK, E., MRAČKOVÁ, A.: Analýza dobrovoľníctva na Slovensku, Banská Bystrica, 2009. 
BOUKAL, P. a kolektív.: Fundraising – pro neziskové organizace, Praha, 2013. 
DROŽDIAK, M., PEŠEK, T.: Európska dobrovoľnícka služba na Slovensku, Bratislava, 2012.  
GABOVIČOVÁ, N., MAZINIOVÁ, J.: Pomôž k zmenne – staň sa dobrovoľníkom v rómskej komunite, Bratislava, 2012. 
HAPALOVÁ, M., LVOVÁ, A.: Manuál práce s dobrovoľníkmi v komunitných centrách, Člověk v tísni – pobočka Slovensko, 
2010. 

Odporúčaná literatúra:  
HAVRDOVÁ, Z.: Kompetence v praxi sociální práce. Praha, 1999. 
Kolektív autorov: Letom svetom do sociálnej práce v treťom sektore, Bratislava, 2006.  
Kolektív autorov: Čítanka pre neziskové organizácie, Bratislava, 2003. 
KRÁLIKOVÁ, N.: Ja nie som dobrovoľník, ja to robím iba tak. Bratislava, 2006. 
RICHTEROVÁ, N., ŠOLCOVÁ, J.: Program podpory vzdelávania: metodika služby, Člověk v tísni – pobočka Slovensko, 2010. 
Národná správa o implementácií spoločných cieľov pre dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí v Slovenskej republike, 
Bratislava, 2006.    
Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020. 
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. 
Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

46,15 % 28,00 % 10,94 % 5,29 % 1,61 % 1,28 % 
 

Vyučujúci: doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová,  PhD., mimoriadny profesor 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

 
 
 



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

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

Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice 

Kód predmetu:0-1116k 
 

Názov predmetu: Komunitná sociálna práca 
 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné 
štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov: 6(povinný predmet) 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Ústna skúška, pri ktorej si študent vytiahne z vopred stanoveného okruhu téz dve otázky, a po  písomnej príprave v 
primeranej časovej lehote pristúpi k ústnej odpovedi. Na získanie hodnotenia A je potrebné pri odpovedi na dané otázky 
preukázať vedomosti v rozsahu najmenej 90%, na získanie hodnotenia B najmenej 80 %, na hodnotenie C najmenej 70 %, 
na hodnotenie D najmenej 60 % a na hodnotenie E najmenej 50 %.  

Výsledky vzdelávania: 
Absolvovaním predmetu študent získa hlbší prehľad o metódach, postupoch a prístupoch v Sociálnej práci vo vzťahu 
ku komunite/komunitám v spoločnosti. Vymedzenie vzťahov v komunitách, systém riadenia komunít (legislatívny, 
ekonomický, kultúrny, vzdelávací, sociálny, politický). Osvojí si relevantné pojmy využívané v SP, ktoré predstavujú 
východiská pre ďalšie štúdium. Porozumie spôsobu fungovania komutít, legislatívne ukotvenie a Plánovanie rozvoja v 
sociálnych službách v mestách a obciach, ako aj na regionálnej úrovni vyšších územných celkov. Identifikuje sociálny 
problém v komunitách a bude mať predstavu o možných riešeniach a postupov v komunitnom programe. Dokáže pracovať 
s informáciami o náplni práce sociálneho pracovníka a porozumie  postupom tvorby projektov v oblasti sociálnej pomoci.  

Stručná osnova predmetu: 
Komunity v spoločnosti, typológia, národnostné a náboženské, terapeutické.  
História komunitnej práce, Charakter komunitnej SP, etapy, komunitná starostlivosť a komunitný prístup 
Proces komunitnej práce, Komunitný pracovník, komunitný projekt 
Komunitná práca v komunitách a s komunitami,  subjekt a objekt  komunitnej sociálnej práce.  
Patologické javy v  komunitách.  
Úloha sociálneho pracovníka v komunitách.  
Subjekty podporujúce rozvoj komunít a rámci spoločnosti, projektová a osvetová činnosť.  

Povinná literatúra: 
MÁTEL, A., HARDY, M. 2013. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2013.    
OLÁH, M. a kol. 2012. Metódy sociálnej práce v praxi. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2012.    
PILÁT, M., KAMANOVÁ, I., OKÁLOVÁ, O. 2012. Komunitné plánovanie sociálnych služieb. Ružomberok : VERBUM - 
vydavateľstvo KU, 2012.   
PAVELOVÁ, Ľ. , TVRDOŇ, M. 2006. Komunitná sociálna práca. Nitra : UKF, 2006.   
HARTL, P. 1997. Komunita občianska, komunita terapeutická. Praha : SLON, 1997. 

Odporúčaná literatúra: 
STEPNEY, P., POPPLE, K. 2008. Social Work and the Community. New York : Palgrave Macmillan, 2008.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

36,99 % 28,12 % 16,94 % 3,29 % 1,11 % 4,28 % 
 

Vyučujúci: 
 doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., mimoriadny profesor 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

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

Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice 

Kód predmetu:0-1923b 
 

Názov predmetu: Krízová intervencia 
 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou 8 hod., distančné 
štúdium, e-learning. 

Počet kreditov: 3 (povinný) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:1. ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magistersky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Ústna skúška, pri ktorej si študent vytiahne z vopred stanoveného okruhu téz jednu otázku, a po písomnej príprave v 
primeranej časovej lehote pristúpi k ústnej odpovedi. Na získanie hodnotenia A je potrebné pri odpovedi na danú otázku 
preukázať vedomosti v rozsahu najmenej 90%, na získanie hodnotenia B najmenej 80 %, na hodnotenie C najmenej 70 %, 
na hodnotenie D najmenej 60 % a na hodnotenie E najmenej 50 %.   

Výsledky vzdelávania: 
Absolvent predmetu disponuje poznatkami o rôznych typoch kríz, formách, postupoch a princípoch krízovej intervencie. 
Ovláda základné komunikačné vzorce a postoje potrebné k adekvátnej reakcii voči klientom nachádzajúcim sa v kríze.  

Stručná osnova predmetu: 
Kríza, jej definície a charakteristiky, príčiny, typy a fázy krízy, reakcie organizmu na krízu  
Termíny súvisiace s krízou: stres, trauma, post-traumatická stresová porucha, coping, adaptácia, zmena, resiliencia, post-
traumatický rast 
Chápanie krízy/nešťastia v kontexte náboženstva a spirituality, zážitok strachu, studu a viny, hľadanie zmyslu   
Teórie krízy a krízovej intervencie (základné, rozšírené a aplikované teórie)  
Princípy, ciele, etapy, formy, metódy, modely a limity krízovej intervencie 
Krízová komunikácia, jej teoretické modely, komunikácia s ľuďmi v kríze, mediálne aspekty problematiky 
Pracovník krízovej intervencie, jeho schopnosti a úskalia prístupu ku klientovi, právne aspekty krízovej intervencie 
(zachovávanie mlčanlivosti, ochrana osobných údajov, povinnosť prekaziť/oznámiť trestný čin)  
Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní krízovej intervencie (hodnoty a zásady spolupráce, rozmanitosť rolí a úloh) 
Zvládacie (copingové) stratégie a bežné formy ľudského pomáhania, prosociálne správanie a hodnoty, odolnosť a krizová 
pripravenosť (výchova, hodnoty, cnosti) 
Špecifické témy krízovej intervencie (materiálna, funkcionálna, vzťahová, intrapsychická a rolová strata, suicidalita). 

Povinná literatúra: 
ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krize: psychologický a sociologický fenomén. Praha: Grada, 2004.  
ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krízová intervence pro praxi (2. vyd). Praha : Grada, 2011.  
VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krízová intervence. Praha : Portál, 2002.  
VYMĚTAL, Š. Krízová komunikace a komunikace rizika. Praha: Grada, 2009. 

Odporúčaná literatúra:  
BAŠTECKÁ, B. a kol. Psychosociální krizová spolupráce. Praha: Grada, 2013. 
HUNYADIOVÁ, S. Krízová intervencia v pomáhajúcich profesiách. Prešov: VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. 
KASTOVÁ, V.: Krize a tvořivý přístup k ní. Portál, Praha 2000.   
SCHMIDBAUER, W. Syndrom pomocníka. Praha: Portál, 2008.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet 

A B C D E FX 

31,23 % 26,95 % 18,88 % 5,66 % 0,93 % 4,35 % 
 

Vyučujúci: doc. PhDr. Guľašová Monika, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

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

Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G.Mallu Košice 

Kód predmetu:0-1750c 
 

Názov predmetu: Manažment v sociálnej práci 
 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou 8 hod., distančné 
štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov:4 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
V priebehu semestra študent absolvuje písomnú previerku. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 75 (zo 
100) bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 
60 bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov.  V závere semestra študent predloží seminárnu prácu. 

Výsledky vzdelávania: 
Absolvent ovláda základy manažmentu v sociálnej práci, s dôrazom na manažment v oblasti tretieho sektora. Disponuje 
základnými vedomosťami o riadení a manažmente neziskových organizácií, riadení ľudských zdrojov, marketingu, 
financovaní a účtovníctve. 

Stručná osnova predmetu: 
Manažment, základné pojmy 
Neziskové organizácie – nadácie, neinvestičné fondy 
Neziskové organizácie – občianske združenia, N.O. poskytujúce všeobecne prospešné služby 
Založenie, vznik a činnosť neziskových organizácií 
Organizačné formy neziskových organizácií 
Riadenie a manažment neziskových organizácií 
Riadenie ľudských zdrojov v neziskových organizáciách 
Financovanie, účtovníctvo a výsledok hospodárenia neziskových organizácií 
Získavanie finančných zdrojov – marketing 
Inovácie a projektová činnosť neziskových organizácií 
Zánik a likvidácia neziskovej organizácie 
Register neziskových organizácií, štátna pomoc 

Povinná literatúra: 
BAJCURA, A.: Manažment – riadenie organizácií. Bratislava: Elita, 2012. 
HAMBÁLEK, V. 2010. Manažment v sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010.  
HANGONI, T., IMRICHOVÁ, A.: Manažment a jeho aplikácia v sociálnej práci. Gorlice: Diecezjalny Osródek Kultury 
Prawoslawnej ELPIS, 2010.  
JANIGOVÁ, E. 2008. O manažmente v sociálnej práci. Ružomberok:  PF KU, 2008. 
MAJTÁN, M. Projektový manažment. Bratislava: Sprint dva, 2009. 
Zbierka zákonov 

Odporúčaná literatúra:  
DONELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. 2000. Management. Praha: GradaPublishing, 2000. 
MYDLÍKOVA, E. 2003.Manažment v sociálnej práci. Bratislava: OZ Sociálna práca, 2003. 
REHÁK, R. 2003.Manažment v sociálnej práci. Trnava: SAP, 2003. 
ZÁVADSKÝ, J. a kol.: Manažment III. Bratislava: Iura Edition, 2012. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet 

A B C D E FX 

40,32 % 23,11 % 14,76 % 3,46 % 3,51 % 3,25 % 
 

Vyučujúci: 
Mgr. et Mgr. Silvia Zábavová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

 
 
 
 



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

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

Fakulta:Detašované pracovisko Bl. Z. G.Mallu Košice 

Kód predmetu:0-1121i Názov predmetu: Metody  sociálnej práceso skupinou 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania 
a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov:6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: externé štúdium1. ročník, zimný semester  

Stupeň štúdia:2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach, vypracovať seminárnu prácu (20 % 
z celkového hodnotenia) a úspešne absolvovať individuálnu ústnu skúšku. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého 
vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového 
hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania:  
Študenti si osvoja základné vedomosti o sociálnej práci so skupinou. Porozumejú jej interdisciplinárnemu charakteru, 
základnej terminológii a úzkemu prepojeniu medzi teóriou a praxou. Špecifikám práce so skupinou. 

Stručná osnova predmetu: 

 Sociálna práca ako profesia – medzinárodné a národné definovania, vymedzenie. 

 Sociálni pracovníci a ich úlohy v skupine  – kvalifikačné a osobnostné predpoklady, profesionálne roly, úlohy 
a kompetencie. 

 Sociálni klienti skupinovej práce – definovanie, klasifikácia. 

 Sociálne prostredie ako cieľová oblasť sociálnej práce, sociálne fungovanie, sociálna opora, sociálna podpora, sociálna 
sieť. 

 Sociálna práca ako vedná disciplína; paradigmy sociálnej práce a špecifiká skupín. 

 Teória sociálnej práce; Výskum v sociálnej práci a jeho špecifiká; Vedecká pojmológia sociálnej práce. 

 Interdisciplinárny charakter sociálnej práce – jej konvergencia a divergencia so sociálnou politikou, sociológiou, 
pedagogickými a psychologickými disciplínami, zdravotníckymi vedami, právnymi vedami a charitatívnou prácou. 

Odporúčaná literatúra: 
MÁTEL, A. 2019. Teorie sociální práce I. Praha: Grada, 2019. 
BALOGOVÁ, B. - ŽIAKOVÁ, E. (Eds.). 2017. Vademecum sociálnej práce. Košice: UPJŠ.  
BRNULA, P. 2013. Sociálna práca. Dejiny, teórie a metódy. Bratislava: Iris, 2013. 
MATOUŠEK, O. a kol. 2013. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. 
MATOUŠEK, O. a kol.: Metody a řízení sociálni práce, Praha, Portál, 2003 
STRIEŽENEC, Š. 2006. Teória a metodológia sociálnej práce. Trnava: Tripsoft, 2006. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

41,11 % 18,50 % 10,12 % 9,06 % 6,56 % 7,22 % 
 

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., mimoriadny profesor  

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

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

Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice 

Kód predmetu:0-1133k 
 

Názov predmetu: Metodológia kvalitatívneho výskumu 
 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:Externé štúdium blokovo, distančné štúdium, e-learning, cvičenia formou 
vypracovania a prezentácie výskumného projektu, konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Hodnotenie: Započítané – získava študent za prípravu a prezentáciu vlastného (návrhu) projektu kvalitatívneho výskumu podľa 
inštrukcií vyučujúceho.  

Výsledky vzdelávania: 
Absolvent predmetu disponuje poznatkami o podmienkach a metódach kvalitatívneho výskumu, je schopný samostatne 
vypracovať návrh projektu kvalitatívneho výskumu v oblasti sociálnej práce. 

Stručná osnova predmetu: 
Vývoj kvalitatívneho výskumu, školy a teórie: kritika kvantitatívneho prístupu, hermeneutika, fenomenológia, chicagská 
škola, frankfurtská škola, konštruktivizmus, subtílny realizmus.  
Základné prístupy kvalitatívneho výskumu: prípadová štúdia, etnografický výskum, zakotvená teória, fenomenologické 
skúmanie, biografický výskum, skúmanie dokumentov, historický výskum, akčný výskum, kritický výskum. 
Návrh plánu výskumu: zaistenie kvality výskumu, triangulácia, spôsoby výberu, etické otázky výskumu, projekt kvalitatívnej 
štúdie. 
Metódy získavania dát: kvalitatívne dotazovanie, pozorovanie, dokumenty a  fyzické dáta. 
Príprava, kódovanie a zobrazovanie dát: techniky transkripcie, návrh kategoriálnych systémov, vytváranie typológií, ideálne 
typy, zobrazovacie prostriedky, rámcová analýzy. 
Metódy vyhodnocovania a interpretácie. 
Hodnotenie kvality výskumu, kritéria validity.  

Povinná literatúra: 
HENDL, J. 2006. Kvalitatívny výskum. Praha : Portál 2006.  
SILVERMAN, D. 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar, 2005. 

Odporúčaná literatúra:  
MIOVSKÝ, M. 2006. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha : Grada, 2006.  
ŘEHAN, V., ŠUCHA, M. (eds.) Kvalitatívní přístup a metody ve vědách o člověku VI: Vybrané aspekty teorie a praxe. 
Olomouc: Univerzita Palack.ho v Olomouci, Filozofická fakulta, 2007. 
STRAUSS A., CORBIN J.: Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Sdružení podané ruce 
a nakladatelství Albert, 1999. 
ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 2007.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet 

A B C D E FX 

16,44 % 15,87 % 14,59 % 19,95 % 22,74 % 3,38 % 
 

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Popovičová Mária, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

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

Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice 

Kód predmetu:0-1952k  Názov predmetu: Mediácia v sociálnej práci 
 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: externé štúdium blokovo8 hodín/semester, prednášky prezenčnou 
formou, distančné štúdium, e-learning, konzultácie s pedagógom. 
 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Účasť na prednáškach – ospravedlnených max. 50% neúčasti. Skúška (ústna alebo písomná),  na hodnotenie E najmenej 60 
% vedomostí.   

Výsledky vzdelávania: 
Študent získa absolvovaním predmetu základné teoretické vedomosti z oblasti mediácie: o pojmovom vymedzení a 
procese mediácie a jej praktickom uplatňovaní a o nevyhnutných spôsobilostiach mediátora pre výkon mediácie v sociálnej 
praxi.  

Stručná osnova predmetu: 
Teória, definícia a história mediácie.  
Princípy mediácie, teoretické východiská mediácie. 
Mediácia ako vzťah, výhody mediácie.  
Vhodné a nevhodné prípady na mediáciu.  
Mediačný proces, riadenie mediácie.  
Jednotlivé fázy mediácie a ich obsah, dohody v mediačnom procese.  
Prostriedky a aplikácia mediácie v sociálnej praxi.  
Podmienky výkonu činnosti mediátora, odborná príprava mediátora. 

Povinná literatúra: 
Zákon NR SR č. 420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov 

Odporúčaná literatúra:  
BEDNAŘÍK, A. 2003. Riešenie konfliktov. Príručka pre pedagógov a pracovníkov s mládežou.Bratislava : Centrum prevencie 
a riešenia konfliktov. ISBN 80-968095-4-7. 
BIELESZOVÁ, D. 2012. Školská mediácia. Bratislava : IURA edition. ISBN 978-80-8078-510-9. 
BIELESZOVÁ, D. 2013. Rovesnícka mediácia. Zmierovanie prostredníctvo rovesníckych mediátorov. Bratislava : IURA edition. 
ISBN 978-80-8078-587-1. 
HOLÁ, L. 2011. Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada, 2011.   
HOLÁ, L. akol. 2013. Mediace a možnosti využití v praxi. Praha : Grada Publishong, a. s. ISBN 978-80-247-4109-3. 
ŠIŠKOVÁ, T., STÖHROVÁ, H. 2008. Mediace. In MATOUŠEK, O. a kol. 2008. Metody a řízení sociální práce. 2. vyd. Praha : 
Portál, 2008, s. 135-150.    
PLAMÍNEK, J. 2013.  Mediace – nejúčinnejší lék na konflikty. Praha : Grada Publishong, a. s. ISBN 978-80-247-5031-6. 
PRUŽINSKÁ, J. a kol. 2011. Inšpirácia pre prax sociálnej práce. Bratislava : Iris, 2011.   
PRUŽINSKÁ, J., SZABÓOVÁ, M., LABÁTH, V. 2006. Mediácia. Príručka pre odbornú a laickú verejnosť. Bratislava : ARK. ISBN 
80-969571-6-3. 
SCHAVEL, M. a kol. 2011. Mediácia v oblasti sociálnoprávnej ochrany. Bratislava : VŠZaSP, 2011.    

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet 

A B C D E FX 

85,16 % 12,96 % 1,69 % 0,00 % 0,00 % 1,09 % 
 

Vyučujúci:  
JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

 
 
 
 
 
 



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

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

Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G.Mallu Košice 

Kód predmetu:1-1302k 
 

Názov predmetu: Misijná a charitatívna práca  
 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné 
štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov:4 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Úspešné absolvovanie výstupného testu (minimálna požiadavka úspešnosti 61 %). Na získanie hodnotenia A je potrebné 
získať min. 91 % úspešných odpovedí, B: 81-90 %; C: 73-80 %; D: 66-72%, E: 61-65%.   

Výsledky vzdelávania: 
Absolvent predmetu je oboznámený s problematikou misijnej a charitatívnej práce v špecifických podmienkach 
rozvojových krajín. Pozná pojmy charita, misia, vzťah charitatívnej práce k ideológiám, vzťah misijnej charitatívnej sociálnej 
práce  a snahe spoločnosti o sociálnu spravodlivosť. Predmet vychováva k solidarite s ľuďmi žijúcimi v rozvojových 
krajinách. 

Stručná osnova predmetu: 
Všeobecný a špecifický pojem misia 
Kresťanská misia a sociálna práca 
Charitas – pôvod a obsah pojmu 
Cieľové skupiny sociálnej misie 
Subjekty vykonávajúce misijnú a charitatívnu činnosť, Cirkev, univerzitné programy. 
Slovenské projekty misijnej a charitatívnej práce 
Inkulturácia v sociálnej situácii rozvojových krajín 
Požiadavky na pracovníkov v misiach a charite 
Príprava pracovníkov, motivácia, limity misijnej a charitatívnej práce 

Povinná literatúra: 
BUČKO, L. 2009. Misijná a charitatívna činnosť. Bratislava : VŠ ZSP sv. Alžbety, 2009. 

Odporúčaná literatúra:  
BENEDIKT XVI. 2006. Deus charitas est. Trnava : SSV, 2006. 
BUČKO, L. 2003. Na ceste k oslobodeniu. SVD,2003 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet 

A B C D E FX 

44,24 % 22,02 % 15,93 % 2,12 % 0,18 % 2,07 % 
 

Vyučujúci: 
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

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

Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G.Mallu Košice 

Kód predmetu:0-1129k 
 

Názov predmetu: Odborná prax (práca s klientom pod 
supervíziou) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:38 hodín odbornej praxe pod supervíziou 
 

Počet kreditov:2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:1. ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu:Zápočet získa študent za vypracovanie Správy z praxe, ktorej súčasťou je aj 
Potvrdenie z inštitúcie, kde sa prax absolvovala. 

Výsledky vzdelávania: 
Poslucháč je po absolvovaní predmetu oboznámený s praktickými formami sociálnej práce. 

Stručná osnova predmetu: 
Špecifiká sociálnej práce v jednotlivých druhoch sociálnych služieb – opatrovateľská služba, DOR, DD, DSS... 
Zásady pohybu sociálneho pracovníka v teréne a špecifiká komunikácie s problémovými klientmi. 
Streetwork ako jedna z foriem terénnej sociálnej práce.  
Praktický nácvik metód a postupov pri práci s danými cieľovými skupinami.  
Vypracovanie správy z praxe. Záverečné zhodnotenie. 

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

Odporúčaná literatúra:  
BEDNÁŘOVÁ, Z – PELECH, L. Slabikářsociální práce na ulici. Brno : Doplněk, 2003. 
GREF, K. 1995. Was macht streetwork aus? In: Handbuch aufsuchende Jugend – und Sozialarbeit. München : 

JuventaVerlag, 1995. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet 

A B C D E FX 

95,28 % 3,65 % 2,91 % 0,47 % 0,11 % 0,00 % 
 

Vyučujúci: 
Mgr. ThLic. Peter Gombita; 
mjr. PhDr. Richard Bárta, PhD. MPH 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

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

Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G.Mallu Košice 

Kód predmetu:0-1112c 
 

Názov predmetu: Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna 
práca 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné 
štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov: 4 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Ústna skúška, pri ktorej si študent vytiahne z vopred stanoveného okruhu téz dve otázky, a po  písomnej príprave v 
primeranej časovej lehote pristúpi k ústnej odpovedi. Na získanie hodnotenia A je potrebné pri odpovedi na dané otázky 
preukázať vedomosti v rozsahu najmenej 90%, na získanie hodnotenia B najmenej 80 %, na hodnotenie C najmenej 70 %, 
na hodnotenie D najmenej 60 % a na hodnotenie E najmenej 50 %.   

Výsledky vzdelávania: 
Absolvent predmetu získa prehľad o problematike penitenciárnej a postpenitenciárnej sociálnej práce, disponuje 
poznatkami o pôsoboch intervencie voči páchateľom trestných činov,  o povinnostiach, kompetenciách a rolách sociálnych 
pracovníkov pôsobiacich v predmetnej oblasti, ovláda relevantné legislatívne ustanovenia súvisiace s predmetnou 
problematikou. Je schopný aplikovať získané poznatky pri kontakte s touto klientelou v praxi. Absolvent predmetu má 
taktiež preskúmané vlastné postojové pozície voči tejto špecifickej klientele, ako aj potenciálne osobnostné spôsobilosti 
a motiváciu pre prácu s touto klientelou.  

Stručná osnova predmetu: 
Vymedzenie základných pojmov: trestný čin, prečin, zločin, obvinený, obžalovaný, odsúdený, väzba, trest, druhy trestov, 
recidíva, detencia, penitenciárne zaobchádzanie, prizonizácia, resocializácia, penológia, sociálna kuratela, retributívna 
a restoratívna spravodlivosť  
Filozofia väzenstva, jej história a súčasnosť, medzinárodné normy v oblasti väzenstva, postavenie a pôsobnosť štátnych 
orgánov v oblasti väzenstva v SR 
Penitenciárne zaobchádzanie s väznenými, stupne stráženia a vnútorná diferenciácia, špecifiká výkonu trestu, vplyv trestu 
na osobnosť 
Ciele a stratégie sociálnej práce s väznenými osobami a sociálnej práce po výkone trestu  
Probácia, jej charakteristika, história a význam, metódy, techniky a postupy probačného dohľadu  
Mediácia medzi obeťami a páchateľmi trestných činov, jej význam, potreby účastníkov, príprava a postup mediácie 
Osobnosť sociálneho pracovníka v práci s páchateľmi trestných činov. 

Povinná literatúra: 
JUSTOVÁ, M. Zem, ktorá nemá svoje nebo – Sociálna práca s trestanými osobami. Turany : SOFA, 2009.   
LULEI, M. Sociálna práca v trestnej justícii a probácia. Nitra: UKF, 2011.  
Rozkaz č.60 o sociálnej práci v Zbore väzenskej a justičnej stráže, uverejnený v Zbierke rozkazov generálnej riaditeľky Zboru 
väzenskej a justičnej stráže, ročník 2008. 
ŠTERN, P., OUŘEDNÍČKOVÁ, L., DOUBRAVOVÁ, D. Probace a mediace. Praha : Portál. 2010.  

Odporúčaná literatúra:  
NEVŘALA, J. Poradenství v oblasti penitenciární a postpenitenciární. OU, Ostrava 2007. 
Sociální práce/Sociálna práca 2/2012, roč. 12 (Sociální práce s pachateli trestných činů) 
Zákony: 300/2005 Z.z. (Trestný zákon), 301/2005 Z. z. (Trestný poriadok), 448/2002 Z.z (o ochrannom dohľade), 550/2003 
(o probačných a mediačných úradníkoch), Zákon č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody v znení zák. č. 93/2008 
Z.z., Zákon č. 221/2006 Z.z. o  o výkone väzby v znení zákona č.127/2008 Z.z., Zákon č.550/2003 Z. z.  o  probačnej  
a mediálnej službe  
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 368/2008 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody.  
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 437/2006 Z.z. ktorou sa vydáva Poriadok  výkonu väzby  znení Vyhlášky 
Ministerstva spravodlivosti SR  č.361/2008 Z.z., RGR č. 60/2010 o sociálnej práci, RGR o zaobchádzaní. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet 

A B C D E FX 

89,33 % 1,65 % 0,658 % 0,65 % 0,00 % 7,29 % 
 

Vyučujúci: mjr. PhDr. Richard Bárta, PhD, MPH 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

 
 

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

Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice 

Kód predmetu:0-1738s 
 

Názov predmetu: Politika zamestnanosti 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné 
štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov: 4 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Ústna skúška, pri ktorej si študent vytiahne z vopred stanoveného okruhu téz dve otázky, a po  písomnej príprave v 
primeranej časovej lehote pristúpi k ústnej odpovedi. Na získanie hodnotenia A je potrebné pri odpovedi na dané otázky 
preukázať vedomosti v rozsahu najmenej 90%, na získanie hodnotenia B najmenej 80 %, na hodnotenie C najmenej 70 %, 
na hodnotenie D najmenej 60 % a na hodnotenie E najmenej 50 %.  

Výsledky vzdelávania: 
Absolvovaním predmetu študent zvládne základné teoretické i praktické poznatky politiky zamestnanosti a politiky trhu 
práce. Naučí sa využívať získané poznatky pre činnosť v sociálnej správe a osobitne pre výkon sociálnej práce. Predmet 
poskytne znalosti o úlohe práce a zamestnanosti pre sociálny rozvoj. Študent sa naučí poznať, využívať a tvoriť nástroje, 
programy a plány v oblasti zamestnanosti potrebné pre sociálnu prácu. Nadobudnuté poznatky mu poskytnú predpoklad 
pre zvládnutie problematiky nezamestnanosti na rôznych úrovniach (lokálnej, regionálnej, národnej i vyššej). 

Stručná osnova predmetu: 
Politika zamestnanosti a politika trhu práce  
Trh práce  
Nezamestnanosť  
Postavenie rizikových skupín na trhu práce  
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti  
Nástroje politiky zamestnanosti a trhu práce na jednotlivých stupňoch riadenia.  
Možnosti riešenia nezamestnanosti lokálne, regionálne, celoštátne a medzinárodne (s dôrazom na EÚ).  
Sociálna ekonomika, sociálne podnikanie a sociálne zodpovedné podnikanie.  
Využívanie grantov, iniciatív, programov a iných nástrojov na zvýšenie zamestnanosti.  

Povinná literatúra: 
JUSKO, P., HALÁSKOVÁ R. 2012. Politika zamestnanosti. Banská Bystrica : UMB, 2012.  
HETTEŠ, M. 2011. Starnutie spoločnosti. Bratislava : VŠZSP sv. Alžbety, 2011.   
STANEK, V. a kol. 2011. Sociálna politika. Bratislava : Sprint, 2011.   
KEŠELOVÁ, D. 2009. Znevýhodnené skupiny na trhu práce - Zamestnávanie a zamestnateľnosť. Bratislava : Inštitút pre 
výskum práce a rodiny, ISSN 1336-7153. 
RIEVAJOVÁ, E. a kol. 2009. Trh práce a politika zamestnanosti. Bratislava : Ekonóm, 2009.  
TKÁČ V. 2008. Základy práva a služby zamestnanosti. Nitra : UKF, 2008.  

Odporúčaná literatúra:  
HETTEŠ, M. 2013. Sociálna súdržnosť a istota v sociálnej práci. Nitra: UKF, 2013.   
KORIMOVÁ, G. A kol. 2007. Sociálne podnikanie. Banská Bystrica : Kopernikus, 2007.  
Social Economy and Social Entrepreneurship (2013, Brusel : Európska komisia).  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet 

A B C D E FX 

35,59 % 32,92 % 19,44 % 5,67 % 0,89 % 3,32 % 
 

Vyučujúci: 
Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

 
 
 
 
 



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a  sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 
Fakulta: Detašované pracovisko BL. Z. G. Mallu Košice 

Kód predmetu: 0-1258c 
 
 

Názov predmetu: Psychiatria pre sociálnu prácu 

Druh, rozsah a  metóda vzdelávacích činností:Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, 
semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, letný semester 
Stupeň štúdia:2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Úspešné vypracovanie písomného testu. A: 100 – 95 %, B: 94 – 99 %, C: 90 – 81 %, D: 80 – 71 %, E: 70 – 61%, FX: 60%.  

Výsledky vzdelávania:  
Absolvent predmetu sa orientuje v základných psychopatologických symptómoch a syndrómoch psychických porúch. Pozná členenie 
psychických ochorení podľa diagnostických skupín MKCH-10. Pozná  možnosti liečby a rehabilitácie psychických porúch. Získané vedomosti 
umožnia študentom v praxi porozumieť prejavom a správaniu sa klientov s duševnou poruchou pri zabezpečovaní intervencií sociálnej práce. 

Stručná osnova predmetu: 
Vymedzenie duševného zdravia a duševnej choroby 
Psychopatológia (poruchy: vnímania, vedomia, pamäte, myslenia, emócií, vôle a vôľového konania) 
Členenie duševných porúch podľa MKCH-10, charakteristika jednotlivých diagnostických skupín 
Možnosti terapie duševných porúch 
Špecifiká sociálnej práce s klientmi s psychickou poruchou 

Odporúčaná literatúra: 
PROBSTOVÁ, V. – PĚČ, O. Psychiatrie pro sociální pracovníky. Vybrané kapitoly.  Praha: Portál, 2014. 248 s. ISBN 978-80-262-
0731-3. 
HOSCHL,C., LIBINGER,J., ŠVESTKA,J. 2004. Psychiatrie. Praha:TIGIS spol. s.r.o., 2004. 843s. ISBN 80-900130-7- 4 
PETR, T., MARKOVÁ,E., a kol. 2014.Ošetřovatelství v psychiatrii. Praha : Grada Publishing, a.s., 2014. 296s. ISBN 978-80-247-4236-6 
NÁRODNÝ PROGRAM DUŠEVNÉHO ZDRAVIA. 2002. Bratislava.[citované: 20.6.2019] Dostupný na : 
http://www.psychiatry.sk/cms/File/NPDZ.pdf 
HRINDOVÁ,T. 2015. Vybrané kapitoly zo psychiatrického ošetrovateľstva. Bratislava: SILVIA HODÁLOVÁ –VIUSS. 2015. 80s. ISBN 978-80-
972094-0-7 
KRATOCHVÍL,S.2012. Základy psychoterapie. Praha : Portál.,2012.408s. ISBN 978-80-262-0302-5 

 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk 

Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet 

A B C D E FX 
37,09 % 34,12 % 15,62 % 6,67 % 0,89 % 4,33 % 

 

Vyučujúci:  
doc.PhDr.Tatiana Hrindová, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 
 
 
  

http://www.psychiatry.sk/cms/File/NPDZ.pdf


 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a  sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 
Fakulta: Detašované pracovisko BL. Z. G. Mallu Košice 

Kód predmetu: 0-3168 
 
 

Názov predmetu: Rétorika v pomáhajúcich profesiách 

Druh, rozsah a  metóda vzdelávacích činností:Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, dištančné štúdium, e-learning, 
semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, letný semester 
Stupeň štúdia:2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Zápočet je udeľovaný za úspešné vypracovanie testu, minimálne aspoň za polovicu otázok uvedených v teste. 

Výsledky vzdelávania: Zoznámiť študentov so špecifickými zásadami verbálnej a nonverbálnej komunikácie, ktorá je dôležitou súčasťou 
prvého kontaktu s klientami. Odovzdávanie informácií a rétorické zručnosti  nie sú len vonkajšou formou, ale dôležitou a podstatnou 
skutočnosťou pri budovaní mostov dôvery v rámci pomáhajúcich profesií. Poukázať na rozdiel užívania rétoriky v oblasti práva, médií a 
osobnej medziľudskej komunikácie v porovnaní s dialógom vedeným v rámci sociálnej práce. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Technika reči (respirácia, fonácia, artikulácia) 
2. Rečnícke myslenie 
3. Tréma, poslucháči, priestor;  
4. Axióma virtuálneho dialógu (rečnícka otázka, korekcia, suspenzia, atď.) 
5. Chyby prednesu. 
6. Gestá – pravidlá, zovňajšok, osvojenie 
7. Rečnícky štýl a dikcie 
8. Lexika a štylizácia 
9. Názornosť a naratívnosť 
10. Rečnícka krása a ortoepia 

Odporúčaná literatúra: 
FABIAN. A.: Rétorika, Košice, 2012 
ŠIMURKA, D.: Hovor ako hovorca, Brno 2014 
HERTZER, K.: Rétorika v zaměstnání,  Praha 2006 
GALLO J.: Rétorika v teórii a praxi, Prešov 1996  
MISTRÍK. J.: Rétorika, Bratislava 1978 
BUCHLOVÁ, B.: Rétorika, Praha 2006 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk 
Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet 
A B C D E FX 

81,56 % 5,66 % 3,19 % 4,28 % 3,16 % 3,,12 % 
 

Vyučujúci:  
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 
Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

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

Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G.Mallu Košice 

Kód predmetu:0-1183k Názov predmetu:Seminár k diplomovej práci  
 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie 
s pedagógom, externé štúdium blokovo, distančné štúdium, e-learning. 
 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Záverečné hodnotenie:  zápočet získava študent, ktorý odovzdá Zadanie diplomovej práce, podpísané školiteľom (jasne 
formulovaná téma a anotácia) 

Výsledky vzdelávania: 
Nadobudnutie vedomostí a zručností písania odborného textu, v súvislosti so záverečnou diplomovou prácou na 
magisterskom štúdiu sociálnej práce. 

Stručná osnova predmetu: 
Základné požiadavky na záverečnú prácu, formálna stránka záverečnej práce, výber témy, formulácia problémov 
a hypotéz, práca s odbornou literatúrou, spracovanie informácií, spôsoby citácie, fázy skúmania, empirické metódy 
výskumu (pozorovanie, dotazník, rozbor). 

Odporúčaná literatúra: 
MEŠKO, D.; KATUŠČÁK, D; FINDRA, J. 2006.Akademická příručka. 1. české uprav. vyd. Martin : Osveta, 2006.   
ORENDÁČ, P.2009. Ako písať školské a záverečné práce. Bratislava :VŠZ a SP sv. Alžbety, 2009. 
ORENDÁČ, P., VRANKOVÁ, E. 2012. Školské a záverečné práce. Ako na to? Bratislava: VŠZ a SP sv. Alžbety, 2012. 
Aktuálne metodické pokyny VŠZ a SP sv. Alžbety o náležitostiach záverečných prác. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet 

A B C D E FX 

56,81 % 22,57 % 10,35 % 3,66 % 4,18 % 0,41 % 
 

Vyučujúci: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

 
  



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

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

Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice 

Kód predmetu:0-1161k 
 

Názov predmetu: Sociálna práca v paliatívnej starostlivosti 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné 
štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Úspešné absolvovanie výstupného písomného testu. Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať vedomosti na 
minimálne 91 %, na získanie hodnotenia B preukázať vedomosti 81-90 %, na získanie hodnotenia C 73-80 %, na získanie 
hodnotenia D 66-72%, na získanie hodnotenia E preukázať vedomosti 65-60 %. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý 
pri teste nepreukáže vedomosti na minimálne 61 %.  

Výsledky vzdelávania: 
Absolvent sa oboznámi so základnými princípmi a úlohami paliatívnej starostlivosti, indikáciami a sieťou paliatívnej 
starostlivosti, potrebami nevyliečiteľne chorých a ich riešením, úlohou sociálneho pracovníka v rámci interdisciplinárnej 
tímovej práce pri zabezpečovaní paliatívnej starostlivosti. 

Stručná osnova predmetu: 
História paliatívnej starostlivosti. 
Filozofia paliatívnej starostlivosti, definície, pojmy. 
Zomieranie a proces vyrovnávania sa so smrťou. 
Kritériá na poskytovanie paliatívnej starostlivosti. 
Sieť paliatívnych zariadení. 
Komunikácia s nevyliečiteľne chorými a zomierajúcimi. 
Liečba symptómov v paliatívnej starostlivosti. 
Interdisciplinárna tímová spolupráca. 
Syndróm vyhorenia pracovníkov a možnosti jeho prevencie. 

Povinná literatúra: 
DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ, P. et al. 2005. Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti. Význam paliatívnej starostlivosti. Trnava : 
SSV, 2005. 
KALANIN, P: Základy paliatívnej starostlivosti v geriatrii : viacrozmerný pohľad na starostlivosť o nevyliečiteľne chorého 
starého človeka. - Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2008.   
SMOLEŇOVÁ,L. 2008. Vybrané kapitoly z paliatívnej starostlivosti. Trnava : Trnavská univerzita , 2008. 
STUDENT, J.CH., MÜHLUM, A., STUDENT, U. 2006. Sociální práce v hospici a paliativní péče. Jinočany : H&H, 2006.  
SVATOŠOVÁ, M. 2003. Hospic a umenie sprevádzať. Bratislava : Lúč, 2003. 

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet 

A B C D E FX 

42,72 % 21,19 % 22,19 % 9,51 % 2,35 % 0,00 % 
 

Vyučujúci: prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

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

Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G.Mallu Košice 

Kód predmetu:0-1147k 
 

Názov predmetu: Sociálna práca s utečencami 
 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné 
štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov:3 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Zápočet sa získava za úspešné absolvovanie výstupného písomného testu (minimálna požiadavka úspešnosti 61 %). Na 
získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 91 % úspešných odpovedí, B: 81-90 %; C: 73-80 %; D: 66-72%, E: 61-65%. 

Výsledky vzdelávania: 
Študenti získajú aktuálny pohľad na celosvetovú situáciu, ktorá ovplyvňuje pohyb utečencov z ich domovských krajín do 
Európskej únie. Oboznámia sa so systémom ochrany ľudských práv podľa medzinárodných dohovorov, systémom 
slovenskej migračnej a azylovej politiky.  

Stručná osnova predmetu: 
Vymedzenie pojmov  a historický pohľad na problematiku utečenectva 
Informácie o činnosti slovenských štátnych orgánov a mimovládnych organizácií poskytujúcich starostlivosť o utečencov, 
ako sú IOM, UNICEF, UNHCR, OSN, Slovenská katolícka charita, Slovenská humanitárna rada /projekt Kompas III./.  
Používané formy a metódy sociálnej práce s utečencami,  
Utečenectvo z pohľadu právneho, sociálneho, multikultúrneho, etického.  
Njčastejšie problémy, s akými môžu byť konfrontovaní migranti 
Identifikácia najrizikovejších skupín ľudí, ktorí si vyžadujú osobitnú pomoc a prístup od sociálnych pracovníkov, štátnej 
správy, verejnej správy, mimovládneho sektoru. 

Povinná literatúra: 
- Zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 562/2006 ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva 

o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex Schengenských hraníc) 
- Vodáčková, D. a kol. 2002. Krízová intervence. Praha: Portál, 2002. 543 s. ISBN 80-7178-696-9. 

Dohovor o právnom postavení utečencov - Ženeva 1951 
 

Odporúčaná literatúra: 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet 

A B C D E FX 

39,23 % 32,95 % 10,88 % 7,66 % 0,93 % 8,35 % 
 

Vyučujúci: mjr. PhDr. Richard Bárta, PhD. MPH 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

 
 
  



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

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

Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice 

Kód predmetu:0-1166k 
 

Názov predmetu: Sociálna práca v školstve 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné 
štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:3 ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Na získanie hodnotenia A za skúšku je potrebné preukázať vedomosti na minimálne 91 %, na získanie hodnotenia B 
preukázať vedomosti 81-90 %, na získanie hodnotenia C 73-80 %, na získanie hodnotenia D 66-72%, na získanie hodnotenia 
E preukázať vedomosti 65-60 %. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý pri  skúške nepreukáže vedomosti na minimálne 
61 %.  

Výsledky vzdelávania: 
Cieľom predmetu je vedieť definovať školskú sociálnu prácu, poznať jej modely a formy. Charakterizovať problémové 
správanie žiakov, sociálno-patologické javy, ktoré sú aktivitami školského sociálneho pracovníka a poznať stratégie 
zvládania rôznych záťažových situácií. Vedieť charakterizovať kompetencie odborných zamestnancov škôl v SR a poznať 
roly a kompetencie sociálnych pracovníkov v školskom prostredí. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Charakteristika školskej sociálnej práce a jej perspektíva 
2. História, modely a formy školskej sociálnej práce 
3. Škola ako špecifická inštitúcia a charakteristika klienta školskej sociálnej práce 
4. Aktivity školského sociálneho pracovníka v oblasti problémového správania a sociálno-patologických javov u detí   
5. Stres a záťažové situácie v školskom prostredí  
6. Sociálna opora a zvládanie záťažových situácií v školskom prostredí  
7. Kompetencie odborných zamestnancov škôl na Slovensku  
8. Komparácia sociálnej pedagogiky a sociálnej práce, psychologického a sociálneho poradenstva 
9.  Roly a kompetencie sociálnych pracovníkov v školskom prostredí 

Literatúra: 
VASIĽOVÁ, V. – LOVAŠOVÁ, S. 2018. Možnosti sociálnej práce v školskom prostredí v podmienkach SR. UPJŠ, Košice, 
Filozofická fakulta. 109 s. ISBN 978-80-8152-635-0. 
KOSCUROVÁ, Z. 2013. Sociálna práca v škole – teoreticko-výskumné reflexie v školskom prostredí. Vydavateľstvo IRIS, 
2013, 184 s. ISBN 9788089238910. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet 

A B C D E FX 

28,29 % 28,29 % 11,68 % 17,43 % 12,73 % 3,66 % 
 

Vyučujúci: doc. RNDr. Daniela Barkasi, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

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

Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G.Mallu Košice 

Kód predmetu:0-1156k 
 

Názov predmetu: Sociálne poradenstvo 
 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné 
štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom. 
 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:1. ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Na získanie hodnotenia A pri skúške je potrebné pri odpovedi na danú otázku preukázať vedomosti v rozsahu najmenej 
90%, na získanie hodnotenia B najmenej 80 %, na hodnotenie C najmenej 70 %, na hodnotenie D najmenej 60 % a na 
hodnotenie E najmenej 50 %.   

Výsledky vzdelávania: 
Absolvent ovláda základy poradenskej práce s klientom, je oboznámený s požiadavkami na vedenie rozhovoru, 
zabezpečenie settingu, základnými poradenskými metódami a postupmi. Je si vedomý kompetencií a etických záväzkov v 
rámci poradenskej činnosti. Je schopný identifikovať rizikové skupiny klientov a ovláda bazálne postupy práce s nimi. 

Stručná osnova predmetu: 
Vymedzenie poradenstva, história poradenstva a súčasné poradenské koncepcie. 
Charakteristika poradenstva, základné poradenské systémy a prístupy. 
Vonkajšie podmienky poradenského procesu. 
Poradenský tím, prvý kontakt s klientom a čas v poradenstve. 
Komunikácia v poradenskom procese. Sociálny poradca a vedenie efektívneho poradenského rozhovoru. Anamnestický rozhovor 
a diagnostika v poradenstve. 
Metódy a špecifiká práce s klientom v poradenskom procese, poradenské zručnosti v sociálnej práci. 
Supervízia a syndróm vyhorenia u poradcu.  
Etické zásady práce poradcu. 

Povinná literatúra: 
SCHAVEL, M.,OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo v sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010. 
SCHAVEL, M., OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010 
GABURA, J., PRUŽINSKÁ, J.: Poradenský proces. Praha : SLON, 1995. 

Odporúčaná literatúra:  
KOŠČO, J. a kol.: Poradenská psychológia. Bratislava: SPN, 1987. 
MYDLÍKOVÁ, E., GABURA, J., SCHAVEL, M. 2005. Sociálne poradenstvo.  Bratislava : ASSP, 2005. 
MYDLÍKOVÁ, E. 2005. Štandardy kvality sociálneho poradenstva. Bratislava : ASSP, 2005.  
GABURA, J., MYDLÍKOVÁ, E. a kol. 2004. Vedenie sociálneho prípadu. Bratislava : ASSP, 2004. 
SEDEN J. Counselling skills in social work practice (2nd edition). Berkshire, England: Open University Press, 2005. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet 

A B C D E FX 

25,66 % 29,86 % 23,08 % 3,20 % 1,79 % 2,42 % 
 

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., mimoriadny profesor 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

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

Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G.Mallu Košice 

Kód predmetu:0-3104k 
 

Názov predmetu: Sociálno-psychologický výcvik – poradenské 
zručnosti 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 18 hodín cvičení v skupine 
 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:1. ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Prezenčná účasť na výcviku a aktívna participácia na aktivitách. 

Výsledky vzdelávania: 
Cieľom sociálno-psychologického výcviku v poradenstve je oboznámiť a naučiť poslucháčov využívať komunikačné 
zručnosti v poradenskom rozhovore so sociálnym klientom. Sprostredkovať základné informácie o sociálnych problémoch 
a typoch sociálnych klientov. 

Stručná osnova predmetu: 
Prvý kontakt s klientom. 
Poradenský proces. Individuálna a skupinové poradenstvo. 
Podmienky poradenského procesu. 
Metódy sociálneho poradenstva. 
Efektívna komunikácia v poradenskom procese. 
Vedenie rozhovoru s problémovým klientom. 
Spôsob komunikácie s jednotlivými typmi klientov. 
Etické princípy v poradenstve a pri práci s klientom. 
Osobnosť sociálneho poradcu, psychohygiena poradcu. 
Ukončenie poradenského procesu. 

Povinná literatúra: 
SCHAVEL, M., OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010.  
SCHAVEL, M.,OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo v sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010. 

Odporúčaná literatúra:  
MYDLÍKOVÁ, E., GABURA, J., SCHAVEL, M. 2005. Sociálne poradenstvo.  Bratislava : ASSP, 2005 
MYDLÍKOVÁ, E. 2005. Štandardy kvality sociálneho poradenstva. Bratislava : ASSP, 2005.  
GABURA, J., MYDLÍKOVÁ, E. a kol. 2004. Vedenie sociálneho prípadu. Bratislava : ASSP, 2004. 
GABURA, J. – PRUŽINSKÁ, J. 1995. Poradenský proces. Praha : Grada , 1995. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet 

A B C D E FX 

96,61 % 2,06 % 1,18 % 1,22 % 1,25 % 0,00 % 
 

Vyučujúci: 
doc.PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., mimoriadny profesor 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

 
 
  



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

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

Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G.Mallu Košice 

Kód predmetu:0-3152k 
 

Názov predmetu: Sociálno-psychologický výcvik – supervízia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:prezenčná forma, 36 hodín výcviku 

Počet kreditov: 4 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Prezenčná účasť na výcviku a aktívne zapájanie sa do neho. 

Výsledky vzdelávania: 
Poslucháč sa formou zážitku na sebe oboznamuje s metódami supervízie (skupinovej, s jednotlivcom). Nácvik supervízie na 
konkrétnych tématických príkladoch problémov študentov. 

Stručná osnova predmetu: 
Supervízia a hodnoty, hodnotová orientácia a „strnulosť“, poznávacie cvičenie, očakávania. 
Reflexia v supervízii, spätná väzba, prenos a protiprenos, rozmery supervízie. 
Nácvik dynamiky a komunikácie v supervíznom procese. 
Analýza supervízneho problému, voľba metódy supervízie, analógové pomôcky v supervízii. 
Supervízia prípadu (sochovanie). 
Návrh riešení,  domáce úlohy. 
Ukončenie, závery a spätná väzba skupiny. 

Povinná literatúra: 
SCHAVEL, M., TOMKA, M. 2010. Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe v sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP, 
2010. 

Odporúčaná literatúra:  
SCHAVEL, M. 2010. Supervízia v sociálnej práci pre sociálnych pracovníkov. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010. 
OLÁH, M. 2005. Supervízia v sociálnej práci. Prešov : PBF PU, 2005. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet 

A B C D E FX 

91,28 % 4,65 % 2,91 % 0,97 % 0,19 % 0,00 % 
 

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., mimoriadny profesor 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

 
  



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

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

Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice 

Kód predmetu:0-1172c 
 

Názov predmetu: Supervízia v sociálnej práci 
 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné 
štúdium, e-learning, konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov: 6 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Úspešné absolvovanie skúšky - minimálna požiadavka úspešnosti 61 %. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 
91 % úspešných odpovedí, B: 81-90 %; C: 73-80 %; D: 66-72%, E: 61-65%.  

Výsledky vzdelávania: 
Študent získa teoretické vedomosti o využití supervízie v sociálnej praxi, pochopí jej význam pre skvalitnenie odbornej 
činnosti sociálneho pracovníka. Bude poznať ciele supervízie a bude vedieť odčleniť supervíziu od kontroly v celom 
systéme sociálnej práce,  či už pri práci sociálneho pracovníka s klientom alebo pri vedení organizácie – sociálneho 
subjektu. Získaním poznatkov o využití supervízie zároveň podporí uplatňovanie supervízie v sociálnej praxi. 

Stručná osnova predmetu: 
Úvod do supervízie.  
Predstavitelia supervízie, vývoj supervízie vo svete a na Slovensku.  
Ciele supervízie, funkcie supervízie.  
Charakteristika a filozofia supervízie v pomáhajúcich profesiách.  
Supervízia v sociálnej práci, jej špecifiká a vymedzenie v rámci pomáhajúcich profesií.  
Forma a typy supervízie, zameranie supervízie v sociálnej praxi.  
Výsledky prieskumu realizácie supervízie v SR.  
Niektoré metódy a techniky v práci supervízora.  

Povinná literatúra: 
SCHAVEL, M., HUNYADIOVÁ, S., KUZYŠIN, B. 2013. Supervízia v sociálnej práci. Bratislava : SPRSP, 2013.  
SCHAVEL, M.,TOMKA, M. 2010. Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe v sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP, 
2010.  
SCHAVEL, M. 2010. Supervízia v sociálnej práci pre sociálnych pracovníkov. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010.  

Odporúčaná literatúra: 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet 

A B C D E FX 

25,83 % 39,83 % 25,14 % 4,78 % 1,77 % 2,77 % 
 

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Stanislava Hunyadyová, PhD., mimoriadny profesor 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

 
  



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

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

Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G.Mallu Košice 

Kód predmetu:0-1142c 
 

Názov predmetu: Teória sociálnej práce 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné 
štúdium, e-learning, konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov: 6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:1. ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Ústna skúška, pri ktorej si študent vytiahne z vopred stanoveného okruhu téz dve otázky, a po  písomnej príprave v 
primeranej časovej lehote pristúpi k ústnej odpovedi. Na získanie hodnotenia A je potrebné pri odpovedi na dané otázky 
preukázať vedomosti v rozsahu najmenej 90%, na získanie hodnotenia B najmenej 80 %, na hodnotenie C najmenej 70 %, 
na hodnotenie D najmenej 60 % a na hodnotenie E najmenej 50 %.   

Výsledky vzdelávania: 
Absolvent predmetu získa prehľad o teoretických základoch sociálnej práce ako vedy a praktickej činnosti, disponuje 
poznatkami o moderných teoretických prístupoch využívaných v praxi sociálnej práce, má prehľad o kvalifikačných a 
osobnostných predpokladoch na výkon sociálnej práce a ovláda základné princípy vzťahu medzi sociálnym pracovníkom a 
sociálnym klientom.   

Stručná osnova predmetu: 
Význam teórií v sociálnej práci. Paradigmy sociálnej práce, pojem, paradigmy podľa Payneho (1991 a 2005) Paradigma 
terapeutická, reformná, poradenská. Modely teórií sociálnej práce. Sociálne fungovanie. Medicínsky model sociálnej práce 
po roku 1900. Humanistické teórie - prístup orientovaný na človeka, PCA.  Transakčná analýza Erika Bernyho. 
Existencionalistické prístupy. Logoterapia. Franklove dimenzie osudu. Prítomnosť, minulosť a budúcnosť. Teória rolí e 
etiketizačná teória. Komunikačná teória. Kognitívno-behaviorálne teórie.Predstavitelia, základné východiská 
behavioralizmu. Kognitívne mapy, teória observačného učenia. Techniky v behaviorálnej terapii. Roly sociálneho 
pracovníka v behaviorálne orientovanom prístupe. Prístup orientovaný na úlohy.Predstavitelia, úlohy sociálneho 
pracovníka v POU, techniky. Štruktúra procesu prístupu orientovaného na úlohy. Teória vzťahovej väzby.Predstaviteľ, 
typológia vzťahovej väzby. Prekážky utvárania vzťahovej väzby. Jej využitie v praxi sociálneho pracovníka. Antiopresívne 
prístupy.Vymedzenie pojmov opresia, diskriminácia, AOP, antidiskriminácia, pozitívna diskriminácia. P. Freire a jeho 
pedagogika oslobodenia. Dôležité princípy v AOP a úlohy sociálneho pracovníka. Systémové teórie.Predstavitelia kľúčových 
konceptov a pojmov (systém, systémový prístup). General system theory. Princípy systémového prístupu, aplikovanie 
systémovej teórie na rodinnú terapiu a sociálnu prácu s rodinou. Systemický prístup. Techniky systemického prístupu. 
Krátka terapia orientovaná na riešenie. Predstavitelia. Základné princípy. Zázračná otázka. Vybrané techniky. Naratívna 
terapia 

Povinná literatúra: 
GÖPPNER, H.J., HÄMÄLÄINEN, J. 2008. Rozprava o vede o sociálnej práci. Hľadanie prvkov pre programatiku. Bratislava : 
VŠZaSP sv. Alžbety, 2008.  
NAVRÁTIL, P. 2001. Teorie a metody sociální práce. Brno : Marek Zeman, 2001.  
STRIEŽENEC, Š. 2006. Teória a metodológia sociálnej práce. Trnava : Tripsoft, 2006.   

Odporúčaná literatúra:  
HOWE, D. 2009. A Brief Introduction to Social Work Theory. Basingstoke : PalgravMaccmillan, 2009. 224 s. ISBN 978-0-230-
23312-6.  
MATOUŠEK, O. a kol. 2012. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2012. 
PAYNE, M. 2005. Modern Social Work Theory. 3rd Edition. New York: Palgrave Macmillan.  
THOMPSON, N. 2010. Theorizing Social Work Practice. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010.   
ŽILOVÁ, A. 2005. Úvod do teórie sociálnej práce. Badín : Mentor, 2005. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet 

A B C D E FX 

16,67 % 18,61 % 20,82 % 14,56 % 21,24 % 3,1 % 
 

Vyučujúci: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice 

Kód predmetu:0-3606k Názov predmetu: Základy aplikovanej štatistiky 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, distančné štúdium, e-learning, semináre formou 
vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom. 
 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Zápočet študent získa za účasť na seminároch, vypracovanie analýzy zadaných dát a úspešné absolvovanie výstupného 
písomného testu.  

Výsledky vzdelávania: 
Oboznámenie sa so štatistickými technikami spracovania dát a ich využitím v praxi (príprava na analýzu, analýza a 
interpretácia dát vo výskumných projektoch). 

Stručná osnova predmetu: 
Základné štatistické pojmy.  
Tabuľka rozdelenia početností.  
Kumulatívne rozdelenie početností.  
Aritmetický, chronologický, harmonický, geometrický priemer.  
Medián, modus, percentily, kvartily.  
Variačné rozpätie.  
Rozptyl a smerodajná odchýlka.  
Histogram, stĺpcový graf, polygón, kruhový graf.  
Korelácia a kontingencia.  
Analýza dát v MS Excel.  
Interpretácia dát.  

Literatúra: 
PAVLIČEK, J., DOBRÍKOVÁ, P. 2007. Sociálny výskum a štatistické spracovanie dát. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2007.  
RIMARČÍK, M. 2006. Základy štatistiky. Prešov : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča 2006.  
RITOMSKÝ, A. 2002. Metódy psychologického výskumu, kvantitatívna analýza dát. Bratislava : Medzinárodné stredisko pre 
štúdium rodiny 2002.  
RITOMSKÝ, A., IMRICHOVIČOVÁ, M. 2001. Súčasné trendy v analýze sociologických údajov. Martin : Honner, 2001.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet 

A B C D E FX 

51,33 % 22,91 % 14,35 % 7,73 % 2,69 % 2,82 % 
 

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 
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5. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh (alebo hypertextový odkaz).  
Aktuálny rozvrh je uvedený tu:  https://www.vssvalzbety.sk/katedry/ustavy/usd/ustav-socialnej-prace-externa/rozvrhy 
 

6. Personálne zabezpečenie študijného programu  
a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).  

 

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. , profesor sociálnej práce, predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar; 
xxxxxxxx  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8714  

 

b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register 
zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne). 

 
1. prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD- ORCID ID:  https://orcid.org/ 0000-0003-2011-2766  – zástupca vedúceho  detašovaného 

pracoviska ošetrovateľstva a sociálnej práce Bl. Zefirín Gimenez Malla, Košice; https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-
submit&name=Anton&surname=Fabian&university=724000000&sort=surname&employment_state=no&filter=Vyh%C4%BEada%C5
%A5 ; XXXXXXXXXXXXXXXXX  
Predmety: Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce, Sociálne encykliky, Sociálne a religiózne aspekty manželstva,Ročníková práca, 
Štátna skúška: Obhajoba bakalárskej práce. 

 
 

2. doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., mimoriadny profesor  https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-

submit&name=Stanislava&surname=Hunyadiov%C3%A1&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh

%C4%BEada%C5%A5; Kontakt: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Predmety: Metódy sociálnej práce s jednotlivcom, Sociálna práca s obeťami násilia, Metódy sociálnej práce s komunitou, Štátna 

skúška - Metódy sociálnej práce.  

 

3. doc. PhDr. Eva Dirgová, PhD, https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-

submit&name=Eva&surname=Dirgov%C3%A1&university=724000000&sort=surname&employment_state=no&filter=Vyh%C4%BEad

a%C5%A5; Kontakt: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Predmety: Základy filozofie, Teória a základy sociálnej práce, Sociológia, Základy etiky, Sociálna patológia, Sociálna prevencia, 

Štruktúry štátnej správy a samosprávy, Seminárna práca.  

 

4. doc. PhDr. Monika Gulašová, PhD, https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-

submit&name=Monika&surname=Gu%C4%BEa%C5%A1ov%C3%A1&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes

&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5; kontakt: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Predmety: Všeobecná psychológia, Vývinová psychológia, SPV – komunikácia a asertivita, Sociálna psychológia, Seminár k bakalárskej 

práci.  

 

c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.  
Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú uvedené na stránke 
vysokej školy.  
Linky: 
 https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch  
 https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie  
 https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty  
 http://www.scopus.org/name/publications/citations  
 https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/  
 http://cms.crepc.sk/  
 
 
d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl,  

s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).  
 

 

 

 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/ustavy/usd/ustav-socialnej-prace-externa/rozvrhy
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8714
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&name=Anton&surname=Fabian&university=724000000&sort=surname&employment_state=no&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&name=Anton&surname=Fabian&university=724000000&sort=surname&employment_state=no&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&name=Anton&surname=Fabian&university=724000000&sort=surname&employment_state=no&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&name=Stanislava&surname=Hunyadiov%C3%A1&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&name=Stanislava&surname=Hunyadiov%C3%A1&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&name=Stanislava&surname=Hunyadiov%C3%A1&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&name=Eva&surname=Dirgov%C3%A1&university=724000000&sort=surname&employment_state=no&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&name=Eva&surname=Dirgov%C3%A1&university=724000000&sort=surname&employment_state=no&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&name=Eva&surname=Dirgov%C3%A1&university=724000000&sort=surname&employment_state=no&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&name=Monika&surname=Gu%C4%BEa%C5%A1ov%C3%A1&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&name=Monika&surname=Gu%C4%BEa%C5%A1ov%C3%A1&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&name=Monika&surname=Gu%C4%BEa%C5%A1ov%C3%A1&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty
http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://cms.crepc.sk/
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Názov predmetu Priezvisko a meno 
Funkcia Kvalifikácia Pracovný 

úväzok 
Typ 

vzdelávace
j činnosti 

Jadro ŠO 
áno/nie 

Metódy sociálnej práce so skupinou 
Stanislava Hunyadiová 

 

1P 21 100 P/C áno 

Aplikovaná sociálna politika  Vojtech Tkáč 1P 11 100 P áno 

Mediácia v sociálnej práci Mária Sedláková 3O 31 50 P/C áno 

Sociálna práca v paliatívnej 

starostlivosti  
Miron Šramka 

1P 11 50 P áno 

Teória sociálnej práce Anton Fabian 1P 11 100 P áno 

Sociálne poradenstvo Stanislava Hunyadiová  1P 21 100 P áno 

Krízová intervencia  Monika Guľašová 2D 21 100 P/C áno 

SPV  – poradenské  zručnosti  Stanislava Hunyadiová. 1P 21 100 C áno 

Etika v sociálnej práci Anton Fabian 1P 11 100 P áno 

Základy aplikovanej štatistiky  Mária Popovičová 2D 21 100 C áno 

Odborná prax - práca s klientom pod 

supervíziou  

Peter Gombita 

Richard Bárta 

3O 

3O 

32 

31 

50 

50 

C áno 

Fundraising a príprava 

dobrovoľníkov v sociálnej práci 
Stanislava Hunyadiová. 

1P 21 100 C áno 

Komunitná sociálna práca  Silvia Zábavová  3O 31 100 P áno 

Manažment v sociálnej práci Silvia Zábavová 3O 31 100 P áno 

Penitenciárna a postpenitenciárna 

sociálna práca 
Martin Jurašek 

2D 21 100 P áno 

Misijná a charitatívna práca Anton Fabian 1P 11 100 P nie 

Sociálna práca s utečencami Richard Bárta 3O 31 50 P áno 

Metodológia kvalitatívneho 

výskumu 
Mária Popovičová 

2D 21 100 C áno 

Supervízia v sociálnej práci  Stanislava Hunyadiová. 1P 21 100 P/C áno 

Politika zamestnanosti Vojtech Tkáč 1P 11 100 p áno 

SPV – supervízia  Stanislava Hunyadiová 1P 21 100 P áno 

Psychiatria pre sociálnu prácu Tatiana Hrindová 2D 21 100 P nie 

Seminár k diplomovej práce Anton Fabian 1P 11 100 C áno 

Rétorika v pomáhajúcich profesiách Anton Fabian 1P 11 100 P/C nie 

Sociálna práca v školstve Daniela Barkasi 2D 21 100 P áno 
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e) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov) 

Odkaz na web: https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/detasovane-pracovisko-kosice/studium   
 
1.prof. ThDr. Fabian Anton, PhD. – XXXXXXXXXXXXX; ORCID ID 0000-0003-2011-2766; 
 

a) Problém sociálnych sietí v novodobej komunikácii mladých ľudí 
b) Postoje klientov a zamestnancov k ochoreniu COVID-19 vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. 
c) Zmeny v rodinnom živote počas pandémie COVID-19 
d) Hospicová a paliatívna starostlivosť z aspektu sociálnej práce. 
e) Perspektíva a integrácia detí z rómskych osád z pohľadu terénneho sociálneho pracovníka. 
f) Problémy matiek pri starostlivosti o deti s ťažkým zdravotným postihnutím  
g) Hľadanie zmyslu života a zmeny v postojoch pri onkologickom ochorení. 

 
2. Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.  – XXXXXXXXXXXXX 

a. Vzťahy sociálnej ochrany a sociálneho zabezpečenia 
b. Ľudské práva, sociálne práva a hospodárske práva 
c. Princípy sociálnej politiky 

  

3. doc. PhDr. Hunyadiová Stanislava, PhD., mimoriadny profesor – xxxxxxxxxxxxxxorcid.org/0000-0003-0794-5085 

a) Intervenčné metódy v sociálnej práci 
b) Špecifikácia prístupu sociálneho pracovníka v rodičovskom konflikte 
c) Úloha sociálneho pracovníka v práci s rodinou s dieťaťom s poruchami správania  
d) Sociálna práca s rodinami, v ktorých sa vyskytlo násilie 
e) Supervízia v sociálnoprávnej ochrane detí  
f) Supervízia v zariadeniach sociálnych služieb ako predpoklad kvalitnej sociálnej práce 

 
4.doc. PhDr. Guľašová Monika, PhD. -xxxxxxxxxxxxxxx  

a) Sociálna práca v náhradnej rodinnej starostlivosti 
b) Psychopatológia v náhradnej rodinnej starostlivosti 
c) Psychohygiena sociálnych pracovníkov 
d) Asertívne zručnosti sociálnych pracovníkov 
e) Rodiny v núdzi a ich sprevádzanie 

 
5.doc. RNDr. Barkasi Daniela, PhD. –xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a) Záškoláctvo a jeho formy a možnosti riešenia 
b) Spokojnosť s poskytovanými sociálnymi službami (vo vybranom zariadení) 
c) Význam terénnej sociálnej práce vo vybranej lokalite 

 
6.doc. PhDr. Mgr. Eva Dirgová, PhD. –xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;orcid.org/0000-0003-0794-5085 

a) Aktuálne výzvy a trendy trhu práce 
b) Vzdelanie ako predpoklad uplatnenia sa na pracovnom trhu 
c) Profesijná etika v praxi sociálneho pracovníka  
d) Ľudské práva v kontexte sociálnej práce  

 
7.JUDr. Mgr. Sedláková Mária, PhD. –xxxxxxxxxxxxxxx 

a. Sociálna práca v restoratívnej justícii. 
b. Prienik sociálnej práce a mediácie. 

 
8.mjr. PhDr. Richard Bárta, PhD., MPH –xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a) Sociálne služby poskytované v zariadeniach pre osoby vyššieho veku 
b) Sociálny pracovník a jeho postavenie v domovoch sociálnych služieb 
c) Kvalita života seniorov v zariadeniach pre osoby vyššieho veku 
d) Zvláštnosti chorôb v seniorskom veku z pohľadu sociálneho pracovníka 
e) Problémy a vízie sociálnej práce s migrantmi 
f) Kompetencie sociálneho pracovníka s migrantmi 
g) Problematika integrácie migrantov na Slovensku 
h) Sociálna práca s migrantmi v azylovom konaní  

https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/detasovane-pracovisko-kosice/studium
mailto:fabian.ant50@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0794-5085
https://orcid.org/0000-0003-0794-5085
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9. Mgr. et Mgr.  Silvia Zábavová, PhD. - xxxxxxxxxxxxxxx 

a) Úloha a postavenie komunitného sociálneho pracovníka v práci s rómskou komunitou  
b) Analýza sociálnych problémov rodín v hmotnej núdzi - terénna soc. práca - dipl. práca 
c) Projekt ako jedna z foriem pomoci v sociálnej oblasti (výskum dvoch - troch projektov) 
d) Manažér a jeho úloha v neziskovej organizácii - manažment v soc. práci. 
e) Komunitné centrá a ich úloha v inklúzii marginalizovaných komunít. 
 

f) Odkaz na vedecko-umelecko –pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác : https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch  

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt) 

h) BC. Petra Vasiľová  tel.: xxxxxxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

i) Bc. Zuzana Smereková tel.: xxxxxxxxxxxx-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

j) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií). 
 

doc. PhDr. Monika Guľašová, PhD, kontakt: xxxxxxxxxxxx (možnosť osobného stretnutia, on-line stretnutia cez SKYPE alebo ZOOM, 

telefonického a mailového kontaktu, ktoré sú využívané najviac  - https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane). 
 
k) Iný podporný personál študijného programu –  priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát  

PhDr. Alena Korpesiová, administratívna pracovníčka Ústavu bl. Z.G.Mallu v Košiciach 

7. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora  
 
VŠ ZaSP sv. Alžbety Ústav bl. Z.G. Malla, disponuje na pracovisku v Košiciachštyroma výučbovými (prednáškovými) sálami a to na Hlavnej 89 
v budove Teologickej fakulty a Kňazského seminára. Miestnosti sú vybavené  dataprojektormi, flipchartom a ozvučovacou technikou. 
Prednáškové miestnosti slúžia hlavne pre študijný odbor sociálna práca, externá forma štúdia. Bezbariérovosť je zabezpečená v celej budove.  
Materiálno-technické zabezpečenie potrebné na výučbu študijného programu: 
Prednáškové sály sú vybudované a zariadené štandardným nábytkom, ktorý je cielene vybudovaný pre účely realizácie prednášok, seminárov, 
konferencií, workshopov.  
Priestory sú vybavené stoličkami a stolmi, s TV výbavou na prenos prednášok aj do iných priestorov. K prednáškovej činnosti sú k dispozícii 
prenosné počítače a premietacia technika dataprojektor, spätný projektor a zvuková technika podľa požiadaviek vyučujúcich. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy  
 

a) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov 
predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).  

 
Ústav bl. Z.G. Malla v Košiciach má k dispozícií knižnicu s knižnými titulmi v oblasti sociálnej práce a počítačovú učebňu s prístupom na internet.  
Knižnica  má knižné tituly a skriptá v slovenskom aj v anglickom jazyku. Knižnica Ústavu je budovaná ako súčasť kancelárie pracoviska, ktorá 
sídli na Hlavnej 89 v Košiciach. Je pripojená na internet a je vybavená informačnými sieťami.  Výhodou pre študentov je, že ku všetkým  
predmetom študijného programu majú k dispozícii priamo od autorov vysokej školy publikácie, učebné texty, skriptá. Členovia Katedier 
sociálnej práce pravidelne vydávajú učebné texty ku predmetom, ktoré učia.  
Okrem toho v budove sa nachádza aj veľká historická knižnica Arcibiskupského úradu a Teologickej fakulty, kde je aj oddelenie sociálnej práce 
a študenti tam majú prístup.  
 

b) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, 
manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.  

 
Dištančné vzdelávanie je zabezpečené interným online systémom vzdelávania s názvom ELIX, ktorý bol pripravený len pre potreby vysokej 
školy. Systém umožňuje prednášanie v reálnom čase s aktívnou spätnou väzbou ako aj  zabezpečenie spätnej väzby a názorov študentov cez 
ankety. Systém umožňuje aj individuálne skúšanie formou testu, kedy je možné pripraviť pre každého študenta iný test na špecifický čas. Link: 
https://elix.seuniversity.eu  Zároveň má vysoká škola k dispozícii elektronický systém CISCO webex. Okrem toho vyučujúci a študenti využívajú 
bežné informačné siete ako Skype alebo Zoom. 
 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
mailto:spe1r20162017@gmail.com
https://www.vssvalzbety.sk/
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
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c) Parneri Ústavu bl. A. Kolesárovej v Rimavskej Sobote pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu 

a charakteristika ich participácie.  
Partneri pre odborné praxe študentov: 
 

Oáza – nádej pre nový života, n.o. Bernátovce pri Košiciach (Peter Gombita) 
Úsmev ako dar, pobočka Košice, Kováčska 17 (Radoslav Dráb)  
Via Lux, domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Košice  
Arcus – špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Košice 
Dom pokojnej staroby A. F. Colbrieho v Košiciach, Arcidiecézna charita 
Zoznam uzatvorených zmlúv o vzájomnej spolupráci: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy  
 

d) Charakteristika na možnosti sociálneho, športového, kultúrneho a duchovného vyžitia  

 

e) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na 
prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.  

Možnosť stáží a mobilít  na praktických a študijných pobytoch v krajinách s menej rozvinutou infraštruktúrou:                         
https://www.vssvalzbety.sk/projekty/humanitarne-projekty/projekty/ukrajina/misia   
https://www.vssvalzbety.sk/projekty  
 

8. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu  
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.  
 
A. Podmienky prijatia pre uchádzačov: 
1. Vysokoškolské štúdium I. (Bc.) stupňa štúdia ukončené štátnou skúškou.  
2. Vyplnená prihláška na VŠ štúdium, ktorá ako prílohy obsahuje:  
- overenú kópiu diplomu,  
- overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške,  
- doklad o vykonaných skúškach a zápočtoch za bakalárske štúdium,  
- uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej vysokej škole - Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní (fotokópia 

rozhodnutia musí byť úradne overená) a zároveň dokladajú aj neoverenú kópiu zahraničného dokladu o vzdelaní,  
- životopis (podpísaný),  
- uchádzač o externú formu štúdia uvedie v prihláške na str. 2 údaje o zamestnaní.   

V zmysle § 58 ods. 6  zákona o vysokých školách o prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje dekan. O 
prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje VŠ, rozhoduje rektor. 
Linky: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie  
           https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf  
 
b) Postupy prijímania na štúdium  

Vysoká škola prijíma na štúdium na základe zákonom ustanovených podmienok (v zmysle zákona o vysokých školách). Prijímacie konanie je 
upravené študijným poriadkom VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave v článku 6, kde sa uvádza:    

1. Študentom vysokej školy sa môže stať občan Slovenskej republiky ako aj cudzinec, ktorý preukáže splnenie podmienok na štúdium 
ustanovených zákonom a splní ďalšie podmienky, ktoré schváli Akademický senát vysokej školy na návrh jej rektora. 

2. V zmysle § 58 ods. 6  zákona o vysokých školách o prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje 
dekan. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje VŠ, rozhoduje rektor. 

3. Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Toto právo uchádzača zaniká, ak na 
otázku vysokej školy či sa zapíše na štúdium, odpovie záporne alebo do určeného termínu neodpovie. 

4. Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom odo dňa zápisu na štúdium. 
 Linky: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie  
            https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 
 
c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.  

V ostatnom období boli študenti prijímaní na základe splnených podmienok prijatia. Výber uchádzačov vzhľadom na nedostatok 

sociálnych pracovníkov v DSS a na trhu práce v EÚ boli študenti prijatí v poradí podľa výsledkov stredoškolského štúdia.  

Akad. rok Počet uchádzačov  Počet prijatých    Počet zapísaných 

2020/2021 23 23 22 

2021/2022 19 19 15 

 
 
 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
https://www.vssvalzbety.sk/projekty/humanitarne-projekty/projekty/ukrajina/misia
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https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
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9. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania:   
 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  
 
Odkaz na Správu o monitorovaní kvality vzdelávania na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o.: 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  
 
Výročná vysokej školy správa ktorej súčasťou je aj meranie kvality štúdia (kapitola XII.): 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VyrocnaSPRAVA/VyrocnaspravaocinnostiVSZaSPsv.Alzbetyzarok2020.pdf 
 
a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.  
 
Linky: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  
            https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  
             https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 
 
b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.  
 
Linky:      https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  
                 https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy  
                 https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  
                 http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik  
 
c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.  

 
Link:  https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  
          https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  

 

10. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu (napr. sprievodca 
štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).  

 
- Smernice o poplatkoch sú k dispozícii tu: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/poplatky 

 
- Sociálne štipendiá: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/socialne-stipendium 

 
- Tehotenské štipendiá: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/tehotenske-stipendium 

 
- Motivačné štipendiá: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/motivacne-stipendium, 

 
- Centrum sociálneho poradenstva pre študentov: https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp 

 
- Centrum kariérneho poradenstva: https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp 

 
- Dlhodobý zámer : https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/dlhodoby-zamer  

 

- Domáce a zahraničné akreditácie : https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie  
 

- Úspechy VŠZaSP: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs  
 

- Uplatnenie absolventov VŠZaSP a hodnotenie ich zamestnávateľmi :    https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 
 

- Vnútorný systém VŠZaSP:  https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system  
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