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Názov univerzity: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Sídlo univerzity Palackého 1, 811 02 Bratislava, Slovensko 

Identifikačné číslo university 318 219 79 

Názov fakulty Inštitút sociálnej práce a tropickej medicíny Mary Immaculata 

Sídlo fakulty: Nairobi, Keňa 

 
Orgán univerzity na schválenie študijného programu: Programová rada 

Dátum schválenia študijného programu alebo zmeny študijného programu: 10.01.2022 
Dátum inej zmeny v opise študijného programu: 
Odkaz na výsledky iných pravidelných hodnotení študijného programu univerzitou: 
Odkaz na hodnotiacu správu k žiadosti o akreditáciu študijného programu podľa § 30 zákona č. 

269/2018 Z. z. : Programová rada - 10. 01. 2022 
https://vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada 

 

1. Základné informácie o študijnom programe 
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov. 

 

Kód: 106911, kód UIPŠ: 7761R00, oddelenie: Kód odboru: Sociálna práca: 106911 
https://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/106911 

 

b) Vysokoškolský titul a kód úrovne ISCED-F. 
 

Trieda: tretia, PhD. 
Kód ISCED-F: 7761T00 

Miesto (miesta) študijného programu. 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety Bratislava, Slovensko 

 

c)  Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa v rámci študijného programu získava vysokoškolské vzdelanie, alebo 
kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa v rámci študijného programu získava vysokoškolské vzdelanie, 
ISCED-F kódy odboru (odborov). 

 
Kódy ISCED-F: 
Kódy ISCED-F: 
092 Sociálna starostlivosť 
0920 Sociálne zabezpečenie bližšie 
nedefinované 0921 Starostlivosť o starších a 
zdravotne postihnutých dospelých 0922 
Starostlivosť o deti a mládež 

0923 Sociálna práca a poradenstvo 
0929 Sociálne zabezpečenie inde nezaradené 

988 erdisciplinárne programy a kvalifikácie v oblasti zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia 
 

d) Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinovaný (s 
uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinovaný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, 
doktorandský, príprava na výkon regulovaného povolania, spojený študijný program, medziodborové štúdium. 

 
Profesionálne orientované 

 

e) Udelený akademický titul. 
 

Bakalársky 
 

f) Forma štúdia: Externá 

https://vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
https://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/106911
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g)  V prípade spoločných študijných programov spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti 
študent plní na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách). Neuplatňuje sa 

 

h) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje. Anglický jazyk 
i) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch. 4 roky 
j) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov 30/0 

 

1. Profil absolventa a ciele vzdelávania 

 
Absolvent má vedomosti z jednotlivých oblastí štúdia a jeho interdisciplinárnych súvislostí na úrovni syntézy, konkrétne základy 
teórií, metód a foriem sociálnej práce v priamej a sprostredkovanej práci s klientskými skupinami sociálnej práce, základy 
filozofie, etiky, sociológie, psychológie, pedagogiky a práva. , sociálnej politiky a systému sociálneho zabezpečenia a sociálneho 
poistenia, fungovania systému sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, 
kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, služieb zamestnanosti a charakteristík chudoby a koncepcií sociálneho vylúčenia 
a sociálnej inklúzie v interdisciplinárnych súvislostiach. Pozná základné charakteristiky a špecifiká jednotlivých skupín klientov 
sociálnej práce a ovláda základy metodológie a štatistiky v sociálnych vedách, najmä v sociálnej práci. Dokáže vyvodiť závery a 
pomenovať súvislosti medzi pojmami v danej oblasti štúdia. 

 

Absolvent dokáže vyhľadať, osloviť, motivovať k spolupráci a samostatne posúdiť životnú situáciu klienta/klientov s ohľadom na 
špecifiká a potreby skupiny a určiť mieru sociálneho rizika jeho/jej životnej situácie, naplánovať, zvoliť a použiť adekvátnu 
metodiku práce pri ich intervencii a vyhodnotiť účinnosť poskytovanej pomoci. Dokáže identifikovať význam sociálnej politiky pre 
profesionálny výkon sociálnej práce a využívať poznatky z práva, psychológie, filozofie, sociológie a pedagogiky na výkon praxe 
sociálnej práce a rozvoj jej poznatkov. Dokáže zostaviť jednoduchý výskumný projekt na identifikáciu konkrétneho problému v 
sociálnej práci. 

 
Absolvent je schopný 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. Má 
odborné komunikačné zručnosti. Pri výkone sociálnej práce postupuje eticky. Dokáže pracovať v tíme a posilňovať 
interdisciplinárnu a interprofesijnú spoluprácu. Profesionálne prezentuje vlastné názory. 

 
a) Univerzita uvádza profesie, na ktoré je absolvent v čase ukončenia štúdia pripravený, a potenciál študijného programu z 
hľadiska 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 ods. 1 písm. a) 

 

b) Príslušné externé zainteresované strany, ktoré poskytli stanovisko alebo kladné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie s 
požiadavkami špecifickými pre daný sektor na výkon povolania. Neuplatňuje sa 

 
 
 

2. Použiteľnosť 

 
Absolventi študijného programu sociálna práca v prvom stupni majú možnosť uplatniť sa na trhu práce ako asistenti sociálnej 
práce, schopní vykonávať činnosti v sociálnej oblasti súvisiace s piatimi kľúčovými rezortmi spadajúcimi do kompetencie 
ústredných orgánov štátnej správy (Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo školstva, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 
Ministerstvo vnútra a Ministerstvo spravodlivosti). 

 
Absolvent bakalárskeho štúdia sociálnej práce nájde uplatnenie ako výkonný pracovník v inštitúciách verejnej správy, v 
zariadeniach sociálnych služieb a starostlivosti o deti, dospelých a seniorov, v združeniach a nadáciách zameraných na charitatívne 
a sociálne aktivity. Absolvent - bakalár sociálnej práce sa uplatní pri resocializácii sociálne neprispôsobivých občanov. 
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Vedomosti a zručnosti získané štúdiom využije ako zamestnanec v inštitúciách sociálneho plánovania, organizácie a riadenia 
sociálnych služieb, politiky zamestnanosti a rozvoja trhu práce. 
Môže pracovať v rezorte ústredných orgánov štátnej správy (ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo školstva, ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti a iné) a v rezortných vzdelávacích zariadeniach. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou prípravy budúcich sociálnych pracovníkov je praktické vzdelávanie, ktoré je dôležitou súčasťou 
odborného vzdelávania v sociálnej práci na našom inštitúte. Preto sme praktické vzdelávanie plne integrovali do učebných osnov 
pri príprave študentov s potrebnými vedomosťami, hodnotami a zručnosťami pre etickú, kompetentnú a efektívnu prax. Praktická 
výučba odráža potreby praxe z hľadiska dĺžky trvania a náročnosti úloh, ako aj možnosti získať potrebné zručnosti, aby boli 
študenti pripravení na trh práce. Preto študentom poskytujeme jasné a zrozumiteľné usmernenia týkajúce sa najmä možností 
odbornej praxe a platených stáží: 
1. výber zariadení/inštitúcií na umiestnenie stáží; 
2. výber vhodných skúseností podľa stupňa štúdia; 

3. umiestnenie študentov podľa ich preferencií a potrieb; 
4. dohľad nad študentmi; 
5. koordináciu so spolupracujúcim subjektom; 
6. podpora študentov a inštruktorov počas stáže; 
7. monitorovanie praxe študentov a hodnotenie ich výkonu; 
8. záverečné hodnotenie praxe. 

 
 

a) Úspešné absolventy: 

Melchizedek Mokaya xxxxx@xxxxx 
Úspešne získal štipendium a absolvoval ďalšie štúdium verejného zdravotníctva na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. V 
súčasnosti sa uchádza o štipendium na Tulane University School of Public and Tropical Medicine v USA. 

 

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

Linky: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=724000000&field=7761R00&year=2019   
 

3. Štruktúra a obsah študijného programu  
  
Univerzita popíše pravidlá tvorby študijných plánov v študijnom programe. 

 

Bakalárske štúdium sociálnej práce je prvým stupňom vysokoškolského vzdelávania, má rozsiahly a interdisciplinárny 
charakter. Je poskytované v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej asociácie škôl sociálnej práce (IASSW), Medzinárodnej 
federácie sociálnych pracovníkov (IFSW), smernicami Európskej únie a v súlade s odbornými a hodnotovými usmerneniami 
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnych vied svätej Alžbety v Bratislave. 

Cieľom prvostupňového vzdelávania v odbore sociálna práca je, aby absolventi získali také odborné vedomosti, praktické 
zručnosti a kompetencie, aby boli schopní vykonávať priamu sociálnu prácu so sociálnym klientom v inštitúciách verejnej správy a 
organizáciách poskytujúcich sociálne služby. Absolventi získajú vedomosti potrebné pre prácu v administratívnych, riadiacich a 
plánovacích orgánoch verejnej správy v oblasti sociálnej práce. Ďalšími cieľmi je podporiť schopnosť študentov odborne a kriticky 
myslieť, analyzovať a implementovať teoretické poznatky do praxe, osvojiť si zručnosti odbornej práce a rozvíjať osobnostný 
potenciál študentov. Počas štúdia absolventi získajú: 

 
Odborné znalosti 
- znalosti histórie, etiky, teórie a metód sociálnej práce a ich pochopenie potrebné pre priamu sociálnu
 prácu s jednotlivcom alebo rodinou v terénnej, ambulantnej a pobytovej sociálnej práci; 
- pochopenie systémových nástrojov sociálnej politiky potrebných na uplatňovanie zásad sociálnej spravodlivosti, ľudských práv, 
solidarity, sociálnej súdržnosti, spoločnej zodpovednosti za sociálny rozvoj spoločnosti; 
- základné znalosti z hraničných disciplín odboru, a to sociológie, filozofie, etiky, pedagogiky, právnych a medicínskych disciplín 
potrebných pre interdisciplinárnu sociálnu prácu; 

mailto:melchizedek.mokaya70@gmail.com
https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=724000000&field=7761R00&year=2019
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Praktické zručnosti 
- konať v súlade s profesionálnymi cieľmi, etickými hodnotami a zásadami sociálnej práce; 
- schopnosť prijímať etické rozhodnutia; 
- analyzovať príčiny porúch sociálneho fungovania jednotlivcov a rodín, vykonávať sociálne hodnotenie a koncepčne navrhovať 
možnosti sociálnej prevencie a intervencie; 
- aplikovať metódy, techniky a metodiky sociálnej práce v priamej práci s vybranými cieľovými skupinami sociálnych klientov, ako 
sú obete domáceho násilia, závislí, ťažko zdravotne postihnutí, nezamestnaní, rodiny v kríze, marginalizované rómske komunity, 
starší ľudia a iné; 
- kriticky posúdiť vhodnosť a primeranosť použitia metód a techník sociálnej prevencie a sociálnej práce, zdokumentovať, kriticky 
reflektovať a prezentovať svoju prácu; 
- navrhnúť sociálny projekt a podieľať sa na príprave výskumu v sociálnej práci; 

 

Kompetencie 
- základné sociálne zručnosti potrebné pre prácu v pomáhajúcich profesiách, ako je sebareflexia, profesionálna, asertívna a 
empatická komunikácia; 
- schopnosť vykonávať sociálnu prácu v inštitúciách verejnej správy a neziskových organizáciách poskytujúcich základné sociálne 
poradenstvo, sociálne služby, sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu; 
- schopnosť identifikovať a hodnotiť etické, psychosociálne a právne súvislosti sociálnej práce; 
- schopnosť aktívne spolupracovať s kolegami a odborníkmi z iných profesií v rámci interdisciplinárneho prístupu; 
- schopnosť samostatne získavať nové poznatky v danej oblasti a rozširovať svoje vedomosti. 

 
Odkaz: https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/KompetencieVedomostiZrunosti.pdf  

 
 

4. Študenti si môžu prispôsobiť svoj študijný plán pomocou voliteľných predmetov, ak sú splnené ostatné podmienky štúdia. 
 

V pláne štúdie sa spravidla uvádza: 
- jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a ďalšie relevantné školské a mimoškolské aktivity, ak prispievajú k 
dosiahnutiu požadovaných výsledkov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinných, povinne voliteľných a výberových 
predmetov, 

- uviesť v študijnom programe profilové predmety príslušnej študijnej cesty (špecializácie), 
- pre každú vzdelávaciu časť / predmet definuje výsledky vzdelávania a s nimi súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby 
boli splnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v informačných listoch predmetu v časti 
Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky ukončenia predmetu), 
- predpoklady, spolupodmienky a odporúčania pri tvorbe študijného plánu, 
- pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmetu určí použité vzdelávacie aktivity (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná 
práca, projektová práca, laboratórna práca, stáž, exkurzia, odborná prax, odborná prax, štátna skúška a iné, prípadne ich 
kombinácie) vhodné na dosiahnutie vzdelávacích výstupov, 
- metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje - denná, diaľková, kombinovaná (v súlade s informačnými listami o kurze), 
- učebné osnovy / sylaby predmetu, 
- zaťaženie žiakov ("rozsah" pre jednotlivé predmety a učebné činnosti osobitne), 
- kredity pridelené každej časti na základe dosiahnutých výsledkov vzdelávania a pracovnej záťaže, 
- osobu, ktorá predmet poskytla (alebo partnerskú organizáciu a osobu), s uvedením kontaktu, 
- učitelia predmetov (alebo zúčastnené partnerské organizácie a jednotlivci) (môžu byť uvedení aj v predmetoch IL), 
- miesto konania kurzu (ak sa študijný program uskutočňuje na viacerých pracoviskách). 

 

Všetky vyššie uvedené údaje a podrobnosti sú podrobne uvedené v príslušných informačných listoch pre jednotlivé predmety 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/KompetencieVedomostiZrunosti.pdf
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Externá forma štúdia 
 

Bc. Sociálna práca, 1. ročník, 1. 
trimester,  
bakalársky  

     

 

SUBJEKT 
 

KREDITY 

 

TYP 
PREDME
TU 

HODINO
VÁ 
DOTÁCIA 

 

UČITEĽ 
 

RÔZNE 

Úvod do štúdia a histórie sociálnej 
práce 

2 P 2/0 
prof. Ing. Mgr. Radková Libuša, 
PhD. 

 

 
 
Všeobecná a vývojová psychológia 

 
 

2 

 
 

P 

 
 

2/1 

Dr. Ann Ndungu 
doc. PhDr. Šovčíková Eva, PhD. 

 

Úvod do filozofie 2 P 1/2 
prof. PhDr. Ing. Bučko Ladislav, 
PhD. 

 

 
 
Úvod do sociológie 

 
 

2 

 
 

P 

 

1/2 
PhDr.Tretiaková Jana, PhD. 
prof. PhDr. Matulník Jozef,PhD. 

 

Základné sociálne štatistiky 2 P 
1/2 prof. Ing. Mgr, 

PhD. 

 

 
Všeobecná biológia 

 
2 

 
P 

 
1/2 

Dr. Vitalis Odero 
prof. MUDr. Šuvada Jozef, PhD., 
MBA, MPH 

 

Počítačová gramotnosť 2 P 0/2 
Mgr. Jančovič Mário, PhD.  

 

Sociálno-psychologický výcvik I.- 
sebapoznanie, sebahodnotenie 

 
2 

 
P 

 
0/3 

doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, 

PhD. 

 

 
Počet KREDITOV 

 
16 
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Bc. Sociálna práca, 1. ročník, 2. ročník  
trimester, bakalárske štúdium  

     

 

SUBJEKT 
 

KREDITY 

TYP 
SUBJE
KTU 

HODINO
VÁ 
DOTÁCIA 

 

UČITEĽ 
 

RÔZNE 

Základné princípy a teória sociálnej 
práce 

 
 
 

4 

 
 
 

P 

 
 
 

2/2 

 
 

prof. Ing. Mgr. Radková Libuša, 

PhD. 

 

 
 

Etika v sociálnej práci 

 

 
4 

 

 
P 

 

 
2/1 

 
prof. PhDr. Ing. Bučko Ladislav, 
PhD. 

 

 
 

Základy ekonomiky pre sociálnych 
pracovníkov 

 
 

2 

 
 

P 

 
 

1/0 

Dr. Urbanus Ndolo 

Dr. Rábarová Lenka 

doc. Mgr. Ludwigh Cintulová 

Lucia, PhD. 

 

 

Úvod do verejného zdravia 
 

2 
 

P 
 

1/0 
Dr. Vitalis Odero 
Dr.h.c. prof. MUDr. Benca Juraj, 
PhD., MPH 

 

 
 

Občianske a rodinné právo 

 
 

2 

 
 

P 

 
 

1/1 

Dr. Silas Seminega 
Dr.h.c. prof. JUDr. Tkáč Vojtech, 

CSc. 

 

 
 

 
Pedagogika 

 
 

 
2 

 
 

 
P 

 
 

 
1/2 

 
 
doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, 

PhD. 

 

      

POČET KREDITOV 
Počet KREDITOV 

16 
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Sociálna práca, 1. ročník, 3. trimester,  
Bakalársky  

     

PREDMET /SUBJECT KREDITY 
SUBJEKT 

TYP 
HOUR 

DOTÁCIA 
UČITEĽ  

RÔZNE 

 

Sociálna politika 
 

4 
 

P 
 

2/0 
Dr.h.c. prof. JUDr. Tkáč Vojtech, 
Csc. 
Dr. Rábarová Lenka 

 

 
 
Epidemiológia 

 
 
 

2 

 
 
 

P 

 
 
 

1/1 

 

Dr. Victor Namulanda 
prof. MUDr. Šuvada Jozef, 
PhD.,MBA, MPH 

 

 
 

Základy ošetrovateľstva 

 
 

2 

 
 

P 

 
 

2/2 

 

Dr.h.c. prof. MUDr. Benca Juraj, 
PhD., MPH 
prof. MUDr. Bartkovjak Márián, 
PhD. 

 

 

Semestrálna práca 
 
 

2 

 
 

P 

 
 

1/2 

doc. Mgr. Poloňová Jaroslava, 
PhD. 

 

PhDr. Pecháčová Kimuli Dária 

 

Sociálna pedagogika 
 

2 
 

P 
 

2/1 
Dr. Nicodemus Kimuli 
doc. Mgr. art. Martina Utešená, 
PhD. 

 

 
Sociálno-psychologický výcvik 
- Komunikačné zručnosti 

 
 

2 

 
 

P 

 
 

0/20 

 

doc. Mgr. Poloňová Jaroslava, 
PhD. 
Dr. Rábarová Lenka 

 

Ľudský rozvoj 2 P 1/0 
PhDr. Tretiaková Jana, PhD. 
prof. PhDr. Matulník Jozef, PhD. 

 

Počet KREDITOV 16     
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Sociálna práca, 2.ročník, 4.th  
trimester, bakalárske štúdium  

     

SUBJEKT KREDITY 
SUBJEKT 

TYP 
HODINA 
DOTÁCIA 

UČITEĽ RÔZNE 

 
Metódy sociálnej práce I 
(všeobecná a prípadová práca) 

 
 

5 

 
 

P 

 
 

2/2 

 

doc. Mgr. Poloňová Jaroslava, 
PhD. 
PhDr. Pauerová Kristína, PhD. 

 

 
 

 
Pediatria pre sociálnu prácu 

 
 

 
3 

 
 

 
P 

 
 

 
2/0 

 
prof. MUDr. Šuvada Jozef, PhD., 
MBA. MPH 
prof. MUDr. Bartkovjak Márián, 
PhD. 

Dr.h.c. prof. MUDr. Benca Juraj, 
PhD., MPH 

 

 

Sociálna psychológia 
 

3 
 

P 
 

2/0 
Dr. Ann Ndungu 
Dr. Rábarová 
Lenka 
doc. PhDr. Šovčíková Eva, PhD. 

 

Odborná prax I. 3 P 4/40 PhDr. Pecháčová Kimuli Dária  

 

Ekológia 
 

2 
 

PV 
 

2/2 
Dr. Urbanus Ndolo 
doc. Mgr. art. Martina Utešená, 
PhD. 

 

 
 

 
Špeciálna a liečebná pedagogika 

 
 

 
2 

 
 

 
PV 

 
 

 
2/1 

 

doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, 

PhD. 

PhDr. Pauerová Kristína, PhD. 

 

Počet KREDITOV (MAX) 16     



T_Z_OSP_1/2020 Strana 9 z 156 

VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNICTVA A SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

 
 

 

 
 
 
 
 

Sociálna práca, 2.ročník, 5.th  
trimester, bakalárske štúdium  

     

PREDMET/PREDMET KREDITY 
SUBJEKT 

TYP 
HOUR 

DOTÁCIA 
UČITEĽ RÔZNE 

 
Sociálna patológia 

 
5 

 
P 

 
2/2 

Dr. Nicodemus Kimuli 
Dr. Rábarová Lenka 
doc. Mgr. Poloňová Jaroslava, 
PhD. 

 

 
Sociálna práca s ľuďmi so 
špeciálnymi potrebami 

 
 

2 

 
 

P 

 
 

2/1 

prof. Ing. Mgr. Radková Libuša, 
PhD. 
doc. Mgr. Ludvigh Cintulová 
Lucia, PhD. 

 

 

Základy vedy 
 

3 
 

P 
 

2/1 
Dr. Vitalis Odero 
doc. Mgr. Ludvigh Cintulová 
Lucia, PhD. 

 

 

Projekt v sociálnej práci 
 

2 
 

P 
 

2/2 
doc. MUDr. Sládečková 
Veronika, PhD. 
PhDr. Pecháčová Kimuli Dária 

 

 
 
Zdravotná starostlivosť o matky 

 
 

2 

 
 

P 

 
 

1/2 

 

Dr. Eunice Adhiambo 
doc. Mgr. art. Martina Utešená, 
PhD.. 

 

 
Kresťanská a kultúrna antropológia 

2 PV 1/1  

prof. PhDr. Ing. Bučko Ladislav, 
PhD. 

 

 
 

Problémy afrického 
hospodárskeho rozvoja 

 
 

2 

 
 

PV 

 
 

1/1 

doc. Mgr. art. Martina Utešená, 
PhD. 

 

Dr. Urbanus Ndolo 

Počet KREDITOV (MAX) 16     
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Sociálna práca, 2. ročník, 6.the  
trimester, bakalárske štúdium  

     

SUBJEKT 
 

KREDITY 
SUBJEKT 

TYP 
HOUR 

DOTÁCIA 
UČITEĽ 

 
RÔZNE 

 
Sociálne zabezpečenie 

 
4 

 
P 

 
2/1 

 

doc. Mgr. Ludvigh Cintulová 
Lucia, PhD. 

 

 
Kazuistický seminár 

 
2 

 
P 

 
1/2 

doc. Mgr. Poloňová Jaroslava, 
PhD. 
Dr. Dadline Keverenge 

 

 

Hygiena detí 
 

2 
 

P 
 

2/1 
Dr. Victor Namulanda 
prof. MUDr. Šuvada Jozef, PhD. , 
MBA,MPH 

 

 
Sociálna práca so závislými 

 
2 

 
P 

 
1/1 

doc. MUDr. Sládečková Veronika, 
PhD. 
Dr. Kennedy Onyiko 

 

 
Psychiatria pre sociálnu prácu 

 
2 

 
P 

 
2/0 

 

prof. MUDr. Šuvada Jozef, PhD. , 
MBA,MPH 

 

 

Tropická medicína 
 

2 
 

P 
 

2/1 
Dr.h.c prof. MUDr. Juraj Benca, 
PhD., MPH 

 

 

Sociálne problémy dospievania 
 

2 
 

PV 
 

1/1 
doc. MUDr.Sládečková Veronika, 
PhD. 
Dr. Kennedy Onyiko 

 

 

Andragogika 
 

2 
 

PV 
 

1/1 
Dr. Timothy Okatta 
prof. PhDr. Ing. Bučko Ladislav, 
PhD. 

 

Počet KREDITOV (MAX) 16     
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Sociálna práca, 3. ročník, 7.  
trimester, bakalárske štúdium  

     

 

PREDMET /SUBJECT 
 

KREDITY 
KREDITY 

TYP 
PREDMETU 
/SUBJECT 

TYP 

HODINOVÁ 
DOTÁCIA/ 
HODINA 
DOTÁCIA 

 

VYUČUJÚCI/ 
UČITEĽ 

 

RȎZNE 
VARIOUS 

 

Metódy sociálnej práce II 
(skupinová práca) 

 
4 

 
P 

 
2/2 

doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, 

PhD. 

PhDr. Pauerová Kristína, PhD. 

 

 
Sociálno-právna ochrana detí a 
sociálna kuratela 

 
 

4 

 
 

P 

 
 

2/2 

 

prof. MUDr. Mikloško Jozef, PhD. 
Dr. Silas Seminega 

 

 
 
 
Prvá pomoc 

 
 
 

3 

 
 
 

P 

 
 
 

1/2 

doc. MUDr. Kanáliková Katarína, 
CSc. 

 

 
 
 
 
 
Metodológia v sociálnej práci 

 
 
 

3 

 
 
 

P 

 
 
 

2/2 

 
 

prof. Mgr. Ing. Radková Libuša, 
PhD. 
PhDr. Tretiaková Jana, PhD. 

 

Biblický základ sociálnej práce 2 PV 2/1 
prof. PhDr. Ing. Bučko Ladislav, 
PhD. 

 

 
Sociológia deviantného správania 

 
2 

 
PV 

 
2/1 

 

PhDr. Tretiaková Jana, PhD. 
prof. PhDr. Matulník Jozef, PhD. 

 

 

POČET KREDITOV (MAXIMÁLNE) 
Počet KREDITOV (MAX) 

 
16 
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Sociálna práca, 3. ročník, 8. 
trimester,  
Bakalársky  

     

SUBJEKT KREDITY 
SUBJEKT 

TYP 
HOUR 

DOTÁCIA 
UČITEĽ RÔZNE 

 
 
 
 
Sociálne služby 

 
5 

 
P 

 
1/2 

doc. Mgr. Ludvigh Cintulová 
Lucia, PhD. 
Dr. Nicodemus Kimuli 
Dr. Rábarová Lenka 

 

 
Sociálna prevencia 

 
4 

 
P 

 
2/2 

doc. Mgr. Poloňová Jaroslava, 
PhD. 
Dr. Timothy Okatta 

 

 

Sociálna práca s rodinou 
 

4 
 

P 
 

2/2 
prof. MUDr. Šuvada Jozef, PhD. , 
MBA,MPH 
Dr. Viktor Namulanda 

 

Odborná prax II 3 P 4/40 PhDr. Pecháčová Kimuli Dária  

 
Počet KREDITOV 

 
16 

    

 
 

Sociálna práca, 3.ročník, 9.th  
trimester, bakalárske štúdium  

     

 

SUBJEKT 
 

KREDITY 
TYP 

SUBJE
KTU 

 

HODINO
VÁ 
DOTÁCIA 

 

UČITEĽ 
 

RÔZNE 

 

Sociálna práca v komunite 
 

4 
 

P 
 

2/3 
Dr. Urbanus Ndolo 
doc. Mgr. Ludvigh Cintulová 
Lucia, PhD. 

 

 

Starostlivosť o deti s podvýživou 
 

3 
 

P 
 

2/2 
Dr.h.c. prof. MUDr. Benca Juraj, 
PhD. 
Dr. Victor Namulanda 

 

 

Sociálna práca s obeťami 
násilia 

 

3 

 

P 

 

1/2 

doc. MUDr. Sládečková 
Veronika, PhD. 
Dr. Silas Seminega 
Dr. Rábarová Lenka 

 

Misiológia 3 P 2/1 
prof. PhDr. Ing. Bučko Ladislav, 
PhD. 

 

 
 
Prevencia HIV a poradenstvo 

 
 

3 

 
 

P 

 
 

2/1 

 

doc. MUDr. Ťažiarová Marta, 
PhD. 
Dr. Vitalis Odero 

 

 
Počet KREDITOV 

 
16 
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Sociálna práca, 4. ročník, 10. trimester  
     

 

SUBJEKT 
 

KREDITY 
TYP 

SUBJE
KTU 

 

HODINO
VÁ 
DOTÁCIA 

 

UČITEĽ 
 

RÔZNE 

 
Sociálna práca s migrantmi a 
žiadateľmi o azyl 

 
 

3 

 
 

P 

 
 

2/2 

 

Dr. Dadline Keverenge 
doc. Mgr. art. Martina Utešená, 
PhD.. 

 

 

Sociálna práca s deťmi ulice 
 

4 
 

P 
 

2/2 
doc. MUDr. Ťažiarová Marta, 
PhD. 
Dr. Nicodemus Kimuli 

 

 

Sociálna práca vo verejnej správe 
 

3 
 

P 
 

2/1 
doc. Mgr.art. Martina Utešená, 
PhD.. 
Dr. Urbanus Ndolo 

 

 
Seminár k diplomovej práci 

 
3 

 
P 

 
2/2 

 

doc. Mgr. art. Martina Utešená, 
PhD.Dr. Johnson Mavole 

 

Profesionálna prax 3 P 4/40 Dr. Pecháčová Kimuli Dária  

Počet KREDITOV 16     

 
 

Sociálna práca, 4. ročník, záverečné 
štátne skúšky  

     

SUBJEKT KREDITY 
SUBJEKT 

TYP 
HOUR 

DOTÁCIA 
UČITEĽ 

 
RÔZNE 

Obhajoba bakalárskej práce 10 P 1 Výbor  

 

Sociálna práca - metódy 
 

10 
 

P 
 

1 
 

Výbor 

 

Počet KREDITOV 20     

 

Spolu 180 kreditov 
 
 

 
5. Vysoká škola určí počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré 

musí študent splniť počas štúdia a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel opakovania štúdia 
a pravidiel predĺženia, prerušenia. 

Na riadne ukončenie štúdia je potrebné získať 180 kreditov ECTS vrátane kreditov za štátnu záverečnú skúšku. 
 

6. Pri individuálnych študijných plánoch vysoká škola v štruktúre uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného 
programu a postup študenta v študijnom programe: 

- počet kreditov za povinné predmety potrebné na riadne ukončenie štúdia / absolvovanie časti štúdia, 180 kreditov 
- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebné na riadne ukončenie štúdia / absolvovanie časti štúdia, 8 kreditov 
- počet kreditov za výberové predmety potrebné na riadne ukončenie štúdia / absolvovanie časti štúdia, 0 kreditov 
- počet kreditov potrebných na ukončenie štúdia/ukončenie časti štúdia pre spoločný základ a na príslušné schválenie v prípade 
učiteľského kombinovaného študijného programu alebo prekladateľského kombinovaného študijného programu, 



T_Z_OSP_1/2020 Strana 14 z 156 

VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNICTVA A SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

 
 

 

 
 
 

- počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne ukončenie štúdia, 10 kreditov 
- počet kreditov za odbornú prax potrebnú na riadne ukončenie štúdia / absolvovanie časti štúdia, 9 kreditov 
- počet kreditov potrebných na riadne ukončenie štúdia/ukončenie časti štúdia pre projektovú prácu s uvedením príslušných 
predmetov v inžinierskych študijných programoch, 
- počet kreditov potrebných na riadne ukončenie štúdia / absolvovanie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v 
umeleckých študijných programoch. 

- 

7. Univerzita popíše pravidlá overovania výsledkov vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti nápravných postupov voči 
tomuto hodnoteniu. 

Hodnotenie predmetov sa vykonáva známkou podľa klasifikačnej stupnice, ktorá pozostáva zo šiestich klasifikačných stupňov: 

písmeno slovne počet% bodov 

A = výborný (vynikajúce výsledky) 1,100 - 91 
B = veľmi dobrý (nadpriemerné výsledky) 1,5 90 - 
81 C = dobrý (priemerné výsledky) 2 80 - 73 

D = uspokojivé (prijateľné výsledky) 2,5 72 - 66 
E = dostatočný (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) 3 65 - 
61 FX = nedostatočný (potrebná ďalšia práca) 4 60 - 0 

 
 

Vo výnimočne odôvodnených prípadoch má študent právo písomne požiadať dekana fakulty o komisionálne preskúšanie. Výsledky 
skúšky študenta, t. j. hodnotenie, je vyučujúci povinný zapísať do AIS najneskôr do 2 pracovných dní po skúške. Ako kritérium  
hodnotenia kvality študijných výsledkov študenta slúži vážený študijný priemer, ktorý sa počíta pre každého študenta za každý 
akademický rok a za celé štúdium pred štátnou skúškou. Vyjadruje úspešnosť študenta pri absolvovaní predmetov hodnotených 
známkou. Vážený študijný priemer sa môže použiť ako kritérium na definovanie výborných študijných výsledkov, na priznanie 
štipendií, na priznanie študentských pôžičiek a pod. Študent Fakulty zdravotníctva svätej Ladislavy v Nových Zámkoch má právo 
minimálne raz ročne mať možnosť vyjadriť sa ku kvalite výučby a pedagógov formou anonymného dotazníka. V daných situáciách 
sa postupuje v súlade so Študijným poriadkom a predpismi rektora. Viac na webovej stránke vysokej školy. 
Odkaz: www.vssvalzbety.sk 

 

8. Podmienky uznania štúdie alebo jej časti. 
 

Ak študent požiada o zmenu študijného programu, je to možné len v tom istom študijnom odbore alebo v príbuznom 
študijnom odbore na základe žiadosti študenta doručenej dekanovi fakulty, na ktorej sa novozvolený študijný program 
uskutočňuje, najneskôr 6 týždňov pred koncom akademického roka. Ďalšiu zmenu študijného programu je možné vykonať len 
na základe prijímacieho konania. Pri zmene študijného programu dekan fakulty na základe návrhu vedúcich príslušných 
katedier alebo ústavov určí študijné povinnosti, ktoré musí študent v stanovenom termíne splniť, a zároveň určí odporúčaný 
študijný plán. Zmena formy štúdia z dennej na externú alebo externú, resp. externú je možná len v odôvodnených prípadoch. 
O žiadosti študenta rozhoduje dekan fakulty po vyjadrení príslušných vedúcich katedier a ústavov. Dekan príslušnej fakulty 
univerzity môže povoliť zápis študentovi, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa v tom istom 
študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na inej vysokej škole, ak o to písomne požiada. Dekan príslušnej 
fakulty vysokej školy rozhodne o žiadosti študenta inej vysokej školy, ktorej súčasťou je aj výpis výsledkov štúdia, o zápise na 
štúdium do 30 dní od doručenia žiadosti. Dňom zápisu sa študent stáva študentom vysokej školy a jeho predchádzajúce 
štúdium sa považuje za ukončené dňom, ktorý predchádza dňu zápisu na vysokú školu. Dekan fakulty oznámi vysokej škole, na 
ktorej študent zanechal štúdium, do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ktorému študentovi a v ktorom študijnom 
programe umožnil zápis a dátum zápisu. Uznávanie štúdia sa riadi Študijným poriadkom a Opatrením rektora o uznávaní a 
podmienkach uznávania štúdia. Viac na webovej stránke vysokej školy. 
Odkaz: www.vssvalzbety.sk 

http://www.vssvalzbety.sk/
http://www.vssvalzbety.sk/
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Postup študenta v študijnom programe, podmienky absolvovania jednotlivých častí programu a uznávanie štúdia upravuje 
Študijný poriadok a Poriadok rektora, ktorý sa týka uznávania a podmienok uznávania štúdia. 

 
 
 

9. Univerzita uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam). 
 
 

Johnfan Mbakaya Ekutu: Nicodemus Mwanzia Kimuli: Účinnosť rehabilitačných programov pri rehabilitácii detí 

ulice Wilkins Noege Muhingi: Sociálno-psychologické účinky popôrodných fistúl na mladé ženy v komunite: 

Mungi Muheiquei: Štúdia zameraná na identifikáciu faktorov, ktoré prispievajú k výskytu hnačkových ochorení 

Jane Mumbua Maithya: Faktory brániace ekonomickému posilneniu nezamestnaných žien v Kibere 
 

Lucy Luvandwa Amusala: Výskumná štúdia o vplyve tungiázy na ľudské zdravie a existenciu v oblasti Muranga 
 

Stephen Omondi Ndinya: Naomi Wanjiru Nyoike: Africké tradičné zdravotné terapie, ich terapeutické hodnoty a vplyv na 

zdravie v Nairobi, Keňa: Sexuálne a reprodukčné zdravie dievčat vo veku 8 - 18 rokov v slumoch 

Violet Nekesa Simiyu: Faktory, ktoré bránia primeranej starostlivosti o matky vo veku 18-45 rokov v Ongat Rongai-Kajiado 
 

Edwin Timothy Mbarakah: Štúdia faktorov, ktoré bránia prevencii HIV medzi mladými ľuďmi v slumoch Soweto a Kibera v 
Nairobi 

 
Humphrey Gudah Omondi: Skenovanie faktorov prispievajúcich k výskytu sexuálne prenosných infekcií medzi mladými ľuďmi v 
slumoch Mukuru 

 

Timothy Osiru Okatta: Hodnotiaci proces determinantov účinnosti programov domácej starostlivosti o HIV/AIDS v slume 
Mathare 

 
Winston Majara Mugenyi: Štúdia faktorov, ktoré bránia zlepšeniu situácie pacientov s HIV/AIDS, ktorí dostávajú 
antiretrovírusovú liečbu v slume Fuata Nyayo 

 
Joseph Wainaina Nganga: Mukuru Slum Case Study: Drug Addiction Study on Youth Behavior, Mukuru Slum Case Study 

Victoria Mukui Makau: Kennedy Karani Onyiko: Sociálny vplyv stigmatizácie v procese rehabilitácie detí ulice 

Isaack Ndabuki Wambua: Hygienické a ekonomické vlastnosti Nairobi 
 

Victor Otieno Okech: Peter Onchuru Mokaya: Sociokultúrne faktory ako príčina podvýživy, prípadová 

štúdia v slume Mukuru: Výskum a úroveň používania antikoncepcie medzi mladými ľuďmi v meste 

Viwandani 

Alfred Emmanuel Chekumbe: Skúmanie faktorov ovplyvňujúcich nedostatočné dodržiavanie antiretrovírusovej liečby u mladých 
ľudí 

 

Miriam Mutave Kyenze: Ongata Rongai: A study of factors preventing orphans and abandoned children from accessing free 
basic education at the Kware slum - Ongata Rongai 
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Simon Ndwiga Gikiri: Štúdia zdravotného stavu a systémov sociálnej podpory pre starších ľudí v meste Viwandani, Nairobi, Keňa 
 

Sebastian Baraka Wambua: Hodnotiaca štúdia dostupných intervencií v oblasti prevencie prenosu HIV/AIDS z matky na 
dieťa v slume Lunga-Lunga 

 

Ambrose Muthiani Pre: Vplyv výživových programov na deti s HIV/AIDS v slume Kangemi 
Rosalia Nzangi Mwikali: Mukuru Kwa Njedga, Nairobi 

 
Meshack Orengo Ondigi: Účinnosť dobrovoľných testovacích centier na HIV v boji proti AIDS Peter 
Ngugi Kimani: Dopady násilia na deti, prípadová štúdia slumu Mathare 

 
 
 
 

10. Záverečnou prácou študijného programu sociálna práca 1. stupňa je bakalárska práca, vypracovaná v primeranom rozsahu a 
komplexnosti. Študent by mal preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a využívať ich. 
Bakalárskou prácou sa overuje zvládnutie základov teórie a odbornej terminológie, základných štandardných vedeckých 
metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia. Preukazuje schopnosť samostatnej 
odbornej práce z hľadiska obsahu a formy. Práca môže mať prvky originality, sumarizácie a kompilácie. Študent ju vypracúva 
na zvolenú tému pod vedením školiteľa, ktorý ukončil minimálne 2. stupeň vysokoškolského štúdia. Výber témy a školiteľa sa 
uskutoční najneskôr do konca letného semestra predposledného akademického roka štúdia schválením zadania záverečnej 
práce. Téma je zameraná na čiastkovú oblasť štúdia. Cieľom záverečnej práce je zmapovať, riešiť a navrhnúť výstupy pre prax 
so zameraním na problémy jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie a 
sociálnej práce. Dôraz sa kladie na mapovanie a popis nových problémov praxe sociálnej práce tak, aby ich výsledky boli 
aplikovateľné v praxi. Obhajoba záverečnej práce patrí k štátnym skúškam. Vedúci záverečnej práce a oponent vypracujú 
posudky k záverečnej práci, ktoré má študent k dispozícii najneskôr 5 dní pred termínom obhajoby. Oponent hodnotí 
obsahovú, odbornú a grafickú stránku práce podľa Študijného poriadku v rozsahu A - výborne až FX - nedostatočne (pozri 
nižšie). Vedúci záverečnej práce hodnotí aj prístup študenta k vypracovaniu práce a spoluprácu. Pri obhajobe študent 
prezentuje cieľ, štruktúru a obsah práce, predovšetkým s ohľadom na výsledky aplikácie teoretickej práce v praxi sociálneho 
pracovníka (zvyčajne formou powerpointovej prezentácie). Následne sa prečítajú oba posudky a študent musí odpovedať na 
otázky oponenta. Nasleduje diskusia zameraná na odborné, metodické a aplikačné zručnosti študenta vo zvolenej téme. Podľa 
platného Študijného poriadku SEU v Bratislave čl. 19: záverečná práca spolu s obhajobou tvorí jeden predmet. Ciele, 
organizáciu záverečnej práce vrátane obhajoby definuje SEU č. VZN č. 07/2011 o náležitostiach záverečných, rigoróznych a 
habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní. . Smernica definuje spôsob 
zadania a štruktúru záverečnej práce, citácie a bibliografické odkazy, formálnu úpravu záverečných a kvalifikačných prác, 
uchovávanie, sprístupňovanie záverečných a kvalifikačných prác, kontrolu originality, ako aj úlohy CRZP. Predmetné prípady sa 
riadia v súlade so Študijným poriadkom, Smernicou 07/2011 o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, 
ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní a Smernicou rektora v predmetných veciach: 
www.vssvalzbety.sk 

 
Tabuľka 3 Kritériá hodnotenia bakalárskej práce 
Kritériá hodnotenia bakalárskej práce Hodnotenie Udelené body / známka 
1. Aktuálnosť zvolenej témy bakalárskej práce Max. 
10 bodov 
2. Formálne spracovanie bakalárskej práce 
(dodržanie stanoveného rozsahu práce, členenie na kapitoly, jazyková stránka, úprava textu - grafy, tabuľky, práca s citačnou a 
bibliografickou normou atď.) 

 
Maximálne 20 bodov 
3a. Úroveň spracovania teoretickej časti 
(V teoretickej časti práce sa hodnotí najmä: vyváženosť, spracovanie nových údajov, logická nadväznosť textu). 

http://www.vssvalzbety.sk/
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Maximálne 30 bodov 

Úroveň spracovania empirickej časti 
(ak má práca aj empirickú časť, hodnotí sa metodologická stránka empirickej časti, adekvátnosť zvolených výskumných metód, 
spracovanie získaných informácií) 
Max. 30 
bodov 
Poznámka: 
V prípade teoretickej práce možno udeliť až 60 bodov 

 
4. Práca s použitou literatúrou 
(hodnotí sa použitie domácej a zahraničnej literatúry, vhodnosť použitej literatúry vo vzťahu k téme, zaradenie literatúry nad rámec 
povinnej - minimálne 25 literárnych zdrojov) 

Maximálne 10 bodov 
 

5. Celkový počet získaných bodov / výsledná známka 100 
 

Navrhované hodnotenie (maximálny počet získaných bodov - 
100): Počet bodov pečiatka Počet bodov pečiatka 

100 - 95 bodov A 
94 - 90 bodov B 
89 - 82 bodov C 
81 - 76 bodov D 
75 - 65 bodov E 
64 a menej bodov Fx 
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Informačné listy predmetov študijného programu  

Biológia / Všeobecná biológia Sociálna psychológia / Social Psychology 

Epidemiológia / Epidemiology Sociálne služby / Social Services 

Etika v sociálnej práci / Ethics in Social Work Sociálne zabezpečenie / Social Security 

Hygiena detí / Child Hygiene 
Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela / Socio- 
právna ochrana detí a sociálna kuratela 

Informatika / Počítačová gramotnosť Sociológia / Úvod do sociológie 

Kazuistika / Kazuistický seminár 
SPV I - sebapoznávanie  
 

Komunitná sociálna práca / Community Social Work 
SPV II - komunikácia  
 

Ľudský rozvoj / Human development 
Starostlivosť o podvyživené deti  
 

Metodológia výskumu v sociálnej práci  
 

Tropické ochorenia / Tropical medicine 

Metódy sociálnej práce I  
 

Štatistika pre sociálnu prácu / Basic Social Statistics 

Metódy sociálnej práce II  
 

Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce  
 

Misiológia / Missiology 
Úvod do verejného  
 

Občianske a rodinné právo / Civil and Family Law 
Základy a teória sociálnej práce  
 

Odborná prax I./ Professional Praxis I. 
Základy ekonomiky pre sociálnych  
 

Odborná prax II./ Professional PraxisI I. Základy filozofie / Introduction to Philosophy 

Odborná prax III./ Professional PraxisII I. Základy ošetrovateľstva / Nursing Basics 

Ochrana zdravia v materstve / Maternal Health Care 
Základy psychológie a vývinová psychológia  
 

Pedagogika / Pedagogika Základy vedecko-výskumnej činnosti 

Pediatria pre sociálnu prácu / Pediatrics for Social Work 
Povinne voliteľné predmety PV 
  

Prevencia HIV a poradenstvo / HIV Prevention and 
Poradenstvo 

Africký ekonomický rozvoj PV 
 

Projektovanie v sociálnej práci / Project in Social Work Andragogika PV 

Prvá pomoc / First Aid 
Biblické základy sociálnej prácePV  
 

Psychiatria pre sociálnu prácu / Psychiatry for Social Work Ekológia PV 

Ročníková práca / Semester Thesis 
Kresťanská a kultúrna antropológia PV 
 

Seminár k bakalárskej práci / Bachelor Thesis Seminar 
Sociálne otázky adolescencie PV 
 

Sociálna patológia / Social Pathology 
Sociológia deviantného správania PV  
 

Sociálna pedagogika / Social Pedagogy 
Špeciálna a liečebná pedagogika PV 
 

Sociálna politika / Social Politics  

Sociálna práca s deťmi ulice  
 

 

Sociálna práca s migrantmi a žiadateľmi o  azyl  
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Sociálna práca s ľuďmi so špeciálnymi  
 

 

Sociálna práca s obeťami násilia  
 

 

Sociálna práca s rodinou / Family Social Work  

Sociálna práca so závislými / Social Work with Addicts  

Sociálna práca vo verejnej správe / Social Work in Public 
Administratíva 

 

Sociálna prevencia / Social Prevention  

 
 
 

 

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

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód 

predmetu:  

SW1 

  

Názov kurzu: Africký ekonomický rozvoj / Issues in African 

Economic Development  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

Forma na plný úväzok: 1 hodina prednášok a 1 hodina denných seminárov týždenne 
 

Externá forma štúdia: 16 hodín kombinovanej formy za trimester, z toho 8 hodín dennej formy prednášok za 
trimester  

Počet kreditov 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné 2. ročník, 5. trimester, externé 2 roky 5. trimester   

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Denná a externá forma štúdia: účasť na teoretickej časti výučby a absolvovanie písomného testu (minimálna 

úspešnosť 61 % z celkového hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 

Absolvent kurzu získa informácie o ekonomických atribútoch rozvoja v Afrike, typoch podnikov, ako aj o 

základných ekonomických premenných afrického rozvoja. Predmet poskytne informácie o afrických 

integračných zoskupeniach a medzinárodnom obchode. 

Obsah kurzu: 
 

• Historická podmienenosť afrických ekonomík. 

• Typy a formy afrických ekonomík. 
 

• Trh a trhový mechanizmus v Afrike. 

• Dopyt a ponuka, výrobné faktory. 

• Štátny rozpočet, národné hospodárstvo afrických ekonomík. 
 

• Svetové hospodárstvo, medzinárodná hospodárska integrácia, globalizácia. 

• Stručný vývoj ekonomického myslenia v afrických podmienkach. 
 

 - Hospodárstvo tretieho sveta. 

Odporúčaná literatúra 
 

BUGRI, Š. - PRIBIŠOVÁ, E. 2009. Základy ekonómie a ekonómia pre sociálnych pracovníkov. Bratislava: VŠZaSP sv. 
Alžbety, 
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Bratislava, 2009. 

BUGRI, Š. 2009. Vybrané kapitoly z ekonomiky zdravotníctva a sociálnej práce. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety 

Bratislava, 2009. 

ŠLOSÁR R. - BÚROVÁ, S. - FABOVÁ, L. - LISÝ, J. 2006. Základy ekonómie a ekonomiky, Bratislava 2006. 

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina   

Poznámky: Povinne voliteľný predmet 

Hodnotenie kurzu: 

Celkový počet hodnotených študentov:: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

doc. Mgr. art. Martina Utešená, PhD. 

Dr. Urbanus Ndolo - 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválené: doc. MUDr. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód 

predmetu:  

SW2 

  

Názov kurzu: Andragogika/Andragogy  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

Forma na plný úväzok: 1 hodina prednášok a 1 hodina denných seminárov týždenne 
 

Externá forma štúdia: 16 hodín kombinovanej formy za trimester, z toho 8 hodín dennej formy prednášok za 
trimester  

Počet kreditov: 2 

Odporúčané semestrálne/trimestrálne štúdium: 3. ročník, 6. trimester, externé štúdium2. ročník 6. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Denná a externá forma štúdia: V priebehu semestra študent vypracuje seminárnu prácu. Seminárna práca je 

podmienkou záverečného hodnotenia. Záverečné hodnotenie písomným testom (minimálna úspešnosť 61 % z 

celkového hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Študenti získajú vedomosti o základných andragogických pojmoch, ako je vzdelávanie dospelých, dospelosť, 

ďalšie vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie atď. Dokážu sa orientovať v procese vzdelávania dospelých vo vzťahu 

k základným problémom sociálnej práce a dokážu vysvetliť rozdielne a spoločné prvky medzi pedagogikou a 

andragogikou, keďže vedú o vzdelávaní dospelých. V praxi vedia flexibilne a altruisticky pracovať s rôznou 

klientelou vďaka svojim znalostiam andragogickej komunikácie a konfliktov v skupinách. 

Obsah kurzu: 
 

• Základné andragogické pojmy - dospelosť, vzdelávanie dospelých, celoživotné vzdelávanie (CZV), ďalšie 

vzdelávanie, kontinuálne vzdelávanie, formálne, neformálne a informálne vzdelávanie, výchova, 

sebavzdelávanie, učenie. 

• Začlenenie andragogiky do pedagogických disciplín a história andragogiky. 

• Vzdelávanie dospelých ako veda - predmet výskumu a systém, andragogické disciplíny, medzinárodné 

dokumenty o vzdelávaní dospelých. 

• Cieľové skupiny vo vzdelávaní dospelých, obsah cieľov, metódy a formy vzdelávania dospelých. 

• Druhy, formy a metódy ďalšieho vzdelávania (odborné, záujmové, občianske...). 
 

• Manažment vzdelávania, andragogická osobnosť, vzdelávatelia dospelých a poradenstvo. 
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Odporúčaná literatúra: 

 
TOMÁNEK, P. 2013. Základy andragogiky a rodinnej výchovy pre sociálnych pracovníkov. Brno: ISBN 978-80-

263-0301-5. 

TOMÁNEK, P. 2013. Andragogika - teoretické východiská. Brno: ISBN 978-80-263-0348-0. 

 
KRYSTOŇ, M. - SABOLOVÁ, G. 2004. Úvod do andragogiky a psychológie dospelých. Banská Bystrica: Pedagogická 

fakulta UMB, 2004. 

BENEŠ, M. 2003. Andragogka - teoretické základy. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky: povinne voliteľný predmet   

Hodnotenie kurzu: 
 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ 

prof. PhDr. Ing. Bučko Ladislav, PhD. 

Dr. Timotej Okatha - 

Dátum poslednej úpravy: 10.1.2022 

Schválil: doc. MUDr. Veronika Sládečková, PhD. 
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Univerzita: Alžbety v Bratislave, Slovensko 

 

 

 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  
 

Kód predmetu:  

SW3  

Názov kurzu: Biblické základy sociálnej práce : Biblical 

foundations of social work 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

Forma na plný úväzok: Externá forma: 2 hodiny prednášok / 1 hodina seminárov 

týždenne osobne: 10 hodín prednášok / 4 hodiny seminárov za semester osobne 

24 hodín diaľkového štúdia 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: denná 3. ročník, 7. trimester, externá 3. ročník, 7. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné  

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Denná forma: aktívna účasť na seminári a prezentácia seminárnej práce, úspešné absolvovanie záverečnej 

písomnej a ústnej skúšky (minimálna podmienka úspešnosti 60%) 

Externá forma: prezentácia seminárnej práce a úspešné absolvovanie záverečnej písomnej a ústnej skúšky 

(minimálna podmienka úspešnosti 60%) 

Výsledky vzdelávania: 
 

Študenti získajú vedomosti o biblických základoch misijnej a sociálnej činnosti podľa Starého zákona, budú sa 

vedieť orientovať v Biblii a budú ju vedieť využiť pri ďalšom štúdiu. 

Obsah kurzu: 
 

- Úvod do Starého zákona 

- univerzálnosť spasenia v starozákonných spisoch, 

- Sociálna problematika v Starom zákone 
 

- príklady so sociálnou tematikou v Starom zákone. 

- úvod do Nového zákona, 
 

- Poslanie a obsah Ježišovej misie, 

- Misijná činnosť prvotnej Cirkvi, 
 

- chápanie misie a sociálneho rozmeru v Lukášovom evanjeliu a v Skutkoch apoštolov, 

- oslobodenie pre život v Evanjeliu podľa Jána, 
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-- sociálna stratégia a učenie apoštola Pavla. 

Odporúčaná literatúra: 

Bosch, D.J. 2010. Dynamika kresťanskej misie. Časť 1. Praha: SCMS, 2010. Bučko, L. 

2003. Na ceste k oslobodeniu. Nitra: NITRA: SVD, 2003. 

León-Dufour, X. 1998. Slovník biblickej teológie. Trnava: Dobrá kniha, 2003. 

Senior, D., Stuhlmueller, C.: Biblické základy misie. Vľavo: Ježiš pre každého, 2003. Sväté 

písmo Starého a Nového zákona. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina 

Poznámky: povinne voliteľný predmet   

Hodnotenie kurzu: 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b C d e f 

Učiteľ: 
 

prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. - prednášky 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválené: doc. MUDr. Veronika Sládečková PhD.   
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód 

predmetu:  

SW4 

  

Názov kurzu: Biológia/ Biology  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 
 

1 hodina prednášky /2 hodiny seminára týždenne denná forma štúdia / trimester 

diaľkové štúdium (16 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 2 

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

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Úspešné absolvovanie písomného testu (minimálna úspešnosť 61 % z celkového hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Študenti získajú teoretické informácie o základných prejavoch živých systémov so zameraním na biológiu človeka. 

Prostredníctvom štúdia somatológie získajú základné vedomosti a osvoja si základy anatómie a fyziológie 

ľudského tela. Študenti pochopia základné interakcie buniek, orgánových systémov a ľudského tela s prostredím. 

Obsah kurzu: 

• Bunky, dôležité molekuly biologických systémov. 
 

• Cytoplazmatická membrána. 

• Dedičnosť a základy genetiky. Diferenciácia. 
 

• Reprodukcia, programovanie a vývoj ľudského plodu. 

• Telesné tekutiny a orgánové systémy (ich štruktúra a funkcia). 

• Pohybový systém, telesný rast. 
 

• Krv a krvný obeh. 

• Dýchací systém. 
 

• Tráviaci systém. 

• Vylučovací systém. 
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• Reprodukčný systém. 

• Endokrinný systém. 
 

• Nervový systém. 

• Imunitný systém. 
 

• Životné prostredie a živý organizmus a ekológia.  

Odporúčaná literatúra: 
 

ŠUVADA, J. 2013. Somatológia - vybrané kapitoly pre interdisciplinárne štúdium. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 

2013. 

GALBAVÝ, Š. 2008. Somatológia - základy anatómie a fyziológie pre humanitné odbory. Bratislava: Sapientia, 

2008. MRÁZ, P. a kol. 1995. Anatómia pre interdisciplinárne štúdium I. II. Bratislava: UK, 1995. 

KOPECKÝ, Š. 2002. Základy anatómie človeka. Trnava: SAP, 2002. 

DYLEVSKÝ, I. 2000. Somatológia. Martin: Osveta, 2000. 

ABRAHAMS, P. - ZLATOŠ, J. 2004. Ľudské telo. Atlas anatómie človeka. Praha: Ottovo nakladateľstvo, 2004. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:   

Hodnotenie kurzu: 

Celkový počet hodnotených študentov:: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 
 

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MBA, MPH 

Dr. Vitalis Odero - vybrané kapitoly z prednášok a seminárov 

Dátum poslednej zmeny 10.1.2022 

Schválené: doc. MUDr. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi 

Kód predmetu:  SW5 Názov kurzu: Ekológia/ Ecology 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 
 

Forma na plný úväzok: Externá forma: 2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov 

týždenne osobne: 8 hodín prednášok za semester denná forma, 

diaľkové štúdium: 24 hodín 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník. 4. trimester 

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: Základy filozofie, Základy a teória sociálnej práce 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Záverečná písomná skúška, v ktorej je možné získať maximálne 30 bodov, pričom pre hodnotenie A je potrebné 

získať minimálne 29 bodov, pre hodnotenie B 27 bodov, pre hodnotenie C 25 bodov, pre hodnotenie D 23 

bodov a pre hodnotenie E minimálne 21 bodov. 

Výsledky vzdelávania: Výsledky vzdelávania: Absolvovaním predmetu študent získa základné vedomosti z oblasti 

ekológie a environmentálnych problémov východnej Afriky. 

Obsah kurzu: 

1. Čo je to ekológia? 
 

2. Základné pojmy a teórie environmentálnych štúdií. 

3. Spoločnosť a ekológia. 
 

4. Spoločenstvo a ekológia 

5. Vývoj človeka a ekológia 
 

6. Ekológia práce 

Odporúčaná literatúra: 

Eriksen, T.H. : Antropológia multikultúrnych spoločností. Pochopiť identitu. Praha / Kroměříž: Triton, 2007. 

Skalník, P., Šavelková, L. (eds.): Okno do antropológie. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina 

Poznámky: povinne voliteľný predmet 

Hodnotenie kurzu: 



T_Z_OSP_1/2020 Strana 29 z 156 

VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNICTVA A SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

 
 

 

 
 
 

Celkový počet hodnotených študentov 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

doc. Mgr. art. Martina Utešená, PhD. 
 

Dr. Urbanus Ndolo - vybrané kapitoly z prednášok a seminárov 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. MUDr. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi 

Kód predmetu:SW5 Názov predmetu: Epidemiológia/Epidemiology 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

Typ a rozsah pôsobnosti: 
 

denná forma: prednáška / seminár (1 hodina týždenne / 1 hodina týždenne, spolu 51 hodín) 

externá forma: prednáška (1 hodina týždenne, 

Metóda: 

denná forma: denná forma a samoštúdium pod dohľadom 
 

externá forma: denná a externá forma + samoštúdium pod dohľadom 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 

Denná forma: 1. ročník 3. 

trimester Externá forma: 

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: štatistika 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Úspešné absolvovanie záverečného testu s hodnotením: 
 

100-95% hodnotenie A 

94-90% hodnotenie B 
 

89-85% hodnotenie C 

84-80% hodnotenie D 
 

79-75% hodnotenie E 

74 % alebo menej hodnotenie Fx. 
 

Ústna skúška pozostáva z troch náhodne vybraných otázok, pričom pri každej otázke je potrebné zvládnuť 

aspoň 75 % materiálu z odporúčanej literatúry. 

Výsledky vzdelávania: Vysvetliť metodológiu epidemiológie, pokúsiť sa samostatne pracovať v oblasti 

všeobecnej epidemiológie a vyhodnocovať riziká. 
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Obsah kurzu: 

1. Definícia a zameranie epidemiológie 
 

2. Meranie zdravia obyvateľstva, ukazovatele zdravia obyvateľstva 

3. Prevencia 
 

4. Zber a registrácia epidemiologicky relevantných údajov 

5. Metódy deskriptívnej epidemiológie 

6. Metódy analytickej epidemiológie 
 

7. Experimentálna epidemiológia 

8. Štatistické metódy v epidemiológii 
 

9. Zdroj infekcie 

10. Mechanizmus prenosu zárodkov 
 

11. Epidemický proces 

12. Špecifická profylaxia 
 

13. Dezinfekcia a sterilizácia, kontrola hlodavcov 

Odporúčaná literatúra 
 

1. Bakoss, P. : Epidemiológia. UK Bratislava, 2011 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina 

Poznámky: 

Hodnotenie kurzu: 
 

Celkový počet hodnotených študentov 

 A B C D E FX  

 41,38% 36,40% 13,41% 3,83% 4,98% 0  

Učiteľ: 

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MBA, MPH 

MUDr. Namulanda Victor 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválené: doc. MUDr. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu: SW6 Názov kurzu: Etika v sociálnej práci/ Ethics in social work  

Druh, rozsah a spôsob vzdelávacích aktivít: 

denné prednášky 2 h prednášky/1 h semináre, 
 

diaľkové štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:1. ročník, 2. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: Základy filozofie 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Aktivita na prednáškach počas semestra, záverečná písomná skúška (minimálna úspešnosť 61 % z celkového 

hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja základné etické pojmy a zásady. Objasnia si rozdiely medzi morálnymi a právnymi normami. 

Oboznámia sa s aktuálnymi etickými problémami. Žiaci sa naučia diskutovať o etických otázkach a dilemách, 

analyzovať problémy, hľadať alternatívy, uvedomovať si dôsledky jednotlivých alternatív a prijímať rozhodnutia. 

Obsah kurzu: 
 

• Potreba etiky v pomáhajúcich profesiách. 

• Základné etické pojmy a zásady. 
 

• Potreba etického diskurzu, jeho pravidlá. 

• Rozdiely medzi morálnou a právnou normou. 
 

• Základné ľudské práva. 

• Etická dilema. 
 

• Osobnosť sociálneho pracovníka. 

• Etické aspekty plánovania rodiny. 

• Etické otázky prenatálnej starostlivosti a interrupcie. 
 

• Etické aspekty práce s nevyliečiteľne chorými a umierajúcimi. 

• Eutanázia ako etická otázka. 
 

• Etické aspekty oplodnenia in vitro, klonovania a práce s embryonálnymi tkanivami. 

Odporúčaná literatúra: 
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MÁTEL, A. a kol. 2012. Etika sociálnej práce. Bratislava. 2. vyd: VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. 

KOPŘIVA, K. 2013. Ľudský vzťah ako súčasť profesie. Praha: Portál, 2013. 152 s. ISBN 9788026205289. LUKASOVÁ, 

E. 2006. Aj vaše utrpenie má zmysel. Logoterapeutická útecha v kríze. Brno: Cesta, 2006. 

192 s. ISBN: 8085319799. 
 

GAARDER, J. 2002. Sofiin svet. Román o dejinách filozofie. Bratislava: SOFA, 2002. 526 s. ISBN 8089033172. 

ŠIPR, K. - ŠIPROVÁ, H. 1995. Prirodzené a spoľahlivé plánovanie rodiny. Brno: Gloria, 1995. 

ANZENBACHER, A. 1994. Úvod do etiky. ACADEMIA, Praha: Academia, 1994. 296 s. ISBN: 8020009175. OLIVAR, R. 

R. 1992. Etická výchova. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 1992. 210 p. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:   

Hodnotenie kurzu: 

Celkový počet hodnotených študentov:: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 
 

prof.PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválené: doc. MUDr. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi 

Kód predmetu: SW7 Názov kurzu: Etnológia východoafrických spoločenstiev/ 

Ethnology of East African Communities 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 
 

Forma na plný úväzok: Externá forma: 1 hodina prednášok / 2 hodiny seminárov 

týždenne osobne: 8 hodín prednášok za semester denná forma, 

diaľkové štúdium: 24 hodín 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník/.4. trimester 

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: Základy filozofie, Základy a teória sociálnej práce 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Záverečná písomná skúška, v ktorej je možné získať maximálne 30 bodov, pričom pre hodnotenie A je potrebné 

získať minimálne 29 bodov, pre hodnotenie B 27 bodov, pre hodnotenie C 25 bodov, pre hodnotenie D 23 

bodov a pre hodnotenie E minimálne 21 bodov. 

Výsledky vzdelávania: Výsledky vzdelávania: Absolvovaním predmetu študent získa základné vedomosti z oblasti 

etnológie východoafrických komunít, ako aj niektoré techniky získavania a spracovania informácií v tejto oblasti. 

Vďaka nim dokáže lepšie pochopiť podstatu rozdielov medzi etnickými a sociálnymi skupinami. 

Obsah kurzu: 

1. Čo je etnológia? 
 

2. Základné pojmy a teórie kultúrnej antropológie. 

3. Spoločenstvo a spoločnosť. 
 

4. Úloha antropológa vo výskume východoafrických komunít. 

5. Význam kultúrnej a sociálnej antropológie pre misionársku a sociálnu prácu. 
 

6. Kmene východnej Afriky a konflikty medzi nimi. 

Odporúčaná literatúra: 

Eriksen, T.H. : Antropológia multikultúrnych spoločností. Pochopiť identitu. Praha / Kroměříž: Triton, 2007. 

Skalník, P., Šavelková, L. (eds.): Okno do antropológie. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina 

Poznámky: povinne zvolené. 
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Hodnotenie kurzu: 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

  b c d e f 

Učiteľ: 

doc. Mgr. art. Martina Utešená, PhD. 

Dr. Urbanus Ndolo - 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválené: doc. MUDr. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu::SW8 Názov predmetu: Hygiena detí/ Child hygiene  

  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

Forma na plný úväzok: Externá forma: 2 hodiny prednášok / 1 hodina 

seminárov týždenne osobne: 10 hodín prednášok za semester denná 

forma, 

diaľkové štúdium: 24 hodín 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester: denná forma: 2. ročník. 6. trimester 

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné  

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Externá a denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie záverečného písomného testu (minimálna úspešnosť 

70 %). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 95 % úspešných odpovedí, B: 90-95 %; C: 89-85 %; 

D: 84-80 %, E: 75-70 %. 

Vypracovanie a prezentácia vybranej témy. 
 

Denná forma štúdia: Okrem vyššie uvedeného, denná forma a aktívna účasť na seminároch. 

Výsledky vzdelávania: 

Po absolvovaní kurzu bude študent schopný 
 

- Vyhodnotiť vývojové štádiá detí, psychomotorický vývoj 

- Poznajte poruchy príjmu potravy 

- Vymenujte a uveďte pôvodcov infekčných chorôb 
 

- Vymenujte príznaky vybraných chorôb 

- - navrhnúť preventívne opatrenia proti vybraným chorobám 
- 

Obsah kurzu: 

• Rast a vývoj 
 

• Základy hygieny 
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• Výživa a hygiena 

• Hygiena a infekčné choroby 

Hospitalizácia detí 

  

Odporúčaná literatúra: 

Križan, S.: , Trnavská univerzita v Trnave, 2001 
 

Košťálová, Ľ., Kovács, L. : Úvod do pediatrie. Skriptá pre nelekárske smery. Doktorand, Fakulta Univerzity 

Komenského, 2005, Bratislava 

Ďuriš, I., Hulín, I., Bernadič, M., eds., Princípy internej medicíny. III. Bratislava: SAP, 2001. 2951 s. ISBN 

80-88908-69-8. 

prednášky 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky   

Hodnotenie kurzu: 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f  

Učiteľ: 

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MBA, MPH 
 

Dr. Viktor Namulanda - vybrané kapitoly z prednášok a seminárov 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválené: doc. MUDr. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu: SW9  Názov kurzu: Informatika/Informatics  

Druh, rozsah a spôsob vzdelávacích aktivít: 

Forma na plný úväzok: Externá forma: 1 hodina prednášok / 2 hodiny 

seminárov týždenne denná forma: 8 hodín prednášok za semester denná 

forma štúdia, 

diaľkové štúdium: 24 hodín 

Počet kreditov: 2 

Odporúčané semestrálne/trimestrálne štúdium: 
 

forma na plný úväzok: 1.rok 1. trimester 

vonkajšia forma: 1.rok 1. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

  

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

• denná a aktívna účasť na prednáškach a vypracovanie a prezentácia zadaných cvičení 
 

 - na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 85 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 
75 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 65 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 60 
bodov a na získanie hodnotenia E 
hodnotenie aspoň 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania: 

Spojením časti ekonomickej teórie so skúsenosťami a príkladmi z praxe zmeniť spôsob myslenia z účtovného 

prístupu na finančný manažment v podmienkach neziskových organizácií. 

Naučiť študentov základy ovládania PC, základné užívateľské programy a úvod do finančného modelovania.  

Obsah kurzu: 

1. Miesto ekonomiky v práci v neštátnych subjektoch 
 

2. Čo môžeme očakávať od ekonomiky a účtovníctva 

3. Fázy finančného riadenia 
 

4. Rozpočet a práca s rôznymi typmi rozpočtov 

5. Riadenie nákladov 
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6. Základné dokumenty finančného riadenia 

7. Cvičenia a príklady. 
 

8. Úvod do PC 

9. Textový procesor MS WORD a jeho aplikácie 
 

10. Tabuľkový procesor MS EXCEL a jeho aplikácie 

11. Finančné modelovanie v oblasti rozpočtovania, riadenia nákladov a peňažných tokov.  

 

Odporúčaná literatúra: 

1. Plamínek J. a kol.: J.: Manažment neziskových organizácií 
 

2. Hannagan T. I.: T. I.: Marketing pre neziskový sektor 

3. Sharp A. : Ekonomika sociálnych otázok. 
 

4. Príručky Microsoft Word 

5. Príručky Microsoft Excel 
 

6. Príručky na prácu s počítačom. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:   

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

  b c d e f  

Učiteľ: 

Mgr. Mário Jančovič, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválené: doc. MUDr. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu: SW10 
 

  

Názov kurzu: Kazuistika/Case report  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 
 

1 hodina prednášok/ 2 hodiny seminára týždenne na plný úväzok, 

diaľkové štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, 6. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Počas semestra študent vypracuje prípadovú štúdiu. Prípadová štúdia je podmienkou záverečného hodnotenia 

(minimálna úspešnosť 61 % z celkového hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Študenti sa oboznámia s významom prípadových štúdií pre odbornú prax. Získajú základné informácie o samotnej 

štruktúre. Získajú zručnosti v spracovaní odborných poznatkov, získaných informácií o klientovi, ktoré budú vedieť 

spracovať do prípadovej štúdie, čo je dôležitá metóda v spolupráci s ostatnými odborníkmi v prospech úspešného 

riešenia sociálnych problémov klientov. 

Obsah kurzu: 

• Terminologické vymedzenie, ciele, prístupy v prípadových štúdiách. 
 

• Typy, funkcie a štýl prípadových štúdií. 

• Kauzálny prístup, stratégia, metóda; špeciálna pedagogická prípadová štúdia - využitie, osobitosti 

• Využitie prípadových štúdií v sociálnej práci, štruktúra prípadových štúdií v sociálnej práci. 
 

• Zdroje informácií pre prípadové štúdie. 

• Etika v kauzálnej práci. 
 

• Špecifické spracovanie prípadových štúdií. 

• Skratky a odborná terminológia v správach z psychologických a špeciálnopedagogických, sociálnych 

vyšetrení. 

Odporúčaná literatúra:   

HUČÍK, J. - HUČÍKOVÁ, A. 2009. KAZUISTIKA V SOCIÁLNEJ PRÁCI. BRATISLAVA: VŠ ZASP SV. ALŽBETY, 2009. 203 

P.. GABURA, J. - MYDLÍKOVÁ, E. A KOL. 2004. SOCIÁLNY CASE MANAGEMENT. BRATISLAVA: ASSP, 2004. 
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:   

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 
 

doc. Mgr. Poloňová Jaroslava, PhD. 

Dr. Dadline Keverenge - vybrané kapitoly z prednášok a seminárov 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválené: doc. MUDr. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu: SW11 Názov kurzu: Komunitná sociálna práca/ Community 

social work 

 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok / 3 hodiny seminárov týždenne denná 

externá forma štúdia: 10 hodín prednášok v dennej forme za semester, 

diaľkové štúdium (24 hodín) 

 

Počet kreditov: 4  

Odporúčaný semester/trimester: 1. ročník, druhý trimester denného štúdia, 3. ročník, 9. trimester externého 
štúdia 

 

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár)  

Predpoklady: Bezpodmienečné  

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Externá a denná forma štúdia: záverečný písomný test a ústna skúška 
 

Denná forma štúdia: Okrem vyššie uvedeného, denná forma a aktívna účasť na seminároch. 

 

Výsledky vzdelávania: 
 

Študent získa ucelený pohľad na komunitný rozvoj, naučí sa správne používať terminológiu, bude schopný 

aplikovať princípy komunitného plánovania a uplatňovať projektový manažment v rozvojových komunitách. 

 

Obsah kurzu: 

1. História prístupov k rozvoju komunity 
 

2. Marginalizované, znevýhodnené a ohrozené skupiny 

3. Participatívne prístupy k rozvoju 
 

4. Udržateľnosť rozvoja komunity 

5. Komunitné plánovanie a riadenie projektov 

6. Dobrá správa vecí verejných v rámci komunitného rozvoja (dobrá vláda) 

 

Odporúčaná literatúra: 

Povinné: 
 

1. Jančovič, J. a kol : Texty o efektívnej rozvojovej spolupráci, Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. 

2. Henderson, P.; Thomas, D.N.: Zručnosti komunitnej práce v susedstve, Nitra: Komunitné centrum pre 

rozvoj, 2007. 
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Odporúčame: 

1. McCann, G. a McCloskey, S., From Local to Global. Pontis 2011. 
 

2. Smieška, B.; Singer, L.: Singer: Komunitná práca a budovanie kapacít pre komunitný rozvoj na Slovensku, 

Nitra: Centrum komunitného rozvoja, 2007. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:   

Hodnotenie kurzu 
 

Celkový počet hodnotených študentov 

 A B C D E FX  

 a b C d e F  

Učiteľ: 
 

doc. Mgr. Ludvigh Cintulová Lucia, PhD. 

Dr. Urbanus Ndolo - vybrané kapitoly z prednášok a seminárov 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválené: doc. MUDr. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu: SW12 
 

  

Názov kurzu: Kresťanská a kultúrna antropológia/ Christian and 

cultural anthropology  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 
 

1 h prednášok týždenne/1 h seminára týždenne denná forma štúdia / semester, 

diaľkové štúdium (16 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, 5. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Úspešné absolvovanie záverečného písomného testu (minimálna podmienka úspešnosti 61 % z celkového 
hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Študenti získajú ucelený obraz o mieste človeka vo svete a v ľudskej spoločnosti podľa kresťanskej antropológie, 

pochopia dejiny spásy človeka a budú mať možnosť konfrontovať svoj hodnotový rebríček s hodnotami 

vyplývajúcimi z kresťanskej antropológie. 

Obsah kurzu: 
 

• Základy kresťanskej antropológie. 

• Biblický pohľad na človeka. 

• Postavenie človeka vo svete. 
 

• Ľudská celistvosť. 

• Hriech a obnova človeka. 
 

• Teológia tela. 

• Manželstvo a rodina. 
 

• Človek a kultúra. 

Odporúčaná literatúra: 
 

Biblia. Ekumenický preklad. 2008. Banská Bystrica: Slovenská biblická spoločnosť, 2008. 

JEŽEK, V. 2005. Od individualizmu k publiku. 2005. 

HANUS, L. 1991. Človek a kultúra. Bratislava: Lúč, 1991. 

Katechizmus Katolíckej cirkvi. 1998.. 
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Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. 1993. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky: povinný vybraný predmet  

Hodnotenie kurzu: 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválené: doc. MUDr. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu: SW13  Názov kurzu: Ľudský rozvoj/Human development 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

Denné štúdium: Externá forma štúdia: 1 hodina prednášok / 0 hodín 

cvičení týždenne: 12 hodín prednášok v dennej forme / semester, 

diaľkové štúdium (24 hodín) 

Počet kreditov: 2 

Odporúčané semestrálne/trimestrálne štúdium: 3. ročník 7. trimester denné štúdium, 1. ročník, 3. trimester 

externé štúdium  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné  

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Externá a denná forma štúdia: záverečný písomný test a ústna skúška 

Denná forma štúdia: Okrem vyššie uvedeného aktívna účasť na prednáškach.  

Výsledky vzdelávania: Študent získa prehľad o základných témach rozvojovej spolupráce uvedených v 

učebných osnovách, osvojí si terminológiu a bude ju správne používať, porozumie súčasným rozvojovým 

trendom, bude schopný zaujať stanovisko v miestnych konfliktoch súvisiacich s rozvojom a bude schopný 

posúdiť a vyhodnotiť bezpečnostné riziká.  

Obsah kurzu: 
 

 
1. História vývojovej činnosti 

2. Faktory ľudského rozvoja 

3. Úloha domácich a medzinárodných rozvojových organizácií 
 

4. Rozvojové ciele tisícročia 

5. Účinnosť rozvojovej spolupráce 
 

6. Konflikt a rozvoj  

Odporúčaná literatúra: 
 

Povinné: 

1. Jančovič, J. a kol : Texty o efektívnej rozvojovej spolupráci, Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. 
 

2. McCann, G. a McCloskey, S. : Od lokálneho ku globálnemu. Kľúčové otázky rozvojových štúdií. Pontis 2011. 
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Odporúčame: 

1. Willis, K. : Teórie a postupy rozvoja. Routledge 2011. 
 

2. Easterly, W. : Bremeno bieleho muža, Academia 2010. 

3. Sachs, J. : Koniec chudoby, ako ho môžeme dosiahnuť ešte počas nášho života, Penguin books, 2005. 
 

4. Friedman, T.L.: Svet je plochý. Academia 2007, s. 423-522. 

5. McCann, G. : Koloniálne dedičstvo Európskej únie, PPT z prednášky na TU, 2011. 

6. Bolton, G.: Na Afrike nezáleží. Ako Západ zlyhal na najchudobnejšom kontinente a čo s tým môžeme 

urobiť. Arcade Publishing 2012. 

7. Haynes, J.: Rozvojové štúdie. Polity press 2008. 

8. Rieff, D.: Posteľ na noc. Humanitarizmus v kríze. Simon & Schuster paperbacks 2002. 
 

9. Kharas, H. : Trends and issues in development aid (Trendy a otázky rozvojovej pomoci), Wolfensohnovo 
centrum pre rozvoj, 2007. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:   

Hodnotenie kurzu: 
 

Celkový počet hodnotených študentov: 

  B C D E FX  

 a b C d e F  

Učiteľ: 

prof. PhDr. Matulník Jozef, PhD. 
 

PhDr. Jana Tretiaková, PhD. -vybrané kapitoly z prednášok a seminárov 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválené: doc. MUDr. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu: SW14  Názov kurzu: Metodológia výskumu v sociálnej práci/ 

Research methodology in social work 

Druh, rozsah a spôsob vzdelávacích aktivít: 

Forma na plný úväzok: Externá forma: 2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov 

týždenne osobne: 10 hodín prednášok / 4 hodiny seminárov za semester denná 

forma, 

diaľkové štúdium: 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

Odporúčané semestrálne/trimestrálne štúdium: 3. ročník, 7. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalársky) 

Predpoklady: Základy vedeckého výskumu.  

Podmienky na absolvovanie kurzu:: Odovzdanie výskumného projektu a praktický test práce so súborom 

údajov - analýza údajov v MS Excel a SPSS, Atlas. 

Denná forma štúdia: Okrem vyššie uvedeného, denná a aktívna účasť na seminároch, najmä priebežné 

vypracovanie a prezentácia krokov pri príprave výskumnej štúdie na vybranú tému.  

Výsledky vzdelávania: Nadviazať na predchádzajúce poznatky o metodológii výskumu. Získať základné 

vedomosti potrebné na zvládnutie konkrétnych problémov pri realizácii kvantitatívneho a kvalitatívneho 

výskumu v praxi (výskum, analýza a interpretácia údajov). V rámci cvičenia vypracovať projekt 

kvantitatívneho resp. kvalitatívneho výskumu (úvod, technika, sociálne problémy, hypotézy, ukazovatele, 

otázky). 

Obsah kurzu: 

1. Základné pojmy metodológie výskumu 

2. Formulácia a konceptualizácia výskumného problému 
 

3. Vyhľadávanie a spracovanie teoretických a empirických zdrojov 

4. Stanovenie hypotéz a ukazovateľov skúmaného javu 
 

5. Výber a príprava metodického nástroja na zber údajov 

6. Zber a analýza údajov 
 

7. Interpretácia a prezentácia výsledkov výskumu 

8. Príklady a štúdie výskumu vo vybranej oblasti 
 

9. Základné pojmy metodológie kvalitatívneho výskumu: 

• Základné prístupy (odvetvia) a dizajny kvalitatívneho výskumu (prípadová štúdia, etnografický 

výskum, zakotvená teória, dramaturgický výskum, biografický výskum, výskum dokumentov, historický 

výskum, akčný výskum, kritický výskum) 
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• Plánovanie výskumu (fázy, ciele, rámec, výskumné otázky, kritériá kvality, triangulácia, metóda 

výberu vzorky - prípad, etika) 

• Metódy zberu a získavania údajov (kvalitatívny rozhovor a jeho typy, pozorovanie a jeho typy, 

dokumenty a fyzické objekty - produkty) 

• Príprava, kódovanie a zobrazovanie údajov 

• Kvalitatívne prístupy k analýze údajov, metódy hodnotenia a interpretácie 

Odporúčaná literatúra 

RADKOVÁ, L., LUDVIGH CINTULOVÁ, L. 2018. Základy výskumu pre študentov sociálnej práce a ošetrovateľstva. 

Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2018. s. 135. 

DISMAN, Miroslav. 2011. Ako sa vytvárajú sociologické poznatky. Karolinum, 2011. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:   

Hodnotenie kurzu: 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f  

Učiteľ: 

prof. Ing. Mgr. Radková Libuša, PhD. 

PhDr. Jana Tretiaková, PhD., 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD.   
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu: SW15 Názov kurzu: Metódy sociálnej práce I/ Methods of social work 
I.  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

2 h prednášok /2 h seminárov týždenne na plný úväzok / semester, 
 

diaľkové štúdium (38 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov:5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, 4. trimester   

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: Teória a základy sociálnej práce 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Vypracovanie samostatnej prípadovej štúdie. Úspešné absolvovanie ústnej skúšky (minimálna úspešnosť 61 % z 

celkového hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti získajú teoretické vedomosti o metódach sociálnej práce s jednotlivcom, najmä o prípadovej sociálnej 

práci. Získajú teoretické a praktické vedomosti, aby boli schopní realizovať prípadovú sociálnu prácu v praxi. 

Okrem toho získajú základné vedomosti o novších metódach používaných v sociálnej práci, ako je poradenstvo, 

mediácia, krízová intervencia, supervízia a manažment. 

Obsah kurzu: 
 

• Historický vývoj metód sociálnej práce. 

• Definovanie a klasifikácia metód sociálnej práce. 
 

• Komunikácia v sociálnej práci. 

• Prípadová sociálna práca a jej teoretické koncepty. 

• Zásady eticky citlivej práce s prípadmi. 
 

• Etapy sociálnej práce. 

• Administratíva v sociálnej práci. 
 

• Krízová intervencia. 

• Sociálne poradenstvo, mediácia. 
 

• Manažment v sociálnej práci. 

• Supervízia v sociálnej práci. 

Odporúčaná literatúra:   

MÁTEL, A. - SCHAVEL, M. a kol. 2013. Teória a metódy sociálnej práce I. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 
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2013. 

MÁTEL, A. 2013. Metódy a prístupy v sociálnej práci. Nitra: UKF, 2013. 240 s. ISBN 978-80-558-0243-5. 
 

MÁTEL, A. - OLÁH, M. - SCHAVEL, M. 2011. Vybrané kapitoly z metodiky sociálnej práce I. Bratislava: VŠ ZaSP sv. 

Alžbety, 2011. 214 s. ISBN 978-80-8132-027-9. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu: 

Celkový počet hodnotených študentov:: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

doc.Mgr. Poloňová Jaroslava, PhD. PhDr. 

Pauerová Kristína, PhD. - semináre 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

PApredložil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu : SW16  Názov predmetu Metódy sociálnej práce II/ Metódy sociálnej 

práce II  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 
 

Forma na plný úväzok: Externá forma: 2 hodiny prednášok / 2 hodiny 

seminárov týždenne osobne: 10 hodín prednášok za semester denná 

forma, 

diaľkové štúdium: 24 hodín 

Kredity:4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, 4. trimester denného štúdia/ 3. ročník, 7. trimester 

externého štúdia  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady a spolupodmienky: Kurz úzko súvisí s Úvodom do štúdia sociálnej práce, Dejinami sociálnej 

práce a Sociálnou prácou s jednotlivcom.  

Predpoklady a spolupodmienky: Úspešné absolvovanie záverečného písomného testu, ktorého minimálna 

úspešnosť je 65 %. Pre hodnotenie A je potrebné získať aspoň 93 % úspešných odpovedí, pre B 92 - 87 %, 

pre C 86 - 79 %, pre D 78 - 72 % pre E 71 - 65 %.  

Výsledky vzdelávania: Študenti získajú informácie o vzniku a vývoji sociálnej práce so skupinou vo svete a v 

podmienkach Slovenskej republiky. Získajú tiež informácie o teoretických konceptoch, z ktorých skupinová 

sociálna práca vychádza. Cieľom predmetu je, aby študenti na základe získaných vedomostí zvládli prácu so 

skupinou, pochopili skupinovú dynamiku so všetkými jej prvkami. 

Cieľom predmetu je tiež, aby študenti získali vedomosti, zručnosti a hodnoty dôležité pre výkon 

sociálnej práce so skupinou. Študenti by mali byť schopní využívať teoretické poznatky pri práci s 

rôznymi skupinami klientov, ktoré prax sociálnej práce ponúka.  

Obsah kurzu: 

• Historické vymedzenie dejín SP - USA, Nemecko 
 

• Rozdelenie, klasifikácia a charakteristika skupín 

• Skupinová dynamika - definícia a prvky 

• Štruktúra a identita skupiny, skupinové ciele a normy 
 

• Vedenie skupiny - formálne, neformálne vedenie, štýly vedenia, požiadavky na vedúceho skupiny. 

• Pozície a úlohy v skupine 
 

• Základné kategórie a úlohy v skupinách 

• Súdržnosť skupiny 
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• Napätie v skupine 

• Fázy práce so skupinou 
 

• Vybrané teórie SW týkajúce sa skupinovej sociálnej práce 

Odporúčaná literatúra: 
 

Levická, J. : Metódy sociálnej práce. 

Kožnar, J. : Skupinová dynamika. 

Hartl: Občianska komunita. Terapeutická 

komunita Kratochvíl, S. : Skupinová 

psychoterapia v praxi. 

Matoušek, O: Metódy a riadenie sociálnej práce 
 

Novotná, V., Schimmerlingová, V. :Sociálna práca, jej vývoj a metodické postupy. Řezníček, I.: Metódy 

sociálnej práce 

Toseland, R. W., Rivas, R., F. : Úvod do praxe skupinovej práce. 

Yalom, I. D. : Teória a prax skupinovej psychoterapie.Zastrow, Ch. Sociálna práca so skupinami.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky::  

Hodnotenie kurzu: 
 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f  

Učiteľ 

doc. Mgr. Poloňová Jaroslava, PhD., 

PhDr. Pauerová Kristína, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD.   

 



T_Z_OSP_1/2020 Strana 54 z 156 

VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNICTVA A SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

 
 

 

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

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu: SW17  Názov kurzu: Misiológia/Missiology 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

Forma na plný úväzok: Externá forma: 2 hodiny prednášok / 1 hodina seminárov 

týždenne osobne: 10 hodín prednášok / 2 hodiny seminárov za semester denná 

forma štúdia 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník 2. trimester denného štúdia, 3. ročník 9. trimester externého 

štúdia  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: nevyžaduje sa  

Podmienky absolvovania predmetu Aktívna účasť na seminároch, úspešné absolvovanie záverečnej 

písomnej a ústnej skúšky (minimálna požiadavka na úspešnosť 60 %) 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti získajú základné vedomosti o antropologických základoch misijnej činnosti, o základných princípoch 

medzikultúrnej komunikácie, aby ich vedeli aplikovať v praxi, oboznámia sa so znakmi doby, naučia sa 

rozlišovať princípy a črty pri tvorbe misijných modelov a mali by byť schopní tvorivo uvažovať o vznikajúcich 

prúdoch. Modely misijnej činnosti v globálnom svete. 

Obsah kurzu: 
 

- antropologické základy misijnej činnosti: človek a kultúra, 

- medzikultúrna komunikácia, 
 

- sekularizácia a sekularizmus, 

- znamenia doby, 
 

- zastarané modely misijnej činnosti: etnocentrický model, akomodačný model, 

- model inkulturácie misijnej činnosti, 
 

- kontextuálny model misijnej činnosti, 

- globálno-pluralistický model misijnej činnosti ako vznikajúci hypotetický model. 

- formy misijnej činnosti: 
 

byť s ľuďmi, dialóg, evanjelizácia, práca v malých komunitách a vytváranie miestneho spoločenstva, ekumenické 

hnutie, misijná diakonia ako celostné oslobodenie človeka, 
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- stratégia misie, 

- príprava a organizácia misijnej práce, 
 

- spolupráca v misijnej práci a tímová misijná práca, 

 -- misionárska spiritualita a misionárska formácia. 

Odporúčaná literatúra: 

Bosch, D.J. 2010. Dynamika kresťanskej misie. Druhá a tretia časť. Praha: SCMS, 2010. Bučko, 

L. 2003. Na ceste k oslobodeniu. Nitra: NITRA: SVD, 2003. 

Karotemprel, S. 2000. Nasledovanie Krista v misiách. Trnava: Vydavateľstvo Spolok sv. 

Vojtecha, 2000. Lužbeťák, L. J. 1998: Misie v misiách. Košile a kukltúry. Varšava: Verbinum, 

1998. 

Reifler H. U. 1998. Kresťanská misia na prelome tisícročí. Vľavo: Ježiš pre každého, 1998. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina 

Poznámky:   

Hodnotenie kurzu: 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b C d e f  

Učiteľ: 
 

prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD.   
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu: SW18 Názov kurzu: Občianske a rodinné právo / Civil and family 

law.   

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 
 

Denná forma štúdia 1 hodina prednášok 1 hodina seminárov týždenne, externá forma 8 hodín / semester, 

diaľkové štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, 2. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Priebežné hodnotenie prostredníctvom testu a praktického príkladu týkajúceho sa prínosu prednášky. Úspešné 

absolvovanie ústnej skúšky (minimálna úspešnosť 61 % z celkového hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti získajú základné teoretické, ako aj praktické vedomosti z občianskeho práva. Osvoja si tiež základné 

delenie občianskeho práva a správneho práva. Hlavným cieľom je osvojiť si vzťah občianskeho práva a správneho 

práva a sociálnej práce, ako aj konkrétne príklady z praxe, vzory právnych podaní z občianskeho práva a 

správneho práva so zameraním na aplikáciu občianskeho práva v praxi, na prácu sociálneho pracovníka. 

Obsah kurzu: 
 

• Občianskoprávne vzťahy. 

• Účastníci občianskoprávnych vzťahov. 

• Právna spôsobilosť. 

• Predpis, sklz. 

• Vecné práva. 

• Dedenie zo zákona, zo závetu, dedičstvo. 

• Lehoty v občianskom práve. 

• Pojem "dobré mravy". 

• Zmluvné vzťahy. 

• Občianske právo v nadväznosti na právo EÚ. 

• Miesto rodinného práva v systéme slovenského právneho poriadku. 
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• Charakteristika rodinnoprávnych vzťahov. 

• Manželstvo, manželské, osobné a majetkové práva a povinnosti manželov. 

• Rozvod manželstva. 

• Právna úprava vzťahu medzi rodičmi a deťmi. 

• Účasť štátu na výkone rodičovských práv. 

• Právna úprava výchovy detí v náhradnej rodine. 

• Vyživovacia povinnosť, jednotlivé druhy vyživovacej povinnosti. 

• Rodičovstvo a adopcia. 

• Mediácia pri riešení sporov vznikajúcich v rodinnoprávnych vzťahoch. 

Odporúčaná literatúra: 
 

DULÁKOVÁ, D. - SMYČKOVÁ, R. 2011. Stáž v oblasti občianskeho práva, rodinného práva a práva duševného 

vlastníctva. C.H.Beck, 2011. 

LAZAR, J. a kol. 2007. Základy občianskeho práva hmotného. Bratislava: Iura Edition, 2007. 

FICOVÁ, S. 2008. Občianske právo procesné. Bratislava: Iura Edition, 2008. 

Príslušná judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky::   

Hodnotenie kurzu: 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ 

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

Dr. Silas Seminega - vybrané kapitoly z prednášok a seminárov 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu: SW19 Názov kurzu: Odborná prax I. / Odborná prax I.  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

4 hodiny seminára na plný úväzok / semester, 
 

Odborná prax (40 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester: 1. ročník, 3. trimester denné štúdium, 2. ročník 4. trimester externé štúdium  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Vypracovanie správy z praxe. Úspešné absolvovanie predmetu je podmienené preukázaním informácií získaných 

z práce subjektov verejnej správy na základe správy z praxe (minimálna požiadavka úspešnosti 61 % z celkového 

hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Študenti získajú prehľad o zariadeniach sociálnych služieb podľa veku, materiálnej a organizačnej štruktúry služieb. 

Súčasťou praxe je vyhodnocovanie a analýza získaných skutočností a vedenie evidencie. 

Obsah kurzu: 
 

• Úvod do problematiky odbornej praxe. 

• Charakteristika pracoviska odbornej praxe. 

• Činnosť študentov počas odbornej praxe. 

• Charakteristika klientely na pracovisku. 

• Vedenie záznamov o praxi - výhody a nedostatky odbornej praxe. 

 
• Návšteva zariadení sociálnych služieb podľa typológie klientov.  

Odporúčaná literatúra: 

MÁTEL, A. a kol. 2012. Etika sociálnej práce. Bratislava. 2. vyd: VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. 

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

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  
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Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 
 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ 

Dr. Dária Pecháčová Kimuli - seminár 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu: SW20 Názov kurzu: Odborná prax II./Professional practice II.  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

4 hodiny seminára na plný úväzok / semester, 
 

Prax v zariadeniach v rozsahu 40 hodín, možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester: 2. ročník 4. trimester denného štúdia/3. ročník 8. trimester externého štúdia  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Vypracovanie správy z praxe. Úspešné absolvovanie predmetu je podmienené preukázaním informácií získaných 

z práce zariadení sociálnych služieb na základe správy z praxe (minimálna úspešnosť 61 % z celkového 

hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Študenti získajú prehľad o praktických formách sociálnej práce v zariadeniach sociálnych služieb 

Obsah kurzu: 
 

• Úvodný seminár do odbornej praxe. 

• Správa praxe - dohody, zmluvy, kontrakty. 
 

• Výber pracoviska podľa zamerania témy bakalárskej práce. 

• Správa a záznamy z praxe - jej hodnotenie a prezentácia. 

• Spracovanie prípadových štúdií z odbornej praxe. 

Odporúčaná literatúra: 
 

OLÁH, M. - ROHÁČ. J. 2008. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2008. 

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. 
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:   

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 
 

Dr. Dária Pecháčová Kimuli 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 

 



T_Z_OSP_1/2020 Strana 62 z 156 

VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNICTVA A SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

 
 

 

 

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

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu: SW21 Názov kurzu: Odborná praxI II./Professional practice III.  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

4 hodiny seminára na plný úväzok / semester, 
 

Prax v zariadeniach v rozsahu 40 hodín, možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester: 2. ročník 6. trimester denného štúdia/4. ročník10. trimester externého štúdia  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Vypracovanie správy z praxe. Úspešné absolvovanie predmetu je podmienené preukázaním informácií získaných 

z práce zariadení sociálnych služieb na základe správy z praxe (minimálna úspešnosť 61 % z celkového 

hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Študenti získajú prehľad o praktických formách sociálnej práce v zariadeniach sociálnych služieb 

Obsah kurzu: 
 

• Úvodný seminár do odbornej praxe. 

• Správa praxe - dohody, zmluvy, kontrakty. 

• Výber pracoviska podľa zamerania témy bakalárskej práce. 

• Správa a záznamy z praxe - jej hodnotenie a prezentácia. 

 
• Spracovanie prípadových štúdií z odbornej praxe. 

Odporúčaná literatúra: 
 

OLÁH, M. - ROHÁČ. J. 2008. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2008. 

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. 
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:   

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 
 

Dr. Dária Pecháčová Kimuli 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW22 
 

  

Názov kurzu: Ochrana zdravia v materstve/ Maternal health 

protection  

Druh, rozsah a spôsob vzdelávacích aktivít: 
 

Forma na plný úväzok: Externá forma: 1 hodina prednášok / 2 hodiny 

seminárov týždenne osobne: 10 hodín prednášok za semester denná 

forma, 

diaľkové štúdium: 24 hodín 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester / trimester: 2. ročník, 5. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné  

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Externá a denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie záverečného písomného testu (minimálna úspešnosť 

70 %). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 95 % úspešných odpovedí, B: 90-95 %; C: 89-85 %; 

D: 84-80 %, E: 75-70 %. 

Vypracovanie a prezentácia vybranej témy. 
 

Denná forma štúdia: Okrem vyššie uvedeného, denná forma a aktívna účasť na seminároch. 

Výsledky vzdelávania: 
 

Po absolvovaní kurzu bude študent schopný 

- Vyhodnotiť vývojové štádiá detí, psychomotorický vývoj 

- Poznajte poruchy príjmu potravy 
 

- Vymenujte a uveďte pôvodcov infekčných chorôb 

- Vymenujte príznaky vybraných chorôb 
 

- - navrhnúť preventívne opatrenia proti vybraným chorobám 

Obsah kurzu: 

• Zdravie počas tehotenstva 
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• Rast a vývoj 

• Výživa, poruchy príjmu potravy 
 

• Základy infektológie 

• Civilizačné choroby 
 

• Vybrané ochorenia dýchacích ciest, tráviaceho traktu, močového systému, mozgu 

• Zranenia a otravy 

• Hospitalizácia detí a dospelých  

Odporúčaná literatúra: 

Križan, S.: , Trnavská univerzita v Trnave, 2001 
 

Košťálová, Ľ., Kovács, L. : Úvod do pediatrie. Skriptá pre nelekárske smery. Doktorand, Fakulta Univerzity 

Komenského, 2005, Bratislava 

Ďuriš, I., Hulín, I., Bernadič, M., eds., Princípy internej medicíny. III. Bratislava: SAP, 2001. 2951 s. ISBN 

80-88908-69-8. 

prednášky 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky: 
 

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f  

Učiteľ 
 

doc. Mgr. art. Martina Utešená, PhD. 

Dr. Eunice Adhiambo - vybrané kapitoly z prednášok a seminárov 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. MUDr. Veronika Sládečková PhD. . 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW23  Názov kurzu: Pedagogika/Pedagogika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 
 

Forma na plný úväzok: Externá forma: 1 hodina prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne denná forma 

štúdia 12/24 externá forma štúdia: 8 hodín prednášok za semester v dennej forme štúdia, 

diaľkové štúdium: 24 hodín 

Počet kreditov 2 

Odporúčaný semester/trimester: ročník, 2. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: Biológia, Etika  

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Priebežné hodnotenie: individuálna práca, účasť na prednáškach 

Záverečné hodnotenie: písomná skúška 

Výsledky vzdelávania: 
 

Študenti získajú základné poznatky o vednom odbore pedagogika v jeho súčasnom poňatí. Úvod do 

základných pojmov Poskytnúť informácie o metódach, prostriedkoch, princípoch a cieľoch výchovy a 

vzdelávania v ľudskej spoločnosti so zameraním na človeka ako sociálnu bytosť. 

Obsah kurzu: 

1. Základné pojmy v pedagogike 
 

2. Súčasná koncepcia pedagogiky 

3. Používanie pedagogiky 
 

4. Vznik a vývoj pedagogiky ako vedy 

5. Osobnosť - jej štruktúra 
 

6. Formovanie osobnosti 

7. Vzťah pedagogiky k iným vedám 
 

8. Všeobecná didaktika 

9. Teória vzdelávania 

10. Gramotnosť, negramotnosť 
 

11. Multikultúrne vzdelávanie 
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12. Vzdelávacie inštitúcie 

13. Rodina ako výchovný faktor 
 

14. Dôležité témy súčasnej pedagogiky 

15. Osobnosť učiteľa, vychovávateľa, jeho poslanie v súčasných podmienkach 

Odporúčaná literatúra: 

Bošňáková, M.: Základy pedagogiky, SAP Bratislava 2006, ISBN 80-89271-07-3 

Tomášek F.K.: Pedagogika, NIBOWAKA, Brno 1992, ISBN 80-901294-0-4 

Průcha.J. : Prehled pedagogiky, Portál p. r. o., Praha 2000, ISBN 80-7178-399-4 Průcha 

J.: Moderná pedagogika .: Portál s. r. o., Praha 2005, ISBN 80-7367-047-X Lechta V.: 

Základy inkluzívnej pedagogiky, Portál, 2010. 

Rozinajová H.: Komenský J.A.: Veľká 

didaktika 1991 

Brťková, Tamášová, Proszcuková .: Šmidová, M.: Kapitoly z dejín pedagogiky, 2000 

Prístup k deťom s telesným postihnutím, 

Trnava, 2005, ISBN 80-88908-19-1 

Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. : Pedagogický slovník. Praha 2008. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina 

Poznámky:: Povinný vybraný predmet. 

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 
 

: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f  

Učiteľ 

doc. Mgr. Poloňová Jaroslava, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW24 Názov kurzu: Pediatria pre sociálnu prácu/ Pediatrics for social 

work  

Druh, rozsah a spôsob vzdelávacích aktivít: 
 

2 hodiny denných prednášok týždenne / semester, 

diaľkové štúdium (16 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester / trimester: 2. ročník, 4. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Úspešné absolvovanie písomného testu (minimálna úspešnosť 61 % z celkového hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Študent získa základné teoretické vedomosti z oblasti pediatrie s dôrazom na vek, psychomotorický vývoj, zdravý 

vývoj dieťaťa s dôrazom na výživu a životné prostredie, preventívne programy (napr. očkovanie, dispenzarizácia) 

a základné hodnotenie vývoja dieťaťa. Dôležitou súčasťou je získanie poznatkov o ochrane detí pred chorobami a 

škodlivými vplyvmi prostredia. Študenti by si mali osvojiť aj základy prvej pomoci pri závažných klinických stavoch, 

úrazoch a otravách. Problematika sociálnej pediatrie a sociálnej intervencie v oblastiach, ako je zneužívanie detí, 

kriminalita mladistvých, drogová závislosť, charakteristika multidisciplinárneho prístupu pri riešení sociálnej 

pediatrie v spolupráci s rodičmi, lekármi, učiteľmi a sociálnymi pracovníkmi. 

Obsah kurzu: 

• Rast a vývoj dieťaťa. 
 

• Fyziológia a patologické stavy novorodeneckého obdobia. 

• Imunita, poruchy imunity, alergie, očkovanie. 
 

• Výživa a poruchy príjmu potravy. 

• Choroby tráviacej sústavy; Choroby dýchacej sústavy; Choroby srdca a krvného obehu; Choroby krvi a 

krvotvorných orgánov; Choroby obličiek a močových ciest; Choroby endokrinného systému. 

• Infekčné ochorenia v detstve. 
 

• Kožné ochorenia. 

• Naliehavé stavy v detstve. 
 

• Vrodené choroby. 
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• Detská onkológia. 

• Paliatívna starostlivosť o deti a dospievajúcich. 
 

• Otrava. 

• Otázka zneužívaného dieťaťa. 
 

 - Sociálna pediatria a sociálna intervencia 

Odporúčaná literatúra: 

ŠAŠINKA, M. - ŠAGÁT, T. - KOVÁCZ, L. 2007. Pediatria 1, 2. Bratislava: Herba, 2007. 
 

GILLES, J. 2004. Iný druh starostlivosti: Sociálnopediatrický prístup. McGill-Queen's University Press; 1 vydanie (10. 

septembra 2004) ISBN-10: 0773528016. 

DUNOVSKÝ J. 1999. Sociálna pediatria. Praha: Grada, 1999. 

DUNOVSKÝ, J. 1986. Poruchy dieťaťa a rodiny. Praha: Avicenum, 1986. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 
 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MBA, MPH 

prof.MUDr. Bartkovjak Marián, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW25 Názov kurzu: Prevencia HIV a poradenstvo/ HIV prevention 

and counseling  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

Forma na plný úväzok: Externá forma: 2 hodiny prednášok 1 hodina 

seminárov týždenne: 8 hodín prednášok za semester denná forma, 

diaľkové štúdium: 24 hodín 

Počet kreditov: :3 

Odporúčaný semester/trimester: 2. ročník, 5. trimester denného štúdia, 3. ročník, 9. trimester externého štúdia  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné  

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Externá a denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie záverečného písomného testu (minimálna úspešnosť 

70 %). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 95 % úspešných odpovedí, B: 90-95 %; C: 89-85 %; 

D: 84-80 %, E: 75-70 %. 

Vypracovanie a prezentácia vybranej témy. 

Denná forma štúdia: Okrem vyššie uvedeného, denná forma a aktívna účasť na seminároch. 

Výsledky vzdelávania: 

Po absolvovaní kurzu bude študent schopný 

- vedieť vymenovať hlavné príznaky HIV 
 

- vysvetliť súvislosť medzi HIV a oportúnnymi infekciami. 

- poznať základné zásady liečby a prevencie HIV. 
 

- navrhnúť preventívne opatrenia proti HIV 

Obsah kurzu: 
 

• Úvod do problematiky 

• Choroby spôsobené vírusmi - osýpky, detská obrna, besnota 
 

• Hemoragické horúčky 

• Choroby spôsobené baktériami - tuberkulóza, tetanus, mor, lepra 
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• Pohlavne prenosné choroby 

• HIV / AIDS 
 

• Riziká chorôb súvisiacich s klímou v tropických oblastiach 

• Ochrana zdravia ľudí pracujúcich v trópoch  

Odporúčaná literatúra: 

Kalavská, A., Karvaj, M., Ondrušová, A. : Vybrané kapitoly z infekčných chorôb, 2008, VŠZaSP sv. Alžbety 

Bálint, O., Infectology, Awareness, 2000, 
 

Holečková, K., Ondrušová, A., Šišková, Ľ, Ondriska, F.: Cestovná medicína, RAAB, 2009 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 
 

: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f  

Učiteľ:. 

doc. MUDr Ťažiarová Marta, PhD. 

Dr. Vitalis Odero 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW26 Názov kurzu: Projektovanie v sociálnej práci/ Projecs in social 

work  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 
 

2 hodiny prednášok týždenne, 2 hodiny seminárov týždenne 

diaľkové štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester / trimester:2. ročník, 5. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Úspešné zvládnutie písania plánu projektu s predpísanou osnovou. Písanie žiadosti o grant. Minimálna požiadavka 

na úspešnosť 61 %. 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti sa naučia základné pravidlá a kritériá písania, realizácie a hodnotenia projektov so sociálnym zameraním. 

Získajú prehľad a základné zručnosti v písaní a realizácii grantových projektov; písaní a realizácii projektov zo 

štrukturálnych fondov; písaní a realizácii sponzorských projektov; písaní a realizácii zlepšovacích projektov. 

Obsah kurzu: 
 

• Význam projektových aktivít v sociálnej práci a sociálnych službách. 

• Definícia projektu a charakteristiky riadenia projektu a projektu. 
 

• Špecifiká projektových aktivít v oblasti sociálnych služieb. 

• Proces plánovania projektu. 
 

• Práca so štatistikami. 

• Zostavovanie rozpočtu. 
 

• Proces riadenia projektu. 

• Úloha projektového manažéra, úloha finančného manažéra, úloha koordinátora a administrátora 

projektu. 

• Proces monitorovania a hodnotenia projektu (ukazovatele výsledku a dopadu). 
 

• Písanie a realizácia grantových projektov. 
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• Písanie a realizácia sponzorských projektov a darovacích listov. 

• Písanie a realizácia projektov na zlepšenie. 
 

• Prezentácia projektu. 

Odporúčaná literatúra: 
 

RADKOVÁ, L. 2005. Ako plánovať a písať projekt. Prešov: FZaSP bl. P. P. Gojdiča, 2005. 

ROSENAU, D.M. 2000. Projektový manažment. Praha: Computer Press, 2000. 

NEWTON, R. 2008. Úspešný projektový manažér. Praha: Grada Publishinh, 2008. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 
 

Celkový počet hodnotených študentov: 

: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

doc. MUDr. Sládečková Veronika, PhD. 

Dr. Dária Pecháčová Kimuli - 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. MUDr. Veronika Sládečková PhD. . 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW27 Názov kurzu: Prvá pomoc/First Aid  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 
 

1 hodina prednášok týždenne na plný úväzok /2 hodiny seminárov týždenne, 

diaľkové štúdium (16 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov :3 

Odporúčaný semester/trimester: 3. ročník, 7. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Vypracovanie semestrálnej práce. Úspešné absolvovanie skúšky (minimálna požiadavka na úspešné absolvovanie 

je 61 % z celkového hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Študent sa oboznámi s prvou pomocou ako s faktorom, s ktorým sa môže stretnúť každý jednotlivec, či už ako 

poskytovateľ alebo príjemca. Prvá pomoc má svoje špecifiká najmä v extrémnych situáciách z hľadiska miesta 

poskytnutia pomoci alebo z hľadiska rozsahu pomoci. Žiaci sa naučia základy prvej pomoci - analýza a zvládnutie 

situácie, určenie správneho postupu - záchranná liečba akútnych infekčných ochorení, polohovanie zraneného, 

zabezpečenie, resp. obnovenie vitálnych funkcií, identifikácia krvácania a jeho zastavenie, imobilizácia zlomenín. 

Zároveň zvládnutie akútnych situácií interného charakteru - otravy, febrilné kŕče, podchladenie a prehriatie 

organizmu, šokové stavy. 

Obsah kurzu: 

• Úvod do problematiky, distribúcia prvej pomoci. 
 

• Umiestnenie zraneného, typy polôh, bezvedomie, obnovenie priechodnosti dýchacích ciest. 

• Kardiopulmonálna resuscitácia, krvácanie, typy krvácania, zastavenie krvácania. 
 

• Záchranná liečba najčastejších infekčných ochorení. 

• Rozdelenie rán, všeobecné zásady liečby rán, antibiotická profylaxia. 
 

• Zranenia kostí, kĺbov, podvrtnutia, vykĺbenia, zlomeniny, rozštiepenie zlomeniny. 

• Zásady prvej pomoci pri zlomeninách, imobilizácia. 
 

• Uštipnutie škorpiónom a hadom. 

• Prehriatie, podchladenie. 

• Úraz elektrickým prúdom, blesk. 
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Odporúčaná literatúra: 

KRČMÉRY, V. - Ť A Ž I A R O V Á , M. - BENCA, J., et al. 2003. Mimoriadne situácie a mimoriadne udalosti v 

medzinárodnej verejnej zdravotnej a sociálnej práci. Trnava: TU FZaSP, 2003. 

ONDRUŠOVÁ, A. - DOCZEOVÁ, A. - KRČMÉRY, V. - AUGUSTÍNOVÁ, A. - BENCA, J. et al. 2004. Vybrané kapitoly 

z tropických chorôb pre študentov verejného zdravotníctva a ošetrovateľstva. Trnava: TU FZaSP, 2004. 
 

BENCA, J. - SLÁDEČKOVÁ, V. - HVIZDÁK, F. 2007. OTÁZKY A ODPOVEDE Z PRVEJ POMOCI PRE OŠETROVATEĽSTVO A 

SOCIÁLNI PRACOVNÍCI. Mary Imaculate Center, Nairobi, 2007. 
 

DVOŘAČEK, I. - HRABOVSKÝ, J. 1981. Prvá pomoc. Praha: Avicenum, 1981. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 
 

: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

doc. MUDr Kanáliková Katarína, CSc. 

prof. MUDr. Mgr. Barkoviak Marián, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW28 
 

  

Názov kurzu: Psychiatria pre sociálnu prácu/ Psychiatry for 

social work  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 
 

2 hodiny denných prednášok týždenne, 

diaľkové štúdium (16 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester / trimester: 2. ročník, 6. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Úspešné absolvovanie záverečného písomného testu (minimálna úspešnosť 61 %). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Študenti získajú informácie o základných psychiatrických problémoch súvisiacich s dnešným konzumným 

spôsobom života. Získajú teoretické informácie o klinickej psychiatrii a poruchách, ktoré často súvisia so 

sociálnou patológiou v závislosti. 

Obsah kurzu: 
 

• Základy psychiatrie: biologické, sociálne a psychologické aspekty. 

• Psychopatológia, diagnostika a klasifikácia. 

• Psychodiagnostické a laboratórne vyšetrovacie metódy. 
 

• Klinická psychiatria. 

• Vývojové poruchy, schizofrénia, úzkostné poruchy, poruchy nálady, poruchy príjmu potravy. 

 - Alzheimerova choroba a iné demencie, zneužívanie návykových látok, poruchy kontroly impulzov, 
pohybové poruchy a paroxyzmálne poruchy. 

Odporúčaná literatúra: 

HÖSCHL, C. - LIBIGER, J. - ŠVESTKA, J. 2002 Psychiatria. Praha: TIGIS, 2002. ISBN 80-900130-1-5. 
 

TASMAN, A. - KAY, J. - LIEBERMAN, J. A. 2003. Psychiatria I. - II. Druhé vydanie. WILEY: Chichester England, 2003. 

ISBN 0-471.521779. 

KAFKA, J. a kol. 1998. Psychiatria. Martin: Osveta, 1998. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  
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Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 
 

: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MBA, MPH 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW29 Názov kurzu: Ročníková práca/Trimester thesis  

Druh, rozsah a spôsob vzdelávacích aktivít: 

1 hodina denných prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne 
 

diaľkové štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester: ročník, 3. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: žiadne 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Vypracovanie a prezentácia ročnej práce na základe práce učiteľa (minimálna úspešnosť 61 %). 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja hlavné zásady tvorby textu prostredníctvom správneho citovania a parafrázovania (Harvardský 

systém), formálne a odborné požiadavky na písanie ročníka. Overia si odborné zručnosti a vedomosti, ale aj 

schopnosť interpretovať odborný problém, vlastnú interpretáciu zistení a ich prehľadné spracovanie vrátane 

začlenenia do príslušného odborného alebo historického kontextu sociálnej práce. 

Obsah kurzu: 
 

• Úvod do problematiky tvorby ročníkovej práce (výber témy alebo rozšírenie textu seminárnej práce so 

zameraním na aplikovanú sociálnu prácu). 

• Štruktúra práce a tvorba obsahu ročnej práce. 
 

• Citovanie použitých elektronických a tlačených zdrojov podľa STN ISO 690. 

• Prezentácia celoročnej práce. 

• Charakter a význam záverečnej práce. 

Odporúčaná literatúra: 

ORENDÁČ, P. - VRANKOVÁ, E. 2013. Školské a záverečné práce - ako na to? Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2013. 

108 s. ISBN 978-80-89535-11-8. 

Odborná literatúra (minimálne v počte 10 zdrojov) podľa schválenej témy práce. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 
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: 

 A B  D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

doc. Mgr. Poloňová Jaroslava, PhD. 

Dr. Dária Pecháčová Kimuli - 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW30 Názov kurzu: Seminár k bakalárskej práci/ Bachelor Thesis 

Seminar  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

2 hodiny denných prednášok /2 hodiny seminárov týždenne, 
 

diaľkové štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester: 2. ročník 6. trimester denného štúdia, 4. ročník, 10. trimester externého štúdia  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: Trimestrálna práca 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Vypracovanie a prezentácia koncepcie bakalárskej práce na základe práce učiteľa (minimálna úspešnosť 61 %). 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja hlavné zásady tvorby textu bakalárskej práce prostredníctvom správneho citovania a 

parafrázovania, ako aj formálne a odborné požiadavky na písanie záverečnej práce. Zároveň si študenti overia 

odborné zručnosti a vedomosti, ale aj schopnosť interpretovať odborný problém podľa schválenej témy a 

anotácie, vlastnú interpretáciu zistení a ich prehľadné spracovanie vrátane začlenenia do príslušného odborného 

či historického kontextu sociálnej práce. 

Obsah kurzu: 

• Úvod do problematiky, základná charakteristika bakalárskej práce. 
 

• Štruktúra bakalárskej práce (úvod, hlavná textová časť, prílohy). 

• Práca s informačnými zdrojmi v súlade s STN ISO 690 a zoznamom použitej literatúry. 
 

• Formálna úprava bakalárskej práce. 

• Kontrola originality bakalárskej práce. 

• Obhajoba diplomovej práce. 

Odporúčaná literatúra: 

ORENDÁČ, P. - VRANKOVÁ, E. 2013. Školské a záverečné práce - ako na to? Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2013. 

108 s. ISBN 978-80-89535-11-8. 

Odborná literatúra podľa schválenej témy bakalárskej práce. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  
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Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 
 

: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Vyučujúci: 

doc. Mgr. art. Martina Utešená, PhD. 

Dr. Johnson Mavole 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 

 



T_Z_OSP_1/2020 Strana 82 z 156 

VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNICTVA A SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

 
 

 

 
 

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

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW31 
 

  

Názov kurzu: Sociálna patológia/ Social Pathology  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 
 

2 hodiny denných prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne, 

diaľkové štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester / trimester: 2. ročník,5. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Úspešné absolvovanie záverečného písomného testu (minimálna úspešnosť 61 %). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Študenti získajú základné teoretické poznatky o vzniku, vývoji a vplyve sociálno-patologických javov v súčasnej 

spoločnosti, ako aj v historickom kontexte. Získajú prehľad o najzávažnejších sociálno-patologických javoch, aby 

dokázali identifikovať a vysvetliť proces ich vzniku, vývoja a negatívneho vplyvu z hľadiska bio-psycho-sociálnych 

dôsledkov. Študenti získajú teoretické a praktické vedomosti, aby mohli v praxi využívať základné nástroje 

prevencie vybraných sociálno-patologických javov a metódy sociálnej práce potrebné na elimináciu, resp. 

zmiernenie ich negatívnych dôsledkov. 

Obsah kurzu: 
 

I. Všeobecná sociálna patológia 

• Definovanie sociálnej patológie, deviácie - normy, normality, hranice tolerancie atď. 
 

• Identifikácia a klasifikácia sociálno-patologických javov. 

• Vybrané teórie deviácie: biologické teórie, psychologické teórie, teórie sociálnej dezorganizácie, teórie anómie, 

teórie subkultúry a kontrakultúry, teórie sociálnej kontroly, teórie označovania, etnometodologické a radikálne 

teórie. 

II. Aplikovaná sociálna patológia: 

• Vybrané sociálno-patologické javy a ich prevencia: Kriminalita a delikvencia. Látkové a nelátkové závislosti. 

Domáce násilie páchané na dospelej osobe. Zneužívanie a zanedbávanie detí (syndróm Can). Prostitucia. 

Obchodovanie s ľuďmi. Sekty a náboženské kulty. Futbalové chuligánstvo. 

• Chudoba a bezdomovectvo. 

Odporúčaná literatúra: 
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MÁTEL, A. - SCHAVEL, M. a kol. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 

2011. 

MÁTEL, A. et al. 2013. Sociálna patológia a prevencia vybraných sociálno-patologických javov. Nitra: FSVaZ UKF v 

Nitre, 2013. 

FISCHER, S. - ŠKODA, J. 2009. Sociálna patológia. Praha: 2009. 
 

ONDREJKOVIČ, P. a kol. 2009. Sociálna patológia. Bratislava. 3. vyd: Veda, 2009. 

MÜHLPACHR, P. 2008. Sociopatológia pre sociálnych pracovníkov. Brno: MSD, 2008. 

URBAN, L. - DUBSKÝ, J. 2008. Sociálna deviácia. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 

HRONCOVÁ, J. - KRAUS, B. 2006. Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov. Banská Bystrica: PF 

UMB, 2006. 

MUNKOVÁ, G. 2001. Sociálna deviácia (Prehľad sociologických teórií). Praha: Karolinum, 2001. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 
 

: 

 A B  D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

doc. Mgr. Poloňová Jaroslava, PhD. 
 

Dr. Nicodemus Kimuli -vybrané kapitoly z prednášok a seminárov Dr. 

Rábarová Lenka vybrané kapitoly z prednášok a seminárov 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi 

Kód predmetu: : SW32 
 

  

Názov kurzu: Sociálna pedagogika/Social pedagogy  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 
 

2 hodiny prednášok na plný úväzok/1 hodina seminárov týždenne/trimester, 

diaľkové štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester: ročník, 3. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Počas semestra študent vypracuje seminárnu prácu. Seminárna práca je podmienkou záverečného hodnotenia. 

Záverečné hodnotenie písomným testom (minimálna úspešnosť 61 % z celkového hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Absolvovaním predmetu študenti získajú základné informácie o pojmoch (výchova, vzdelávanie, výchova), 

predmete, vývojových smeroch sociálnej pedagogiky ako vednej disciplíny. Vedia charakterizovať rozdiely medzi 

sociálnou pedagogikou a sociálnou prácou (v európskom a svetovom kontexte) a ich vzťahy k iným vedným 

disciplínam, vedia používať metódy, prostriedky pedagogiky a sociálnej pedagogiky, ovládajú princípy a ciele 

výchovy v ľudskej spoločnosti so zameraním na človeka ako sociálnu bytosť. Študenti sú schopní reflektovať a 

riešiť aktuálne problémy a úlohy, ktoré pred nich sociálna pedagogika (spoločnosť) stavia. 

• Pedagogika ako veda o výchove; základné a nové pojmy v pedagogike. 
 

• Vznik pedagogiky ako vedy, zakladateľ pedagogiky ako vednej disciplíny - J. F. Herbart. 

• Teória a výskum kurikula, humanizácia vzdelávania, teória a výskum vyučovania, vyučovací proces 

- vzdelávací proces); teória vzdelávania. 

• Pedagogika v 20. storočí; od pedagogiky k sociálnej pedagogike; systém pedagogických vied a vzťah 

pedagogiky k iným vedám (sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, pedagogika dospelých (andragogika), 

pedagogika voľného času, pedagogická psychológia, komparatívna pedagogika). 

• Dejiny sociálnej pedagogiky, prúdy a trendy v sociálnej pedagogike. 
 

• Metodika sociálnej pedagogiky; prostredie a socializácia ako výchovné činitele a vplyv rodinného prostredia na 

formovanie osobnosti (osobnosť žiaka, osobnosť učiteľa, typy sociálneho správania); teória tvorivého človeka. 

• Hodnoty - ich význam v socializácii; normalita, disnormalita 

• Sociálno-patologické javy detí a mládeže (záškoláctvo, šikanovanie, neorganizovaná mládež). 
 

 - Sociálno-pedagogická komunikácia.  
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Odporúčaná literatúra: 

BOŠNÁKOVÁ, M. 2006. Základy pedagogiky. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2006. 
 

KUDLÁČKOVÁ, B. 2009. Dejiny pedagogického myslenia. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009. 

KRAUS, B. 2008. Základy sociálnej pedagogiky. Praha: Portál, 2008. 

BAKOŠOVÁ, Z. 2005. Sociálna pedagogika ako životná asistencia. Bratislava: FIF UK, 2005. 

PRŮCHA, J. 1997. Moderná pedagogika. Praha: Portál 1997. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 
 

: 

 A B C D E FX  

 a b c d  f 

Učiteľ: 

doc. Mgr. art. Martina Utešená, PhD. 

Dr. Nicodemus Kimuli -semináre 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW33 
 

  

Názov kurzu: Sociálna politika/Social politics  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 
 

2 hodiny prednášok týždenne na plný úväzok / trimester 

diaľkové štúdium (38 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester: ročník, 3. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Vykonanie písomnej skúšky je predpokladom pre vykonanie ústnej skúšky na overenie komplexnosti zvládnutia 

predmetu. Kredity sa udelia študentovi, ktorý úspešne absolvuje písomnú kontrolu a potvrdí zvládnutie témy 

ústnou skúškou. Pri hodnotení sa zohľadňujú obe formy overenia vedomostí - písomná aj ústna (minimálna 

úspešnosť 61 % z celkového hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti získajú poznatky o súčasnej sociálnej politike, jej druhoch, možnostiach riešenia konkrétnych sociálnych 

udalostí, možných trendoch v sociálnej politike, regionálnej a európskej sociálnej politike. Študenti sa naučia 

využívať základné poznatky o sociálnej politike v súvislosti s poznaním a výkonom sociálnej práce. 

Obsah kurzu: 
 

• Základné pojmy: sociálna politika, sociálny štát, sociálne zabezpečenie, subjekty a objekty sociálnej politiky, 

predmet sociálnej politiky. 

• Princípy, nástroje a funkcie sociálnej politiky; metódy financovania sociálnej politiky, daňová politika. 

• Spoločenské podujatia. 
 

• Sociálna politika v štáte a jej východiská, zásady, nástroje a ciele. 

• Ľudské práva ako východisko sociálnej politiky, Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948), druhy a vývoj 

ľudských práv. Ľudské práva v sociálnej práci. 

• Historický vývoj sociálnej politiky v Európe a vo svete - starovek, stredovek, novovek, 19. a 20. storočie 

(Nemecko, Veľká Británia, Švédsko). 

• Európsky sociálny model, sociálne trhové hospodárstvo, globalizácia a kríza sociálneho štátu. 

• Súčasné filozofické a ideologické teórie sociálnej politiky. 

• Politické ideológie vo vzťahu k sociálnej politike a sociálnej práci. 
 

• Klasifikácie sociálneho štátu. 
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• Sociálna politika na Slovensku - historický vývoj, transformácia po roku 1989 a súčasnosť. 

• Súčasné výzvy a problémy sociálnej politiky vo vzťahu k sociálnej práci. 

Odporúčaná literatúra: 

BOTEK, O. 2009. Sociálna politika pre sociálnych pracovníkov. Piešťany: PN Print, ISBN 978-80-

970240-0-0. HETTEŠ, M. 2013. Sociálna kohézia a bezpečnosť v sociálnej práci. Nitra: UKF, ISBN 978-

80-558-0256-5. STANEK, V. a kol. 2011. Sociálna politika - teória a prax. Bratislava: Sprint, ISBN 978-

80-89393-28-2. 

TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teórie a metodológie sociálnej politiky. Praha: Portál, ISBN 978-80-7367- 680-3. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 
 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

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

Dr. Rábarová Lenka 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW34 
 

  

Názov kurzu: Sociálna práca s deťmi ulice/ Social work with 

street children  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

hodiny prednášok týždenne denné prednášky / 2 hodiny seminárov 

týždenne/trimester, diaľkové štúdium (28 hodín), možnosť konzultácií s 

učiteľom.  

Počet kreditov:: 4 

Odporúčaný semester/trimester: ročník, 3. trimester denného štúdia, 4. ročník 10. trimester externého štúdia  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Úspešné absolvovanie záverečného písomného testu (minimálna úspešnosť 61 %). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Študenti získajú základné zručnosti pre prevenciu, predchádzanie príčinám, prehlbovaniu alebo opakovaniu 

negatívnych životných situácií klientov a ich rodín prostredníctvom metódy terénnej sociálnej práce 

Obsah kurzu: 

• Terénna sociálna práca (TSP) a jej špecifiká z pohľadu terénneho sociálneho pracovníka. 
 

• Princípy, ciele a cieľové skupiny terénnej sociálnej práce. 

• Poslanie a úloha terénneho sociálneho pracovníka v sociálne znevýhodnených skupinách. 
 

• Sociálne vylúčenie. Základné zdroje spoločnosti. Problémové oblasti. 

• Sociálno-patologické javy, s ktorými sa stretáva terénny sociálny pracovník. 
 

• Fázy práce s klientom v TSP. 

• Metódy a nástroje v TSP. 
 

• Etické zásady TSP. Normy TSP. Etické dilemy v TSP. 

• Administratívne aspekty TSP. 

• Legislatívny rámec sociálneho zabezpečenia pri výkone TSP. 
 

• Štandardy TSP v obci - práca s vylúčenými komunitami. 

• Vzdelávací proces TSP a jeho realizácia v podmienkach Slovenskej republiky. 
 

• Činnosti a kompetencie terénneho sociálneho pracovníka. 

Odporúčaná literatúra: 
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MÁTEL, A. - HARDY, M. et al. 2013. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 

2013. 

MATOUŠEK, O. - KOLÁČKOVÁ, J. - KODYMOVÁ, P. (eds.) 2005. Sociálna práca v praxi. Praha: Portál, 2005. 

BEDNÁŘOVÁ, Z - PELECH, L. 2003.Slabikářsociální práce na ulici. Brno: Doplněk, 2003. 

GREF, K. 1995. Čo tvorí streetwork? In-book-looking youth and social work (Mládež a sociálna práca). Mníchov: 

Juventa Verlag, 1995. Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v z.n.p. 

Zákon č. 36/2205 Z. z. o rodine 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 

: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 
 

doc. MUDr. Ťažiarová Marta, PhD. 

Dr. Nicodemus Kimuli - vybrané kapitoly z prednášok a seminárov 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW35 
 

  

Názov kurzu: Sociálna práca s ľuďmi so špeciálnymi potrebami/ 

Social work with people with special needs  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

2 hodiny prednášok/1 hodina seminárov týždenne denné prednášky/trimester, 

dištančné štúdium (28 hodín), možnosť konzultácií s učiteľom.  

Počet kreditov:: 2 

Odporúčaný semester / trimester:2. ročník, 5. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Úspešné absolvovanie záverečného písomného testu (minimálna úspešnosť 61 %). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Študenti získajú komplexný pohľad na problematiku ľudí so zdravotným postihnutím (osvojenie si základných 

pojmov, starostlivosť v rodine a v ústavných zariadeniach, bariéry, vzdelávanie, zamestnávanie, legislatíva, 

význam činnosti sociálneho pracovníka). 

Obsah kurzu: 

• Definícia základných pojmov. 
 

• Bariéry v živote osoby so zdravotným postihnutím (ďalej len ZP). 

• Sociálne dôsledky a kompenzácia dôsledkov ZP. 
 

• Legislatíva - zákon o peňažných príspevkoch (osobná asistencia, opatrovníctvo), zákon o sociálnych službách. 

• Rodina s členom so zdravotným postihnutím, rodina - odborník. 

• Ústavná starostlivosť o osoby so zdravotným postihnutím. 
 

• Vzdelávanie a zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím. 

• Sexualita ľudí so zdravotným postihnutím. 
 

• Úloha a význam sociálneho pracovníka pri práci s občanmi so zdravotným postihnutím. 

• Integrácia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti (komplexná rehabilitácia, oblasti 

integrácie, legislatívny rámec, medzinárodné dokumenty, mimovládne organizácie). 

Odporúčaná literatúra: 

PREVENDÁROVÁ, J. 1998. Rodina s postihnutým dieťaťom. Nové Zámky: Psychoprof, 1998. 132 s. ISBN 80-967148-

9- 9. 

REPKOVÁ, K. 1998. Občania so zdravotným postihnutím v procese sociálnej integrácie - medzinárodné dokumenty 
a 
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Skúsenosti, Bratislava: Epos, 1998. 191 s. ISBN 80-8057-005-1. 

REPKOVÁ, K. 1999. Zdravotné postihnutie - obraz z galérie nášho poznania. Bratislava: ISBN 80-8057-178-3. 

ŠMIDOVÁ, M. 1998. Prístup k deťom s telesným postihnutím. Trnava: SAP, 1998. 98 s. ISBN 80-88908-19-1. 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

Zákon č. 389/2006 Z. z. o službách 

zamestnanosti. Zákon č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení. 

Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z. - úplné znenie). 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 
 

: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

prof. Mgr. Ing. Libuša Radková, PhD. 

doc. Mgr. Ludvigh Cintulová Lucia, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW36 
 

  

Názov kurzu: Sociálna práca s migrantmi a žiadateľmi o azyl / 

Social work with migrants and asylum seekers  

Druh, rozsah a spôsob vzdelávacích aktivít: 
 

2 hodiny prednášok/2 hodiny seminára - plný úväzok / trimester 

diaľkové štúdium (16 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester / trimester:4. ročník, 10. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Úspešné absolvovanie záverečného písomného testu (minimálna úspešnosť 61 %). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Žiaci sa dozvedia, že Slovensko sa stáva cieľovou krajinou migrantov v rámci EÚ a stáva sa multikultúrnou 

krajinou. Sociálna práca s cudzincami s cieľom integrácie do väčšinového obyvateľstva musí napomáhať k 

zvýšeniu a urýchleniu využívania ich kultúrnych, sociálnych a ekonomických výhod. Sociálni pracovníci musia 

vedieť pracovať s rôznymi migrantmi (pôvodom z EÚ a tretích krajín) a ich rodinnými príslušníkmi, ktorí sú tu 

dobrovoľne (rodina, práca), resp. z donútenia (žiadatelia o azyl). Kurz naučí študentov predchádzať xenofóbii, 

znižovať vylúčenie (marginalizáciu) a stratu ľudského potenciálu. 

Obsah kurzu: 
 

• História a koncepcia migrácie: vývoj, typy a charakter migračných pohybov vo svete, príčiny a dôsledky. 

• Vplyv migrácie na jednotlivca a spoločnosť. 

• Zásady a ciele migračnej, azylovej a integračnej politiky 
 

• Medzinárodné, európske a vnútroštátne politiky a nástroje. 

• Inštitucionálne zabezpečenie práce s migrantmi. 
 

• Hlavné oblasti integračných aktivít a ochrany žiadateľov o azyl: zamestnanie, ubytovanie, 

vzdelávanie, sociálne zabezpečenie, zdravotníctvo, integrácia do väčšinovej spoločnosti. 

• Sociálna práca v migračnej a integračnej politike. 

Odporúčaná literatúra: 
 

HLINČÍKOVÁ, M. - LAMAČKOVÁ, D. - SEKULOVÁ, M. 2011. Migranti na trhu práce v Slovenskej republike - 

identifikácia a prekonávanie bariér diskriminácie. Bratislava: IVO, 2011. 

BRNULA, P. 2010. Základy sociálnej práce so žiadateľmi o azyl a azylantmi. Prešov: Iris, 2010. 
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Koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej republike (výber kapitol a integračných opatrení). 2009. Bratislava: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2009. 

DIVINSKÝ, B. 2009. Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe do EÚ, Bratislava: IOM, 2009. 
 

MITTELMANOVÁ, M. - VOLANSKÁ, M. - TUŽINSKÁ, H. 2009. Vybrané práva cudzincov na území Slovenskej 

republiky a kultúrna rozmanitosť. Stimulus, 2009. 

SEKULOVÁ, M. - GYARFÁŠOVÁ, O. 2009. Ukazovatele integrácie migrantov - súčasné skúsenosti a budúce výzvy. 

Bratislava: IVO, 2009. 

KOVÁTS, A. a kol. 2006. Praktická sociálna práca s utečencami. Prístup prostredníctvom ľudských práv. Budapešť: 

Menedék - Maďarské združenie pre migrantov, 2006. 

Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v 

znení neskorších predpisov. Zákon č. 480/2002 

Z. z. o azyle v znení neskorších predpisov. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

doc. Mgr. art. Martina Utešená, PhD. 
 

Dr. Dadline Keverenge - vybrané kapitoly z prednášok a seminárov 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. MUDr. Veronika Sládečková PhD. . 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW37 

  

Názov kurzu: Sociálna práca s obeťami násilia/ Social work with 

victims of violence  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

1 hodina prednášok týždenne/2 hodiny seminárov na plný úväzok / trimester 
 

diaľkové štúdium (16 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester: 1. ročník, 3. trimester denného štúdia, 3. ročník 9. trimester externého štúdia  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Vypracovanie seminárnej práce (minimálna úspešnosť 61 %). 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti získajú teoretické vedomosti o metódach a technikách sociálnej práce s obeťami rôznych foriem násilia, 

ako sú deti so syndrómom CAN, dospelé obete domáceho násilia, obete prenasledovania, obchodovania s ľuďmi 

a násilia na pracovisku. Študenti sa oboznámia s náplňou práce pracovníka krízovej intervencie, sociálneho 

pracovníka v špecializovanom sociálnom poradenstve, v pobytových zariadeniach sociálnych služieb s danou 

cieľovou skupinou. Osvoja si základné princípy interdisciplinárnej práce s obeťami násilia s cieľom posilniť a 

posilniť ich postavenie. 

Obsah kurzu: 

• Príslušná terminológia: násilie, obeť, preživší. 
 

• Zásady multidisciplinárnej a interdisciplinárnej spolupráce pomáhajúcich profesií v procese pomoci obetiam 

násilia. 

• syndróm CAN - metódy krízovej intervencie, sociálnoprávna ochrana detí. 
 

• Domáce násilie na ženách - krízová intervencia, sociálne poradenstvo a prevencia. 

• Domáce násilie na mužoch a starších osobách. 

• Stalking. 
 

• Obchodovanie s ľuďmi. 

• Násilie na pracovisku. 

Odporúčaná literatúra: 

MÁTEL, A., SCHAVEL, M. a kol. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 

2011. 

BARGEL, M. - MÜHLPACHR, P. a kol. 2010. Inklúzia vylúčenia - dilemy sociálnej patológie. Brno: MSD, 2010. 
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MÁTEL, A. 2009. Naše možnosti pomoci ženám - obetiam domáceho násilia. Skalica: Alija, 2009. 

FUCHSOVÁ, K. 2009. Týrané dieťa. Bratislava: Iris, 2009. 

MARVÁNKOVÁ-VARGOVÁ, B. et al. 2008. Partnerské násilie. Praha: Linde, 2008. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 
 

doc. MUDr. Sládečková Veronika, PhD. 

Dr. Rábarová Lenka 

Dr. Silas Seminega - vybrané kapitoly z prednášok a seminárov 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW38 
 

  

Názov kurzu: Sociálna práca s rodinou/ Family social work  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 
 

2 hodiny prednášok a 2 hodiny seminárov - denná forma /trimester, 

diaľkové štúdium (38 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester: 3. ročník, 8. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Úspešné absolvovanie záverečného písomného testu. Ústna skúška z okruhu otázok: intervenčné modely a teórie 

rodiny, formy rodinnej terapie, rodinná odolnosť (minimálna úspešnosť 61 %). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Študenti si rozšíria teoretické poznatky o fungovaní rodinných systémov, oboznámia sa s teoretickými 

konštrukciami tradičných a nových modelov sociálnej práce s rodinou, spoznajú smery rodinnej terapie a 

terapeutické techniky, budú schopní posúdiť a vyhodnotiť situáciu detí a rodín a stanoviť plán intervencie. Naučia 

sa používať metódy sociálnej práce s rodinou a ich aplikáciu na konkrétny sociálny problém. 

Obsah kurzu: 
 

• Teoretické zameranie: rodina ako klient sociálnej práce, základné pojmy, typológia rodiny vo vzťahu k 

sociálnemu problému; zmeny v chápaní rodiny - kríza rodiny, súčasná slovenská rodina, jej postavenie, funkcie, 

typy; vývojový cyklus rodiny; tradičné a nové konštrukcie sociálnej práce s rodinou; psychologické teórie rodiny a 

sociologické teórie rodiny. 

• Metódy sociálnej práce s rodinou: sanácia rodiny (kríza rodiny, rozvod); diagnostika rodiny, posúdenie situácie 

ohrozeného dieťaťa; ochranné faktory - odolnosť rodiny; rodinná terapia, rodinné poradenstvo, terapeutické 

smery; pomoc rodine a sanácia rodiny; rodinná mediácia; špecifické intervenčné podporné programy; 

preventívne programy pre ohrozené rodiny. 

• Náhradná rodinná starostlivosť: poruchy vzťahu; rodinné skupinové konferencie. 
 

• Súrodenecké konštelácie. 

• Národnostne pestrá rodina. 
 

• Štandardy sociálnej práce s rodinou. 

• Legislatívny rámec sociálnej práce s rodinou. 
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Odporúčaná literatúra: 

MÁTEL, A. - HARDY, M. et al. 2013. Vybrané kapitoly z metodiky sociálnej práce II. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 

2013. 

GABURA, J. 2012. Teória rodiny a proces práce s rodinou. Bratislava: Iris, 2012. MIKLOŠKO, J. 2008. 

Náhradná starostlivosť. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2008. 

VERNY, T. - WEINTRAUBOVÁ, P. 2013. Rodičovstvo od počatia. Poznatky z praxe: Bratislava, 2013. 

MINUCHIN, S. 2013. Rodina a rodinná terapia. Praha: Portál, 2013. 

BRISH, K. H. 2012. Bezpečné vzdelávanie. Praha: Portál, 2012. 

SEARS, W. - SEARSOVÁ, M. 2012. Vzťahová výchova. Christbook, 2012. BRISH, K. 

H. 2011. Bezpečný vzťah. Vydavateľstvo F: Trenčín, 2011. 

SHAZER, S. - DOLAN, Y. 2011. Zázračná otázka. Krátka terapia orientovaná na riešenie. Praha: Portál, 2011. 

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov:: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 
 

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MBA, MPH 

Dr. Viktor Namulanda - vybrané kapitoly a semináre 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW39 Názov kurzu: Sociálna práca so závislými/ Social work with 

addicts  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

1 hodina prednášky/1 hodina seminára týždenne denná forma štúdia / trimester, 
 

diaľkové štúdium (16 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester / trimester: 2. ročník, 6. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Úspešné absolvovanie záverečného písomného testu (minimálna úspešnosť 61 %). 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti sa dozvedia informácie o závislostiach a možnostiach ich liečby, o využití sociálnych pracovníkov v 

sociálnom poradenstve v oblasti závislostí a sociálnej patológie. 

Obsah kurzu: 

• Typológia závislostí - štádiá závislosti - drogová závislosť - závislosť od alkoholu - nelátkové závislosti 

(gamblerstvo, stávkovanie, workoholizmus, závislosť od internetu a počítačov, šoholizmus a iné 

nelátkové závislosti). 

• Sociálne dôsledky užívania drog. 
 

• Možnosti liečby (ambulantná, ústavná, rehabilitačná, program následnej starostlivosti). 

• Resocializácia drogovo závislých. 

• Terapeutické komunity (história, metódy práce s klientom, rituály v komunitách...). 
 

• Spoluzávislosť - dospelé deti alkoholikov - sociálne poradenstvo pre rodinných príslušníkov a spoluzávislé osoby. 

• Socioterapeutické skupiny. 
 

• svojpomocné skupiny. 

• Osobnosť sociálneho pracovníka zameraného na závislosti. 
 

• Supervízia a psychohygiena pre sociálnych pracovníkov v oblasti závislostí. 

Odporúčaná literatúra: 
 

MÁTEL, A., SCHAVEL, M. a kol. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 

2011. 
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NOCIAR, A. 2009. Drogové závislosti. Bratislava: VŠZaSP, Bratislava 

2009. MACHALOVÁ, M. a kol. 2010. Dialógy o závislostiach. Brno: IMS, 

2010. KALINA, K. 2008. Terapeutická komunita. Praha: Grada, 2008. 

SVOBODA et al. 2006. Psychopatológia a psychiatria. Praha: Portál, 2006. BEATTIEVOVÁ, 

M. 2006. Koniec spoluzávislosti. Trnava: Spolok sv. vojtecha, 2006. 

OKRUHLICA, Ľ. a kol. 1998. Ako sa orientovať v závislostiach v praxi. Bratislava: CPLDZ, 1998. KILLINGEROVÁ, B. 

1998. Workoholizmus. Brno: Alman, 1998. 

ROTGERS, F. a kol. 1999 Liečba drogových závislostí. Praha: Vydavateľstvo Grada Publishing, 1999. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 
 

Celkový počet hodnotených študentov:: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

doc. MUDr. Sládečková Veronika, PhD. 

Dr. Kennedy Oniyko - vybrané kapitoly z prednášok a seminárov 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW40 Názov kurzu: Sociálna práca vo verejnej správe/ Social work in 

public administration  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

2 hodiny prednášok/1 hodina seminárov týždenne denná forma štúdia / trimester, 
 

diaľkové štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester: 1. ročník, 3. trimester denného štúdia, 4. ročník 10. trimester externého 

štúdia  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Počas semestra študent vypracuje seminárnu prácu. Seminárna práca je podmienkou záverečného hodnotenia. 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční prostredníctvom písomného testu (minimálna úspešnosť 61 % z celkového 

hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Absolvent získa vedomosti o koncepciách a podstate verejnej správy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. 

Bude sa vedieť orientovať v príslušných právnych predpisoch vymedzujúcich kompetencie jednotlivých subjektov 

verejnej správy. Absolvent získa prehľad o význame organizácie a štruktúry štátu, o jeho funkčnosti, postavení, 

kompetenciách, organizácii a pôsobnosti vlády a ostatných ústredných orgánov. Absolvent bude schopný 

identifikovať jednotlivé činnosti sociálnej práce z hľadiska subjektov verejnej správy a z hľadiska cieľových skupín 

klientov. 

Obsah kurzu: 
 

• Verejná správa a jej základné vymedzenie. 

• Ústava Slovenskej republiky, organizácia a štruktúra štátu. 

• Príslušné právne predpisy platné pre verejnú správu. 
 

• Organizácia a riadenie jednotlivých subjektov verejnej správy. 

• Sociálna pomoc s ohľadom na kompetencie štátnych subjektov, obcí a regiónov. 

Odporúčaná literatúra: 

SCHAVEL, M. a kol. 2008. Sociálna práca vo verejnej správe. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2008. TOMEŠ, I. 

a kol. 2009: Sociálna práca v štátnej správe. Sociálna správa. Praha: Portál, 2009. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  
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Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 
 

Celkový počet hodnotených študentov:: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

doc. Mgr. art. Martina Utešená, PhD. 
 

Dr. Urbanus Ndolo - vybrané kapitoly z prednášok a seminárov 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW41 Názov kurzu: Sociálna prevencia/ Social prevention  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

2 hodiny prednášok /2 hodiny seminárov týždenne na plný úväzok / trimester, 
 

diaľkové štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester: 3. ročník, 8. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Počas semestra študent vypracuje seminárnu prácu. Seminárna práca je podmienkou záverečného hodnotenia 

(minimálna požiadavka úspešnosti 61 % z celkového hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 

Absolvent predmetu sociálna prevencia získa vedomosti pre všeobecnú orientáciu v oblasti prevencie a 

diferenciáciu v pojmovom vymedzení sociálnej prevencie s dôrazom na determinanty, ciele a formy sociálnej 

prevencie. Absolvent získa aj základné poznatky o štruktúre sociálnych klientov ako cieľovej skupiny 

preventívnych aktivít sociálnej prevencie, získa poznatky o subjektoch zameraných v obsahu svojej činnosti na 

preventívne aktivity. 

Obsah kurzu: 

• Prevencia, jej pojmové vymedzenie. 
 

• Sociálna prevencia, jej špecifiká a základné charakteristiky. 

• Ciele sociálnej prevencie. 
 

• Determinanty sociálnej prevencie. 

• Formy sociálnej prevencie. 
 

• Cieľové skupiny klientov sociálnej prevencie. 

• Subjekty poskytujúce preventívne činnosti. 
 

• Náčrt metód sociálnej prevencie. 

Odporúčaná literatúra: 

MÁTEL, A. - SCHAVEL, M. 2013. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce. Bratislava: SPRSP, 2013. SCHAVEL, 

M. a kol. 2010: Sociálna práca v praxi. Sociálna prevencia. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2010. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  
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Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 
 

Celkový počet hodnotených študentov:: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

doc. Mgr. Poloňová Jaroslava, PhD. 
 

Dr. Timothy Okatha - vybrané kapitoly z prednášok a seminárov 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW42 Názov kurzu: Sociálna psychológia/ Social psychology  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

2 hodiny prednášok týždenne na plný úväzok /trimester, 
 

diaľkové štúdium (16 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester: 1. ročník, 3. trimester denného štúdia,. 2. ročník 4. trimester externé štúdium  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Úspešné absolvovanie záverečného písomného testu (minimálna úspešnosť 61 %). 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti získajú informácie o základných vedeckých poznatkoch o patológii ľudskej psychiky. Zároveň získajú 

základné informácie o príčinách a zákonitostiach patologického vývoja, o prejavoch, možnostiach liečby a 

rehabilitácie. 

Obsah kurzu: 

• Základy zdravého a odlišného patologického vývoja ľudskej psychiky. 
 

• Štandard duševného zdravia a jeho charakteristiky. 

• Duševné poruchy v detstve a dospelosti. 

• Poruchy správania, poruchy nálady a neurotické poruchy. 
 

• Manicko-depresívna psychóza a schizofrénia. 

• Mentálna retardácia a demencia. 
 

• Poruchy správania a závislosti (alkoholizmus a drogové závislosti, iné moderné závislosti, poruchy príjmu 

potravy a mentálna anorexia, bulímia). 

• Poruchy spôsobené stresom, zneužívaním, znásilnením, terorizmom, vojnou. 

• Prístup sociálneho pracovníka k jednotlivým poruchám a chorobám. 
 

• Zásady etického správania, špecifická spolupráca s rodinou a sociálnym prostredím. 

Odporúčaná literatúra: 
 

NOCIAR, A. 2010. Závislosti. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2010. 

VÁGNEROVÁ, M. 2007. Psychopatológia a psychológia pre vybrané pomáhajúce profesie. Praha: Portál, 2007. 
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SVOBODA et al. 2006. Psychopatológia a psychiatria. Praha: Portál, 2006. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov:: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

doc. PhDr. Šovčíková Eva, PhD. 

Dr. Ann Ndungu - vybrané kapitoly z prednášok a seminárov Dr. 

Rábarová Lenka vybrané kapitoly z prednášok a seminárov 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW43  Názov kurzu: Sociálne otázky adolescencie/ Social issues of 

adolescence 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 
 

Forma na plný úväzok: 1 hodina prednášok / 1 hodina seminárov týždenne / trimester 

denná forma Externá forma: 12 hodín prednášok za semester denná forma štúdia, 

diaľkové štúdium: 24 hodín 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester:2
nd

 rok, 6. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné  

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Externá a denná forma štúdia: 
 

Pozostáva z písomnej skúšky (minimálna úspešnosť 61 %), v prípade neúspechu pokračuje ústnou skúškou. Pri 

celkovom hodnotení sa zohľadní aj účasť a aktivita študentov na prednáškach a seminároch. 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 91 % úspešných odpovedí, B: 81-90 %; C: 73-80 %; D: 66- 72 

%. 

Základom skúšky je úspešné absolvovanie záverečného písomného testu.  

Výsledky vzdelávania: 
 

Získať základné vedomosti a prehľad o dospievaní a sociálnych otázkach súvisiacich s dospievaním.  

Obsah kurzu: 
 

• Vývojová psychológia v období dospievania 

• Kognitívne procesy v období dospievania: 
 

• Emócie, motivácia a vôľa, osobnosť v období dospievania. 

• Metódy štúdia všeobecných zákonov vývoja, 
 

• Psychologické problémy v dospievaní 

• Sociálno-patologické javy súvisiace s dospievaním 
 

• Sociálna terapia 

• Krízová intervencia pre dospievajúcich 
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Odporúčaná literatúra: 

Nociar, A. : Základy psychológie, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 2006 

 Daniel, J. a kol. Prehľad všeobecnej psychológie. Nitra: Enigma 2005 

Vágnerová, M. : Vývinová psychológia (detstvo, dospelosť, staroba), Portál, 2000. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina 

Poznámky:: povinný vybraný predmet.  

Hodnotenie kurzu     

Celkový počet hodnotených 
študentov: 

    

 AB C D E FX 

 ab c d e f 

 
    

Učiteľ: 

doc. MUDr. Sládečková Veronika, PhD. 
 

Dr. Kennedy Oniyko - vybrané kapitoly z prednášok a seminárov 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD.   
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Univerzita svätej Alžbety Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Bratislava, Slovensko 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW44 

  

Názov kurzu: Sociálne služby/ Social services  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

1 hodina prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne na plný úväzok / trimester, 
 

diaľkové štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester: 1. ročník, 3. trimester denného štúdia, 3. ročník 8. trimester externého štúdia  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Úspešné absolvovanie záverečného testu (minimálna úspešnosť 61 %). 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti získajú základné teoretické vedomosti o systéme poskytovania sociálnych služieb v Slovenskej republike 

podľa platnej legislatívy. Získajú prehľad a základné zručnosti v oblasti financovania sociálnych služieb; procesu 

registrácie; procesu akreditácie; vedenia dokumentácie; posudzovania, prijímania a prepúšťania prijímateľov 

sociálnych služieb; kauzálnej činnosti; hodnotenia kvality poskytovaných sociálnych služieb. Študenti získajú 

teoretické a praktické vedomosti, aby mohli v praxi využívať manažérske úlohy a nástroje pri poskytovaní 

sociálnych služieb so zameraním na spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb a kvalitu štruktúry, procesov a 

výsledkov organizácie. 

Obsah kurzu: 

• Sociálne služby v kontexte právnych predpisov EÚ. 
 

• Systém poskytovania sociálnych služieb v Slovenskej republike podľa platnej legislatívy. 

• Druhy sociálnych služieb. 

• Typy zariadení sociálnych služieb. 
 

• Financovanie sociálnych služieb. 

• Proces registrácie a akreditácie na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb. 
 

• Prípadové štúdie v sociálnej práci. 

• Proces posudzovania, prijímania a prepúšťania prijímateľa sociálnej služby. 
 

• Podmienky kvality a modely hodnotenia kvality poskytovania sociálnych služieb. 
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• Dohľad a kontrola sociálnych služieb. 

• Individuálny prístup v sociálnych službách a sociálnej práci. 
 

• Kontrolovaná dokumentácia. 

Odporúčaná literatúra: 
 

OLÁH, M. - ROHÁČ, J. 2010. Atribúty sociálnych služieb. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2010. HUČÍK, J. 

- HUČÍKOVÁ, A. 2010. Kazuistika v sociálnej práci. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2010. 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 
 

Celkový počet hodnotených študentov:: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

doc. Mgr. Ludvigh Cintulová Lucia, PhD. 

Dr. Nicodemus Kimuli -vybrané kapitoly a semináre Dr. 

Rábarová Lenka 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW45 Názov kurzu: Sociálne zabezpečenie / Social Security  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 
 

2 hodiny prednášok na plný úväzok / 1 hodina seminára týždenne / trimester, 

diaľkové štúdium (38 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester / trimester:2. ročník, 6. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: Úvod do sociálnej politiky 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Vypracovanie semestrálnej práce. Kredity získa študent, ktorý okrem spracovania a úspešnej obhajoby 

semestrálnej práce absolvuje ústnu skúšku zameranú na komplexné zvládnutie témy (minimálna úspešnosť 61 % 

z celkového hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti získajú teoretické vedomosti o základoch vzniku, účele, správe, financovaní a význame sociálneho 

zabezpečenia. Získajú orientáciu v právnom systéme sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Okrem toho získajú 

vedomosti o využívaní nástrojov sociálneho zabezpečenia pri výkone sociálnej práce v jej jednotlivých oblastiach. 

Obsah kurzu: 
 

• Pojem, predmet a zásady sociálneho zabezpečenia. 

• Systém sociálneho zabezpečenia, sociálna politika a sociálna práca. 
 

• Faktory ovplyvňujúce stav a úroveň sociálneho zabezpečenia. 

• Sociálne zabezpečenie a sociálna práca, sociálna ochrana, sociálna pomoc a sociálna podpora. 
 

• Demografia (starnutie), migrácia a sociálne zabezpečenie. 

• Financovanie sociálneho zabezpečenia. 
 

• Vzťahy sociálneho zabezpečenia. Sociálne udalosti v sociálnom zabezpečení. Poistné riziká. Chudoba. Dávky 

a služby sociálneho zabezpečenia. 

• Sociálne poistenie, systém, rozsah, obsah a správa. 

• Dôchodkové poistenie (starobné a invalidné poistenie). 
 

• Nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a úrazové poistenie. 
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• Medzinárodné a európske právne rozmery sociálneho zabezpečenia. 

• Sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie. Pojem a druhy zdravotného poistenia. 
 

• Voľný pohyb osôb a sociálne zabezpečenie. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ. 

Odporúčaná literatúra: 
 

HANOBÍK, F. 2011. Úvod do sociálnej politiky. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2011. ISBN 978-80-8132-019-4. 

HETTEŠ, M. 2011. Starnutie spoločnosti. Bratislava VŠZaSP sv. Alžbety, ISBN 978-80-8132-031-6. 

BEDNÁRIK, R. 2012. Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny, ISBN 978-

80-7138-134-1. 

STANEK, V. a kol. 2011. Sociálna politika. Bratislava: Sprint, 2011. ISBN 978-80-89393-28-2. 

TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teórie a metodológie sociálnej politiky. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80- 7367-680-3. 

RIEVAJOVÁ, E. a kol. 2008. Sociálne zabezpečenie. Bratislava: EU NHF, ISBN 978-80-225-2545-9. 
 

PENNINGS, F. 2003. Úvod do európskeho práva sociálneho zabezpečenia. Antverpy: Intersentia, ISBN 90-5095-
336. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 
 

doc. Mgr. Ludvigh Cintulová Lucia, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW46 

  

Názov kurzu: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela/ 

Social and legal protection of children and social guardianship  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne na plný úväzok /trimester, 
 

diaľkové štúdium (38 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov:: 4 

Odporúčaný semester / trimester:3. ročník, 7. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Úspešné absolvovanie ústnej skúšky (minimálna úspešnosť 61 % z celkového hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti získajú teoretické vedomosti o základoch sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s odkazom na 

príslušné právne predpisy. 

Obsah kurzu: 

• Dieťa v ohrození. Postavenie dieťaťa v spoločnosti a právne aspekty. 
 

• Zneužívané, zanedbávané a zanedbávané dieťa (CAN). 

• Psychologické problémy detí. Sociálny pracovník v psychoterapii. 
 

• História sociálnej ochrany. 

• Súčasný právny stav. 

• Sociálna ochrana a sociálna prevencia. 
 

• Inštitúcie poskytujúce ochranu a prevenciu ohrozených detí. 

• Medzinárodná ochrana detí (Dohovor o právach dieťaťa, Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri 

medzištátnych osvojeniach, Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine, Slovenský výbor pre práva dieťaťa, 

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže). 

• Ústava SR. 
 

• Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele č. 305/2005 Z. z. 

• Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z. 
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Odporúčaná literatúra: 

OLÁH, M. - ROHÁĆ, J. 2008. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2008. 

Ústava SR. 
 

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších 

predpisov. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. 

Dohovor o právach dieťaťa. 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov:: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Teacheri: 
 

prof. MUDr. Mikloško Jozef, PhD. 

Dr. Silas Seminega - vybrané kapitoly z prednášok a seminárov 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW47 Názov kurzu: Sociológia/ Sociology  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 
 

1 hodina prednášky/ 2 hodiny seminára týždenne / trimester denná forma štúdia 

diaľkové štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester: ročník, 1. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Vypracovanie semestrálnej práce. Úspešné absolvovanie písomného testu. (minimálna úspešnosť 61 % z 

celkového hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Študenti získajú teoretické vedomosti o základoch s rozvojom sociologickej perspektívy u študentov. Osvoja si 

rozširujúce pojmy alebo prístupy zo všeobecnej sociológie a odvetvových sociologických disciplín s dôrazom na 

tie oblasti, v ktorých sa stretáva s praxou alebo teóriou sociálnej práce a s činnosťou sociálneho pracovníka. 

Obsah kurzu: 

• Hlavné súčasné sociologické smery a perspektívy. 
 

• Socializácia. Socializácia a spoločenský poriadok. 

• Ľudská povaha. 

• Sociológia manželstva a rodiny. 
 

• Zdravie, choroba a starnutie. 

• Spoločenstvá. 
 

• Sociálna zmena, informačná spoločnosť, postmoderna. 

• Sociálna kontrola, sociálne odchýlky, totálne inštitúcie. 

Odporúčaná literatúra: 

KARDIS, K. 2009. Základy sociológie. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove, 2009. 
 

FUKUYAMA, F. 2005. Veľký rozvrat. Ľudská prirodzenosť a obnova spoločenského poriadku. Bratislava: Agora, 

2005. 
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BERGER, P. 2003. Pozvanie do sociológie. Humanistická perspektíva. Brno: Barrister & Principal 2003. 2. vyd. 

FFORDE, M. 2010. Desocializácia. Kríza postmoderny. Bratislava: Lúč, 2010. 

GÖPPNER, H. J. - HÄMÄLÄINEN, J. 2008. Diskusia o vede o sociálnej práci. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2008. 

MATULNÍK, J. - MINICHOVÁ, M. (eds.) 2005. Sociálne dimenzie zdravia a zdravotníctva. Zborník príspevkov z 

medzinárodnej konferencie. Bratislava: Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, 2005. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov:: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 
 

prof. PhDr. Matulník Jozef, PhD. 

PhDr. Tretiaková Jana, PhD. - vybrané kapitoly z prednášok a seminárov 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW48  Názov kurzu: Sociológia deviantného správania/ Sociology 

of deviant behavior 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 
 

Forma na plný úväzok: Externá forma: 2 hodiny prednášok / 1 hodina seminárov týždenne denná forma 

štúdia 12/24 externá forma štúdia: 8 hodín prednášok za semester v dennej forme štúdia, 

diaľkové štúdium: 24 hodín 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester: 3. ročník, 7. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: Základy sociológie  

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Priebežné hodnotenie: účasť na prednáškach 

Záverečné hodnotenie: písomná skúška 

Výsledky vzdelávania: 
 

Študenti sa oboznámia so základným sociologickým chápaním deviantného správania a spôsobmi jeho štúdia.  

Obsah kurzu: 

1. Úvod do problematiky 
 

2. Príčiny deviantného správania 

3. Deviantné správanie a patológia 
 

4. Deviantné správanie jednotlivca 

5. Deviantné skupinové správanie 
 

6. Deviantné správanie v rodine 

Odporúčaná literatúra: 
 

1. Rauscher, A.: Znovuobjavenie rodiny. Brno, Ordosociolis 1996 

2. Možný, I.: Sociológia rodiny, Praha, Slon 2002 
 

3. Beck, U., 2004: Beck: Riziková spoločnosť: Na ceste k inej modernej dobe. ELEPHANT, Praha. 

4. Bausová, M., 2002: (Rozdelenie domácich prác a výchovy detí v súčasnej slovenskej rodine). In: Rodičovstvo 

v rodine: Chorvát, I. (Ed.), Premeny rodiny v urbánnom prostredí. Inštitút sociálnych a 
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Kulturológia, Fakulta humanitných vied UMB, Banská Bystrica, s. 55-61. 

5. Klocoková, J., 2004: Klocová: Domáce úlohy z pohľadu symbolických funkcií a sociálnych významov. 

In: Sociálna práca: Sociológia 36, č. 5, p. 455-472. 

6. Matulník, J. : Základy sociológie pre sociálnych pracovníkov. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2009 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina 

Poznámky: povinne voliteľný predmet 

Hodnotenie kurzu     

Celkový počet hodnotených 
študentov: 

    

 AB C D E FX 

 ab c d e f 

.  
    

Učiteľ : 

prof. PhDr. Matulník Jozef, PhD. 

PhDr. Jana Tretiaková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu: SW49 Názov kurzu: Starostlivosť o podvyživené deti/ Care for 

malnourished children  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne / trimester denných prednášok / semester, 

diaľkové štúdium (16 hodín), možnosť konzultácií s učiteľom.  

Počet kreditov:: 3 

Odporúčaný semester / trimester:3. ročník, 9. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Úspešné absolvovanie písomného testu (minimálna úspešnosť 61 % z celkového hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Študent získa základné teoretické vedomosti z oblasti pediatrie s dôrazom na vek, psychomotorický vývoj, zdravý 

vývoj dieťaťa s dôrazom na výživu a životné prostredie, preventívne programy (napr. očkovanie, dispenzarizácia) a 

základné hodnotenie vývoja detí. Dôležitou súčasťou je získavanie poznatkov o ochrane detí pred chorobami a 

škodlivými vplyvmi prostredia. 

Študenti by sa mali naučiť aj základy prvej pomoci pri závažných klinických stavoch, poraneniach a otravách. 

Problematika sociálnej pediatrie a sociálnej intervencie v oblastiach, ako je zneužívanie detí, kriminalita 

mladistvých, drogová závislosť, charakteristika multidisciplinárneho prístupu pri riešení sociálnej pediatrie v 

spolupráci s rodičmi, lekármi, učiteľmi a sociálnymi pracovníkmi. 

Obsah kurzu: 

• Rast a vývoj dieťaťa. 
 

• Fyziológia a patologické stavy novorodeneckého obdobia. 

• Imunita, poruchy imunity. 
 

• Výživa a poruchy príjmu potravy. 

• Choroby tráviaceho systému. 

• Infekčné ochorenia v detstve. 
 

• Naliehavé stavy v detstve. 

• Vrodené choroby. 
 

• Paliatívna starostlivosť o deti a dospievajúcich. 
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• Sociálna pediatria a sociálna intervencia 

Odporúčaná literatúra: 
 

ŠAŠINKA, M. - ŠAGÁT, T. - KOVÁCZ, L. 2007. Pediatria 1, 2. Bratislava: Herba, 2007. 

GILLES, J. 2004. Iný druh starostlivosti: Sociálnopediatrický prístup. McGill-Queen's University Press; 1 

vydanie (10. septembra 2004) ISBN-10: 0773528016. 

DUNOVSKÝ J. 1999. Sociálna pediatria. Praha: Grada, 1999. 
 

DUNOVSKÝ, J. 1986. Poruchy dieťaťa a rodiny. Praha: Avicenum, 1986. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 
 

Dr.h.c. prof. MUDr. Benca Juraj, PhD. 

Dr. Victor Namulanda - vybrané kapitoly z prednášok a seminárov 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW50 Názov kurzu: - sebapoznávanie, sebahodnotenie/ Socio- 

psychological training I.- self-knowledge, self-evaluation  

Druh, rozsah a spôsob vzdelávacích aktivít: 3 

hodiny seminárov týždenne na plný úväzok 

20 hodín denného štúdia / trimester externého štúdia 

Počet kreditov:: 2 

Odporúčaný semester/trimester: ročník, 1. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Nevyhnutnou podmienkou získania kreditov je 90 % účasť na cvičeniach, je potrebné, aby bol študent prítomný v 

úvodných fázach cvičenia aspoň 5 hodín. (podmienka minimálnej úspešnosti 61 % z celkového hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 

Absolvovaním školenia má študent možnosť získať komplexný prehľad o možnostiach introspekcie a uvedomiť si 

jej potrebu pre osobnostný rast ako podmienku efektívnej sociálnej práce. Prostredníctvom sebapoznávania a 

spoznávania druhých má možnosť identifikovať svoje osobnostné črty a vidieť kritický a nekritický pohľad na seba 

a druhých. Poznaním seba a druhých sa človek môže pripraviť na budúce rozvíjanie komunikačných zručností, 

budovanie zdravého sebavedomia, sebapoznania a skúseností, prácu s vlastnými emóciami a pochopenie emócií 

druhých. Naučí sa prijímať a poskytovať spätnú väzbu, čo vedie k budovaniu efektívnej vzájomnej komunikácie a 

budovaniu vzťahov a vzájomnej spolupráce. 

Obsah kurzu: 

• Úvodné stretnutie - predstavenie vedúceho skupiny a informácie o metóde tréningu a jeho zameraní, pravidlá 

tréningu. 

• Vlastná prezentácia vzájomného predstavenia a očakávaní členov školenia. 
 

• Cvičenia zamerané na sebapoznanie a sebahodnotenie. 

• Cvičenia zamerané na chyby v sebapoznávaní a sebahodnotení. 
 

• Cvičenia zamerané na rozvoj sociálnych zručností v sociálnej práci. 

• Záver školenia, hodnotenie členmi, splnenie očakávaní, prínosy, negatíva. 

Odporúčaná literatúra: 

KOLLÁRIK, T. - SOLLÁROVÁ, E. 2004. Metódy sociálno-psychologickej praxe. Bratislava: Ikar, 2004. 
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HUPKOVÁ, M. 2011. Rozvoj sociálnych zručností v pomáhajúcich profesiách. Bratislava: IRIS, 2011. 

HERMOCHOVÁ, S. - NEUMAN, J. 2003. Vreckové hry I-IV: sociálno-psychologické, pohybové a tvorivé hry. PRAHA: 

Portál, 2003. 

HERMOCHOVÁ, S. - NEUMAN, J. 2004e. Hry do vrecka V: sociálnopsychologické, motorické a tvorivé hry. 

PRAHA: Portál, 2004. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 
 

doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakultaa: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW51 Názov kurzu: Sociálno-psychologický výcvik II.- komunikácia  

Druh, rozsah a spôsob vzdelávacích aktivít: 
 

20 hodín seminárov / trimester 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester: ročník, 3. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: SPT - sebapoznanie a sebahodnotenie 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Nevyhnutnou podmienkou získania kreditov je 90 % účasť na cvičeniach, je potrebné, aby bol študent prítomný v 

úvodných fázach cvičenia aspoň 5 hodín. (podmienka minimálnej úspešnosti 61 % z celkového hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Prostredníctvom interaktívnych metód má účastník možnosť oboznámiť sa a osvojiť si základné komunikačné 

zručnosti, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre prácu s klientom a v osobnej komunikácii. Môže si osvojiť 

základné komunikačné kompetencie pomáhajúceho pracovníka pri budovaní dobrého pomáhajúceho vzťahu 

(pomáhajúci pracovník - klient). Prostredníctvom sociálnej komunikácie sa oboznámi s technikami komunikácie 

medzi ľuďmi a vzájomného porozumenia, prehĺbenia priestoru pre sebapoznanie, vzájomné poznanie druhých, 

nadväzovanie sociálnych kontaktov, vytváranie a prehlbovanie medziľudských vzťahov. Zoznámia sa s technikami, 

ako informovať, poučovať, posilňovať, presviedčať, zabávať, vzdelávať a vychovávať, socializovať, spoznávať, 

prehlbovať sebapoznanie, uniknúť, ventilovať. Osvojí si nástroje komunikácie v osobnom živote, v 

interdisciplinárnom tíme a v individuálnom prístupe ku klientovi. 

Obsah kurzu: 

• Predstavenie vedúceho skupiny a informácie o spôsobe tréningu, zameraní a pravidlách tréningu. 
 

• Aktualizácia sebaprezentácie členov školenia, vzájomné predstavenie a očakávania. 

• Cvičenia zamerané na poznanie a aplikáciu efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie a ich prepojenie. 

• Cvičenia zamerané na komunikačné bariéry, komunikačné prekážky, komunikačné zlozvyky pri 

rozprávaní a počúvaní. 

• Aktívne počúvanie, spätná väzba; komunikačné predpoklady, asertívna komunikácia. 
 

• Otázky, spôsoby kladenia otázok, chyby pri kladení otázok; vedenie rozhovoru, jednotlivé časti efektívneho 

rozhovoru. 
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• Záver školenia, hodnotenie členmi, splnenie očakávaní, prínosy, negatíva. 

Odporúčaná literatúra: 
 

KOLLÁRIK, T. - SOLLÁROVÁ, E. 2004. Metódy sociálno-psychologickej praxe. Bratislava: Ikar, 2004. 

HUPKOVÁ, M. 2011. Rozvoj sociálnych zručností v pomáhajúcich profesiách. Bratislava: IRIS, 2011. 

HERMOCHOVÁ, S. - NEUMAN, J. 2003. Vreckové hry I-IV: sociálno-psychologické, pohybové a tvorivé hry. PRAHA: 

Portál, 2003. 

HERMOCHOVÁ, S. - NEUMAN, J. 2004. Vreckové hry V: sociálne psychologické, pohybové a tvorivé hry. PRAHA: 

Portál, 2004. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

doc. Mgr. Poloňová Jaroslava, PhD. 
Dr. Rábarová Lenka 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 

 



T_Z_OSP_1/2020 Strana 124 z 156 

VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNICTVA A SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

 
 

 

 
 

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

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW52 Názov kurzu: Špeciálna a liečebná pedagogika/ Special and 

therapeutic pedagogy  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

2 hodiny denných prednášok / 1 hodina seminárov týždenne /trimestrálny 

semester, diaľkové štúdium (28 hodín), možnosť konzultácií s učiteľom.  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester / trimester: 2. ročník, 4. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: Pedagogika 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Počas semestra študent vypracuje seminárnu prácu. Seminárna práca je podmienkou záverečného hodnotenia. 

Záverečné hodnotenie písomným testom (minimálna úspešnosť 61 % z celkového hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 

Absolvovaním kurzu si študenti osvoja potrebné informácie z oblasti vzdelávania detí, mládeže a dospelých so 

špeciálnymi potrebami. Študenti dokážu charakterizovať rôzne druhy postihnutia a osobitosti súvisiace so 

vzdelávaním podľa typológie osôb so zdravotným postihnutím. V praxi dokážu flexibilne a altruisticky pracovať a 

pomáhať rôznym klientom. Budú schopní komunikovať v rámci riešených problémov klientov s odborníkmi z 

oblasti špeciálnej a liečebnej pedagogiky. 

Obsah kurzu: 
 

• Špeciálna a liečebná pedagogika ako vedný odbor a ich zameranie (predmet, cieľ, úloha, pojem 

"liečebný"). 

• Systém špeciálnej a liečebnej pedagogiky ako vedný odbor. 

• Definícia základných pojmov (zlyhanie, postihnutie - obmedzenie, hendikep, defekt, chyba, anomália, odchýlka, 
ohrozenie). 

 

• Príčiny zdravotného postihnutia. 

• Zásady a metódy v špeciálnej pedagogike, liečebnopedagogické metódy. 
 

• Špeciálnopedagogická diagnostika, diagnostické metódy v liečebnej pedagogike. 

• Princípy, prístupy v zdravotníckej pedagogike. 
 

• Terapia v liečebnej pedagogike a formy liečebnopedagogickej práce, liečebnopedagogické programy. 

• Systém špeciálneho vzdelávania. 

• Integrácia a individuálny vzdelávací plán (IEP). 
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• Špeciálna pedagogika a dospelí klienti. 

• Zdravotne postihnuté dieťa v rodine. 
 

• Súčasné trendy v špeciálnej a liečebnej pedagogike.  

Odporúčaná literatúra: 

PREVENDÁROVÁ, J. 2012. Rodinná terapia v praxi. Brno: Tribun EU, 2012. 284 s. 

TOMÁNEK, P. 2012. Teoretické základy rodinnej výchovy. Brno: Tribuna EU. 165 s. 

HORŇÁKOVÁ, M. 2005. Zdravotnícka pedagogika pre pomáhajúce profesie. Bratislava: OZ Sociálna práca, 2005. 

MÜHLPACHR, S. 2007. Dilemy špeciálnej pedagogiky. Brno: MSD, 2007. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky: povinne voliteľný predmet  

Hodnotenie kurzu 
 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. 

PhDr. Pauerová Kristína, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. MUDr. Veronika Sládečková PhD. . 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi 
 

  

Kód predmetu:  SW53  Názov kurzu: Štatistika pre sociálnu prácu/ Statistics for social 

work 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

1 hodina denných prednášok / 1 hodina seminárov týždenne /trimester, 
 

diaľkové štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom. 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester: ročník, 1. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné  

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Denná a externá forma štúdia: Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90 bodov, na získanie 

hodnotenia B najmenej 80 bodov, na hodnotenie C najmenej 70 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov 

a na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Vzhľadom na špecifickosť predmetu (výučba a praktické ovládanie štatistického programu SPSS) nebudú 

kredity udelené študentovi, ktorý bude mať viac ako tri absencie. 

Výsledky vzdelávania: 
 

Získať základné poznatky o metodológii výskumu v spoločenských vedách s cieľom praktického využitia pri 

tvorbe jednotlivých prác. Študenti sa oboznámia so základnými typmi výskumu (kvalitatívny a kvantitatívny) s 

podrobným vysvetlením postupu pri kvantitatívnom výskume. Okrem získania vedomostí o tabuľkovom a 

grafickom znázornení výsledkov sa v praxi oboznámia s realizáciou výskumu prostredníctvom dotazníka. 

Cieľom predmetu je naučiť študentov vytvárať hypotézy, dotazníky, databázu výsledkov a zvládnuť ich 

interpretáciu pomocou prvostupňovej a druhostupňovej analýzy.  

Obsah kurzu: 
 

Teoretická časť: 

1. Základné štatistické pojmy (štatistický súbor, premenná, priemer, hladina významnosti, korelácia...) 
 

2. Metodológia sociálnej práce (výskum, druhy výskumu, príprava a organizácia výskumu, etapy výskumu, 

objektivita, validita a reliabilita výskumu) 

3. Kvantitatívny výskum a jeho realizácia (definovanie témy výskumu, formulácia otázok, tvorba 

hypotéz, výskumné metódy - pozorovanie, rozhovor, obsahová analýza, experiment, dotazník, výber 

výskumnej vzorky, zber údajov, spracovanie údajov, interpretácia zistení) 
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4. Kvalitatívny výskum a jeho metódy (analytická indukcia, konštantné porovnávanie, neštruktúrované 

pozorovanie, etnografický rozhovor, metóda životného príbehu) 

Praktická časť: 

1. Tvorba dotazníka, stanovenie hypotéz 
 

2. Zber údajov v teréne 

3. Vytvorenie šifrovacieho kľúča, škálovanie otvorených otázok, vytvorenie matice na nahrávanie 

údajov, vytvorenie databázy, čistenie údajov 

4. Triedenie údajov na prvej úrovni (otázky s jednou možnosťou výberu a s viacerými odpoveďami) 

5. Sekundárna klasifikácia údajov (otázky s jednou možnosťou voľby a s viacerými odpoveďami) 

6. Overovanie hypotéz a ich interpretácia 

Odporúčaná literatúra: 

RADKOVÁ L.: Základy štatistiky pre pomáhajúce profesie. 2011. 
 

GAVORA, P. : Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001. 

KRAUS, B. : Základy sociálnej pedagogiky. Praha: Univerzita Komenského v Bratislave, 2003: 

Portál 2008. 

ONDREJKOVIČ, P. : Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu: Bratislava: Veda, 2007. ONDREJKOVIČ, 

P. : Úvod do metodológie spoločenských vied: Bratislava: Regent, 2005. 

PAVLÍČEK, J. - DOBRÍKOVÁ, P. : Sociálny výskum a štatistické spracovanie údajov: Bratislava: VŠZaSP sv. 

Alžbety, 2007.PUNCH, K. F. : Základy kvantitatívneho prieskumu. Praha: Univerzita Komenského v Bratislave, 

2007: Portál 2008. 

.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f  

Učiteľ:  
 

prof. Mgr. Ing. Libuša Radková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD.   
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW54 Názov kurzu: Tropické ochorenia/ Tropical diseases  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 
 

Forma na plný úväzok: 2 hodiny prednášok týždenne osobne/ 1 hodina seminárov 

týždenne Externá forma: 8 hodín prednášok za semester denná forma, 

diaľkové štúdium: 24 hodín 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester / trimester2. ročník, 6. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné  

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Externá a denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie záverečného písomného testu (minimálna úspešnosť 

70 %). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 95 % úspešných odpovedí, B: 90-95 %; C: 89-85 %; 

D: 84-80 %, E: 75-70 %. 

Vypracovanie a prezentácia vybranej témy. 
 

Denná forma štúdia: Okrem vyššie uvedeného, denná forma a aktívna účasť na seminároch. 

Výsledky vzdelávania: 
 

Po absolvovaní kurzu bude študent schopný 

- vedieť vymenovať hlavné príznaky vybraných chorôb 
 

- vysvetliť súvislosť medzi chorobami a životným prostredím. 

- poznať základné princípy liečby a prevencie vybraných ochorení 
 

- - navrhnúť preventívne opatrenia proti vybraným tropickým chorobám 

Obsah kurzu: 
 

• Úvod do problematiky 

• Choroby spôsobené vírusmi - osýpky, detská obrna, besnota 
 

• Hemoragické horúčky 

• Choroby spôsobené baktériami - tuberkulóza, tetanus, mor, lepra 
 

• Pohlavne prenosné choroby 

• HIV / AIDS 
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• Choroby spôsobené parazitmi - malária, leishmania, bilharziáza, filariáza, črevné choroby 

• Riziká chorôb súvisiacich s klímou v tropických oblastiach 
 

 - Ochrana zdravia ľudí pracujúcich v trópoch  

Odporúčaná literatúra: 

Kalavská, A., Karvaj, M., Ondrušová, A. : Vybrané kapitoly z infekčných chorôb, 2008, VŠZaSP sv. Alžbety 

Bálint, O., Infectology, Awareness, 2000, 

Holečková, K., Ondrušová, A., Šišková, Ľ, Ondriska, F.: Cestovná medicína, RAAB, 2009 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f  

Učiteľ: 
 

Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW55 Názov kurzu: Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce/ 

Introduction to the study and history of social work  

Druh, rozsah a spôsob vzdelávacích aktivít: 
 

2 hodiny denných prednášok trimester, 

diaľkové štúdium (38 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester: ročník, 1. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Na absolvovanie kurzu je potrebné úspešne absolvovať individuálnu ústnu skúšku. Kredity nebudú udelené 

študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 60 % alebo menej. 

Výsledky vzdelávania: 

Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce je úvodný predmet do štúdia odboru sociálnej práce. Prostredníctvom 

neho sa študenti oboznámia s celou šírkou štúdia a históriou sociálnej práce. Študenti si osvoja odbornú 

terminológiu potrebnú pre základnú orientáciu v sociálnej práci ako profesii a vedeckej činnosti. 

Obsah kurzu: 
 

• Sociálna práca - jej základné vymedzenie ako profesie, vedy a oblasti vzdelávania. 

• Dejiny sociálnej práce, dôležité medzníky v dejinách sociálnej práce vo svete a na našom území. 
 

• Významné osobnosti sociálnej práce od 19. storočia. b.l. po súčasnosť. 

• Sociálny pracovník a sociálny klient. 
 

• Sociálna práca a sociálna politika. Základné piliere sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike. 

• Vybrané metódy sociálnej práce. 

• Etika sociálnej práce. 
 

• Vláda. 

• mimovládne organizácie a dobrovoľníctvo v sociálnej práci. 
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• Vzdelávanie v sociálnej práci. 

Odporúčaná literatúra: 
 

OLÁH, M. - SCHAVEL, M. - ONDRUŠOVÁ, Z. - NAVRÁTIL, P. 2009. Sociálna práca - vybrané kapitoly z dejín, teórie a 

metód sociálnej práce. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2009. 

MÜHLPACHR, S. 2008. Úvod do sociálnej práce. Brno: VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, 2008. BARKER, 

R. L. 2003. Slovník sociálnej práce. Piate vydanie, Washington DC: NASW, 2003. 

MATOUŠEK, O. a kol. 2001. Základy sociálnej práce. Praha: Portál, 2001. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:   

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Teacheri: 
 

prof. PhDr. Ing. Libuša Radková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW56  Názov kurzu: Úvod do verejného zdravotníctva/ 

Introduction to public health  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

Forma denného štúdia: Externá forma: 1 hodina 

prednášok týždenne: 10 hodín prednášok za 

trimester, 

diaľkové štúdium: 24 hodín 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester: ročník, 2. trimester  

 

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné  

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Externá a denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie záverečného písomného testu (minimálna úspešnosť 

70 %). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 95 % úspešných odpovedí, B: 90-95 %; C: 89-85 %; 

D: 84-80 %, E: 75-70 %. 

Vypracovanie a prezentácia vybranej témy. 
 

Denná forma štúdia: Okrem vyššie uvedeného, denná forma a aktívna účasť na seminároch. 

Výsledky vzdelávania: 
 

Po absolvovaní kurzu bude študent 

- vedieť vysvetliť a definovať základné pojmy verejného zdravia 
 

- vedieť porovnať rôzne typy štúdií. 

- vedieť diskutovať o rozdieloch v oblasti verejného zdravia v EÚ a v krajinách s nízkymi príjmami. 

- - navrhnúť preventívne opatrenia na zabránenie šírenia vybraných infekčných chorôb 

Obsah kurzu: 
 

 - Úvod do problematiky 

 - Základy epidemiológie 

 - Prenosné choroby - infekcie prenášané dýchacími cestami, tráviacim traktom, kožou a sliznicami, 
vektormi 

 - Neinfekčné choroby 
 - Poruchy príjmu potravy 
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 - Starostlivosť o matku a dieťa v krajinách s nízkymi príjmami 

 - Zdravie životného prostredia 

 - Organizácia zdravotnej starostlivosti vo vybraných krajinách 

 -Medzinárodná spolupráca 
 - Program očkovania EPI  

Odporúčaná literatúra: 

EGNEROVÁ, A. : Základy epidemiológie. Skriptá TU, SAP, Trnava, 2000: 82 s. 

RUSNÁK, M. : Úvod do verejného zdravotníctva. 

http://www.healthnet.sk/texts/prednasky/uvod.htm 

EGNEROVÁ, A., GULIŠ, G. : Epidemiológia neprenosných ochorení. Skriptá TU, SAP, Trnava, 

2001: 129 s 

LUCAS, O., A., GILLES, M., H. : Short textbook of Public health medicine for the tropics, Arnold. 2003 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 
 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f  

Učiteľ: 

Dr.h.c. prof. MUDr. Benca Juraj, PhD. , MPH 

Dr. Vitalis Odero 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 

 

http://www.healthnet.sk/texts/prednasky/uvod.htm
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW57 Názov kurzu: Základy filozofie/ Introductions to philosophy  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

2 hodiny denných prednášok týždenne / trimester, 
 

diaľkové štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov:: 2 

Odporúčaný semester/trimester: ročník, 1. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Úspešné absolvovanie záverečného písomného testu (minimálna úspešnosť 61 %). 

Výsledky vzdelávania: 

Prednášky uvádzajú študentov do filozofickej problematiky, vysvetľujú základné filozofické pojmy, predstavujú 

hlavné filozofické problémy a spôsoby ich riešenia; vedú poslucháčov k samostatnému mysleniu. 

Obsah kurzu: 

• Základné informácie o odbore. Odôvodnenie obsahu disciplíny. Čo je filozofia? Etymológia filozofie. Mýtus a 

logos. 

• Predsokratovské chápanie filozofie ako hľadania múdrosti. Sokrates - platónska filozofia ako starosť o dušu. 

Aristoteles - prvá filozofia. 

• Stredoveká koncepcia filozofie. Patristika, scholastika. 

• Moderné zmeny v poňatí filozofie. Renesančné chápanie filozofie. 
 

• Descartov model racionalistickej filozofie. Osvietenská filozofia. 

• Nemecká idealistická filozofia. 

• Niektoré formy súčasnej filozofie. Fenomenológia, existencializmus, analytická filozofia, personalizmus. 
 

• Štruktúra filozofie. Základné filozofické disciplíny. Etika ako praktická filozofia, sociálna filozofia. 

• Filozofia ako kritická reflexia človeka a sveta. Človek a kultúra. Boh ako absolútna podmienka. 

 - 10. Fenomén krízy a filozofia. Globálna sociálna a environmentálna kríza. Európa a európske dedičstvo. 

Odporúčaná literatúra: 
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MLYNARČÍK, P. 2010. Základy filozofie. Žilina: VŠZaSP sv. Alžbety 2010. 

GLASOVÁ, K. 2008. Filozofia v praxi sociálneho pracovníka. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, 2008. 

HLAVINKA, P. 2008. Dejiny filozofie - prehľadne a stručne. Praha: Triton, 2008. 

ANZENBACHER, A. 1991. Úvod do filozofie. Praha: Portál, 2004. 
 

STÖRIG, H. J. 1992. Malé dejiny filozofie. Praha: Zvon, 1992. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 
 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e  

Učiteľ: 

prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.12.2021 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW58 
 

  

Názov kurzu: Základy a teória sociálnej práce/ Basics principals 

and theory of social work  

Druh, rozsah a spôsob vzdelávacích aktivít: 

2 hodiny prednášok týždenne, 2 hodiny seminárov týždenne denná forma 

štúdia / trimester, diaľkové štúdium (38 hodín), možnosť konzultácií s 

učiteľom.  

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester: ročník, 2. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: Úvod do štúdia a histórie sociálnej práce 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Vypracovanie samostatnej práce zameranej na interdisciplinárny charakter odboru alebo vedeckej terminológie. 

Úspešné absolvovanie ústnej skúšky (minimálna úspešnosť 61 % z celkového hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Študenti získajú základné vedomosti o sociálnej práci ako profesii, oblasti vzdelávania a vedúcej disciplíne. 

Pochopia jej interdisciplinárny charakter, základnú terminológiu a úzke prepojenie medzi teóriou a praxou. 

Obsah kurzu: 

• Sociálna práca ako profesia - medzinárodné a národné definície, vymedzenie. 
 

• Sociálna práca ako oblasť vzdelávania. 

• Sociálni pracovníci - kvalifikačné a osobnostné predpoklady, odborné úlohy, úlohy a kompetencie. 
 

• Sociálni klienti - definícia, klasifikácia. 

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

sociálna sieť. 

• Sociálna práca ako vedná disciplína; paradigmy sociálnej práce. 
 

• Teória sociálnej práce. 

• Výskum v sociálnej práci a jeho špecifiká. 
 

• Vedecká terminológia sociálnej práce. 

• Interdisciplinárny charakter sociálnej práce - jej konvergencia a divergencia so sociálnou politikou, sociológiou, 
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pedagogické a psychologické disciplíny, zdravotníctvo, právne vedy a charitatívna činnosť. 

Odporúčaná literatúra: 
 

MÁTEL, A. - SCHAVEL, M. a kol. 2013. Teória a metódy sociálnej práce I. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety. MATOUŠEK, 

O. a kol. 2013: Sociálna práca v praxi. Encyklopédia sociálnej práce. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7. 

BRNULA, P. 2012. Sociálna práca. História, teórie a metódy. Bratislava: Iris, 2012. 

ONDRUŠOVÁ, Z. a kol. 2010. Základy sociálnej práce pre pomáhajúce profesie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2010. 

ONDRUŠOVÁ, Z. a kol. 2008. Základy sociálnej práce. Brno: MSD, 2008. 

LEVICKÁ, J. a kol. 2007. Sociálna práca I. Trnava: Oliva, 2007. 168 s. ISBN 978-80-969454-2-9. 

LEVICKÁ, J. a kol. 2009. Sociálna práca II. Trnava: Oliva, 2009. 156 s. ISBN 978-80-89332-06-9. 

STRIEŽENEC, Š. 2006. Teória a metodológia sociálnej práce. Trnava: Tripsoft, 2006. 

MATOUŠEK, O. a kol. 2001. Základy sociálnej práce. Praha: Portál, 2001: 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 
 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

prof. PhDr. Ing. Radková Libuša, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.12.2021 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW59 
 

  

Názov kurzu: Základy ekonomiky pre sociálnych pracovníkov/ 

Basics of economics for social workers  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 
 

1 hodina prednášok týždenne na plný úväzok /trimester 

diaľkové štúdium (16 hodín), možnosť konzultácie s učiteľom.  

Počet kreditov:: 2 

Odporúčaný semester/trimester: 1. ročník, 3. trimester denného štúdia, 1. ročník, 2. trimester externého štúdia  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Účasť na teoretickej časti výučby a absolvovanie písomného testu (minimálna úspešnosť 61 % z celkového 

hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Absolvent predmetu získa informácie o ekonomických atribútoch podnikania, typoch podnikov, ako aj o 

základných ekonomických veličinách, ako je inflácia, nezamestnanosť, konkurencia. Predmet poskytne informácie 

o integračných zoskupeniach, Európskej únii a medzinárodnom obchode. Využitie ekonomiky v sociálnej práci, 

funkcie tretieho sektora, fungovanie a účel nadácií a verejnoprospešných inštitúcií. 

Obsah kurzu: 

• Historická podmienenosť hospodárstva (potreby a ich uspokojovanie). 

• Typy a formy ekonomík. 
 

• Trh a trhový mechanizmus. 

• Dopyt a ponuka, výrobné faktory. 
 

• Spoločnosť a typy spoločností. 

• Konkurencia, inflácia, nezamestnanosť. 
 

• Štátny rozpočet, národné hospodárstvo. 

• Svetové hospodárstvo, medzinárodná hospodárska integrácia, globalizácia. 
 

• Stručný vývoj ekonomického myslenia. 

• Ekonomika tretieho sektora. 



T_Z_OSP_1/2020 Strana 139 z 156 

VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNICTVA A SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 - Základy účtovníctva v sociálnej práci. 

Odporúčaná literatúra: 
 

BUGRI, Š. - PRIBIŠOVÁ, E. 2009. Základy ekonómie a ekonómia pre sociálnych pracovníkov. Bratislava: VŠZaSP sv. 

Alžbety Bratislava, 2009. 
 

BUGRI, Š. 2009. Vybrané kapitoly z ekonomiky zdravotníctva a sociálnej práce. Bratislava: VŠZaSP sv. 

Alžbety Bratislava, 2009. 

ŠLOSÁR R. - BÚROVÁ, S. - FABOVÁ, L. - LISÝ, J. 2006. Základy ekonómie a ekonomiky, Bratislava 2006. 

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov: 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 
 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

doc. Mgr. Ludvigh Cintulová Lucia, PhD. 

Dr. Urbanus Ndolvybrané  kapitoly a 

semináre Dr. Rábarová Lenka vybrané kapitoly a 

semináre 

Dátum poslednej zmeny: 10.12.2021 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW60  Názov kurzu: Základy ošetrovateľstva/ Basics of nursing 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 
 

Denná forma:2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne denná forma, počas celého štúdia 

Externá forma: V prípade, že je to možné, je potrebné absolvovať 6 hodín prednášok / 2 hodiny 

seminárov za semester v dennej forme štúdia, 

diaľkové štúdium: 24 hodín 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester: ročník, 3. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné  

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Klasifikačný zápočet: účasť na prednáškach a zvládnutie praxe  

Výsledky vzdelávania: 

Študenti získajú základné teoretické a praktické vedomosti a zručnosti v oblasti ošetrovateľstva a 

ošetrovateľských techník v súčasných charitatívnych a sociálnych zariadeniach, ako aj špecifické postupy v 

oblasti prevencie pri ošetrovaní klientov všetkých vekových kategórií v misijných krajinách. Oboznámia sa so 

zdravotníckymi technikami, asistenciou a výkonom ošetrovateľstva, s novými metódami liečby a holistickým 

prístupom ku klientom. Študenti získajú teoretické a praktické poznatky z ošetrovateľstva tak, aby ich vedeli 

využiť v domácej starostlivosti. Okrem toho študenti získajú vedomosti o základných postupoch pri poskytovaní 

prvej pomoci, najmä v rozvojových krajinách v nedostatočnom zdravotníckom systéme - analýza a zvládnutie 

situácie, určenie správneho postupu Výsledky vzdelávania:  

Obsah kurzu: 
 

1. História ošetrovateľstva 

2. Etické požiadavky na osobnosť a ľudské správanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a starostlivosti 
 

3. Potreby jednotlivca v zdraví a chorobe 

4. Starostlivosť o pomôcky a dezinfekcia 
 

5. Obväzový materiál, obväzová technika a jej použitie v ošetrovateľstve 

6. Hygienická starostlivosť o pacienta (všetky vekové kategórie) 
 

7. Terapeutická výživa v ošetrovateľstve 

8. Monitorovanie fyziologických funkcií 

9. Prevencia komplikácií spôsobených imobilitou a fyzickou aktivitou 
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10. Používanie tepla a chladu 

11. Farmakoterapia - pomoc pri príprave a podávaní liekov 
 

12. Nové koncepty liečby problémových a chronických rán 

13. Základná ošetrovateľská starostlivosť o klientov s infekčnými chorobami vyskytujúcimi sa najmä v tropických 
oblastiach 

 

14. Psychosociálne aspekty poskytovania základnej starostlivosti 

15. Tanatológia - paliatívna ošetrovateľská starostlivosť o umierajúcichObsah kurzu: 

Odporúčaná literatúra: 

Krčméry, V., Ťažiarová, M., Benca, J., et al.: Mimoriadne a naliehavé situácie v medzinárodnom verejnom 

zdravotníctve a sociálnej práci FZaSP Trnavskej univerzity, 2003 

Ondrušová, A., Doczeová, A., Krčméry, V., Augustínová, A., Benca, J. a i. : Vybrané kapitoly z tropických chorôb 

pre študentov verejného zdravotníctva a ošetrovateľstva. FZaSP Trnavskej univerzity, 2004 

V. Dobiaš: V. Dobiaš: Núdzová zdravotná starostlivosť, Informovanosť 2006 
 

Benca J., Sládečková V., Hvizdák F.: OTÁZKY A ODPOVEDE V PRVEJ POMOCI PRE OŠETROVATEĽSTVO A 
SOCIÁLNU STAROSTLIVOSŤ 

PRACOVNÍCI. Centrum Nepoškvrnenej Panny Márie, Nairobi 2007 

Kontrová, Ľ. - Kristová, J. a kol. 2006. Základy liečby a pomoci. Martin: Osveta, 2006 Krišková, A. 2001, 

Ošetrovateľské techniky. Martin: Osveta, 2001 

Kozierová, B. a kol. 1991. Ošetrovateľstvo I. Martin. Awareness, 1991 

Kopecká, K. - Kopecký, P. 1998 Zdravie a klinika chorôb. Martin: Osveta, 1998Doporučená literatúra: 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 
 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f  

Učiteľ: 

Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 

prof. MUDr. Bartkovjak Marián, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.12.2021 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW61 

  

Názov kurzu: Základy psychológie a vývinová psychológia/ 

Basics of psychology and developmental psychology  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

2 hodiny denných prednášok / 1 hodina seminárov týždenne za trimester, 

diaľkové štúdium (28 hodín), možnosť konzultácií s učiteľom.  

Počet kreditov:: 2 

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

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 

Vypracovanie semestrálnej práce. Úspešné absolvovanie ústnej skúšky (minimálna úspešnosť 61 % z celkového 

hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti získajú teoretické vedomosti o základoch všeobecnej psychológie. Získajú teoretické vedomosti o 

význame interakcie človeka s prostredím a jej vplyve na rozvoj osobnosti. 

Obsah kurzu: 
 

 - Dejiny psychológie, jej vznik a vývoj. 

 - Predmet psychológie v hlavných psychologických smeroch. 

 - Rozdelenie psychologických disciplín. 

 - Ontogenéza psychiky. 

 - Kognitívne procesy. 

 - Vnímanie. 

 - Pamäť a učenie. 

 - Pozor. 

 - Imaginatívne procesy. 

 - Premýšľanie. 

 - Inteligencia. 

 - Emócie a pocity. 

 - Osobnosť. 

 - Teória osobnosti. 

 - Vlastnosti - osobnostné črty. 

 - Aktivácia správania, prejavy, aktivačné faktory. 

 - Motivácia a sebavytváranie človeka. 

 - Psychologické javy súvisiace s motiváciou. 
 - Postoje. 
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 -Hodnoty . 

 - Túžby. 

 - Záujem. 

 - Životná dráha a postavenie osoby. 

 - Psychické napätie a stres. 

 -Syndróm vyhorenia. 
 -Zmysel života. 

Odporúčaná literatúra: 

PLHÁKOVÁ, A. 2007. Učebnica všeobecnej psychológie. 3. vyd. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1499-3. 

ATKINSONOVÁ, R.L. - ATKINSON, R.C. - SMITH, E.E. - BEM, D.J. 2003. Psychológia. Praha: Portál, 2003. 

BOROŠ, J. 2002. Úvod do psychológie. Bratislava: IRIS, 2002. ISBN 80-89018-35-1. BOROŠ, 

J. a kol. 1999. Psychológia. Bratislava: IRIS, 1999. ISBN 80-88778-87-5. 

NÁKONEČNÝ, M. 1998. Základy psychológie. Praha: Academia, 1998. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:  

Hodnotenie kurzu 
 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

doc. PhDr. Sovčíková Eva, PhD., 

Dr. Ndung Ann vybrané kapitoly a semináre 

Dátum poslednej zmeny: 10.12.2021 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 

 



T_Z_OSP_1/2020 Strana 144 z 156 

VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNICTVA A SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

 
 

 

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

Fakulta: Mary Immaculata Institute of Social work and Tropical medicine, Keňa Nairobi  

Kód predmetu:  SW62 Názov kurzu: Základy vedecko-výskumnej činnosti/ Basics 

of scientific research.  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích aktivít: 

2 hodiny denných prednášok týždenne / 1 hodina seminárov týždenne 

/trimestrálne diaľkové štúdium (28 hodín), možnosť konzultácií s 

učiteľom.  

Počet kreditov:3 

Odporúčaný semester / trimester: 2. ročník, 5. trimester  

Stupeň vzdelania: 1. stupeň (bakalár) 

Predpoklady: bezpodmienečné 

Podmienky na absolvovanie kurzu: 
 

Úspešné absolvovanie písomného testu (minimálna úspešnosť 61 % z celkového hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 
 

Študenti získajú základné vedomosti a zručnosti na zvládnutie špecifických problémov pri príprave a realizácii 

kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu v praxi. Získajú teoretické a praktické vedomosti na určenie 

výskumného problému a jeho prípravu na analýzu, základné techniky zberu údajov a ich charakteristiky, metódy 

výberu výskumnej vzorky, konštrukciu hypotéz, výber ukazovateľov, tvorbu otázok, výskum, analýzu a 

interpretáciu výsledkov. 

Obsah kurzu: 
 

 - Kvalitatívne a kvantitatívne metódy výskumu. 

 - Zhromažďovanie počiatočných informácií. 

 - Pozorovanie. 

 -Rozhovor. 

 - Dotazníková metóda. 

 - Výskum dokumentov. 

 - Otázky v rozhovore a dotazníku. 

 - Škálovanie. 

 - Výberový súbor. 

 -Spracovanie údajov. 
 - Experiment. 
 Obsah kurzu: 

Odporúčaná literatúra: 

PAVLIČEK, J. - DOBRÍKOVÁ, P. 2007. Sociálny výskum a štatistické spracovanie údajov. Bratislava: VŠZaSP sv. 

Alžbety, 2007. 

SURYNEK, A. - KOMÁRKOVÁ, R. - KAŠPAROVÁ, E. 2001. Základy sociologického výskumu. Praha: Management 

Press, 2001. 
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DISMAN, M. 2006. Ako sa vytvárajú sociologické poznatky. Praha: Karolinum, 2006. 

HENDL, J. 2006. Kvalitatívny výskum. Praha: Portál 2006. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie kurzu: Angličtina  

Poznámky:   

Hodnotenie kurzu 

Celkový počet hodnotených študentov: 

 A B C D E FX  

 a b c d e f 

Učiteľ: 

doc. Mgr. Ludvigh Cintulová Lucia, PhD. 

Dr. Vitalis Odero 

Dátum poslednej zmeny: 10.12.2021 

Schválil: doc. Veronika Sládečková PhD. 

 
 

 

11. Aktuálny rozvrh akademického roka a aktuálny rozvrh (alebo hypertextové prepojenie) 
 
 

12. Osobná bezpečnosť: 
 

1. doc. MUDr. Veronika Sládečková PhD. xxx@xxx 
 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12300 
 

Predmety: Sociálna práca s obeťami násilia, Sociálna práca s drogovo závislými, Sociálna problematika dospievajúcich 
 

 
2. doc. Mgr. art. Martina Utešená, PhD.- xxx@xxx  

 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12438 
 

Predmety: Sociálna pedagogika, ekológia, starostlivosť o zdravie matiek, otázky ekonomického rozvoja Afriky, sociálna práca s 
migrantmi a žiadateľmi o azyl, sociálna práca vo verejnej správe , seminár k diplomovej práci 

 

 
3. Mgr. Mário Jančovič, PhD. xxx@xxx 

 

          https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12434  

   Predmety: Počítačová gramotnosť 

 

 
4. Dr. Lenka Rábarová Pandya, PhD. xxxx@xxx 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12460 
 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12300
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12438
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12434
mailto:martina.utesena@gmail.com
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12460
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Predmety: Sociálna psychológia, Sociálna patológia, Sociálne služby, Sociálna politika, Sociálno-psychologický výcvik - 
komunikačné zručnosti, 

5. PhDr .Kristína Pauerová, PhD. xxx@xxx 
 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12478 
 

Predmety: Metódy sociálnej práce (všeobecná a prípadová práca), Špeciálna a liečebná pedagogika, Metódy sociálnej práce II 

(skupinová práca) 

 
 

6. PhDr. Pecháčová Kimuli Dária xxx@xxx 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25368 

 

Predmety: Semestrálna práca, Odborná prax I, Projekt v sociálnej práci, Odborná prax II, Odborná prax 
 
 
 

 

Názov subjektu 
 

Názov 
 

Funkcia 
 

Kvalifikácia 
Pracovn

ý čas 

Typ 
vzdelávania 

aktivity 

Jadr
o 

áno/nie 

Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce / 
Introduction to Study and History of Social 
Work 

 

Radková Libuša 
 

1P 
 

11 
 

100 
 

L 
 

áno 

Základy psychológie a vývinová 
psychológia / Všeobecná a vývinová 
psychológia 

Ann Ndungu 
Šovčíková Eva 

   
S 

L/S 

 

áno 

Základy filozofie / Introduction to 
Philosophy 

Bučko Ladislav 1P 11 100 L/S 
 

áno 

Sociológia / Úvod do sociológie 
Tretiaková Jana 
Matulník Jozef 

3O 
1P 

31 
11 

100 
100 

S 
L/S 

áno 

Štatistika pre sociálnu prácu / Basic Social 
Štatistika 

Radková Libuša 
1P 11 100 

L/S 
áno 

 
 

Biológia / Všeobecná biológia 
Vitalis Odero 

Šuvada Jozef 

3O 
 

1P 

31 
 
 

11 

 

100 
100 

 
S 

L/S 

áno 

Informatika / Počítačová gramotnosť Jančovič Mário 3O 31 100 S áno 

SPV I - sebapoznávanie , sebahodnotenie/ 
Socio-psychologický výcvik I.- 
sebapoznávanie, sebahodnotenie 

 

Poloňová Jaroslava 
 

2D 
 

21 
 

100 
 

S 
áno 

Základy a teória sociálnej práce / Basic 
Principals and Theory of Social Work 

Radková Libuša 1P 11 100 L/S 
áno 

Etika v sociálnej práci / Ethics in Social 
Work 

Bučko Ladislav 1P 11 100 L/S 
áno 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12478
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25368
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Základy ekonomiky pre sociálnych 
pracovníkov / Basis Economics for Social 
Workers 

Urbanus Ndolo 
Rábarová Lenka 

Ludwigh Cintulová 
Lucia 

3O 
3O 
2D 

31 
31 
21 

100 
100 
100 

S 
L 

áno 

Úvod do verejného zdravotníctva / 
Introduction to Public Health 

Vitalis Odero 
Benca Juraj 

3O 
1P 

31 
11 

 

100 
100 

S 
L 

áno 

Občianske a rodinné právo / Civil and 
Family Law 

Silas Seminega 
Tkáč Vojtech 

3O 
1P 

31 
11 

100 
100 

S 
L 

áno 

Pedagogika / Pedagogika Poloňová Jaroslava 2D 21 100 L/S áno 

Sociálna politika / Social Politics Tkáč Vojtech 1P 11 100 L/S áno 
Rábarová Lenka 3O 31 100 S 

 

Epidemiológia / Epidemiology 
Victor Namulanda 
Šuvada Jozef 

3O 
1P 

31 
11 

100 
100 

S 
P/C 

áno 

 

Základy ošetrovateľstva / Nursing Basics 
Benca Juraj 

Šuvada Jozef 
1P 
1P 

11 
11 

100 
100 

L/S 
L/S 
L/S 

áno 

Bartkovjak Marián 
 

1P 
11 
11 

100 

 
 

Ročníková práca / Semester Thesis 

Poloňová Alexandra 
Pecháčová Kimuli 

Dária 

2D 
3O 

21 
31 

100 
100 

 
L 
S 

áno 

Sociálna pedagogika / Social Pedagogy 
Nicodemus Kimuli 

3O 31 50 
S 
L 

áno 

Utešená Martina 2D 21 100 

SPV II - komunikácia / Sociálno-
psychologický výcvik - komunikačné 
zručnosti 

Poloňová Jarmila 2D 21 100 
S 
S 

áno 

Rábarová Lenka 3O 31 100 

Ľudský rozvoj / Human development 
Tretiaková Jana 
Matulník Jozef 

3O 
1P 

31 
21 

100 
100 

S 
L 

áno 

Metódy sociálnej práce I / Methods of 
Sociálna práca I (všeobecná a prípadová 
práca) 

Poloňová Jaroslava 
Pauerová Kristína 

2D 
3O 

21 
31 

100 
100 

L/S 
áno 

 

Sociálna psychológia 
Ndungu Ann 

Rábarová Lenka 
Šovčíková Eva 

3O 
3O 
2D 

31 
31 
21 

50 
100 
20 

S 
S 
L 

Pediatria pre sociálnu prácu / Pediatrics 
for Social Work 

Šuvada Jozef 
Bartkovjak Marián 

Benca Juraj 

1P 
1P 
1P 

11 
11 
11 

100 
100 
100 

L 
L 
L 

áno 

Odborná prax I./ Professional Praxis I. 
Pecháčová Kimuli 

Dária 
3O 31 100 S 

áno 

 
Ekológia / Ekológia 

Urbanus Ndolo 
Utešená Martina 

3O 
2D 

31 
21 

50 
 

100 

S 
L 

 
nie 
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Špeciálna a liečebná pedagogika / Special 
and Therapeutic Pedagogy 

 
Poloňová Jaroslava 

 
2D 

 
21 

 
100 

 

L 

S 

 
 

nie 

Pauerová Kristína 3O 31 100 

 
Sociálna patológia / Social Pathology 

 
Nicodemus Kimuli 

 
3O 

 
31 

 
50 

 

S 
S 
L 

áno 

Rábarová Lenka 
Poloňová Jaroslava 

3O 
2D 

31 
21 

100 
100 

Sociálna práca s ľuďmi so špeciálnymi 
potrebami / Social Work with People with 
Special Needs 

Radková Libuša 
Ludvigh Cintulová 

Lucia 

1P 
2D 

11 
21 

100 
100 

L/S 
LúS 

áno 

Základy vedecko-výskumnej 
činnosti/Basics of science 

Odero Vitalis 
Ludvigh Cintulová 

Lucia 

3O 
2D 

31 
21 

50 
100 

S 
L 

áno 

 

Projektovanie v sociálnej práci / Project in 
Social Work 

Doc. Sládečková 
Veronika 

Dr. Pecháčová Kimuli 
Dária 

 

2D 
3O 

 

21 
31 

 

100 
100 

 

L 
S 

áno 

Ochrana zdravia v materstve / Maternal 
Health Care 

Utešená Martina 2D 21 100 
L 
S 

áno 

Adhiambo Eunice 3O 31 100 

Kresťanská a kultúrna antropológia / 
Christian and Cultural Antropology 

Bučko Ladislav 1P 11 100 L/S 
 

nie 

Africký ekonomický rozvoj / Issues in 
African Economic Development 

Utešená Martina 2D 21 100 
L 
S 

 

nie 
Ndolo Urbanus 3O 31 100 

 
Sociálne zabezpečenie / Social Security 

Ludvigh Cintulová 
Lucia 

 

2D 
 

21 
100  

L/S 

áno 

Kazuistika / Kazuistický seminár Poloňová Jaroslava 
Dadline Keverenge 

2D 
3O 

21 
31 

100 
100 

L/S 
S 

áno 

Hygiena detí / Child Hygiene 
Šuvada Jozef 

Namulanda Viktor 
1P 
3O 

11 
31 

100 
100 

L 
S 

áno 

Sociálna práca so závislými / Social Work 
so závislými 

Sládečková Veronika 
Kennedy Onyiko 

2D 
3O 

21 
31 

100 
50 

L 
S 

áno 

Psychiatria pre sociálnu prácu / Psychiatry 
for Social Work 

 
 

Šuvada Jozef 

1P 
 

11 
100 L 

áno 

áno 

Tropické ochorenia / Tropical medicine Benca Juraj 21 11 100 L/S áno 

Sociálne otázky adolescencie / Social 
Otázky dospievania 

Sládečková Veronika 
Kenned Onyiiko 

2D 
3O 

21 
31 

100 
50 

L 
S 

nie 

Andragogika / Andragogika 
Bučko Ladislav 
Timothy Okatta 

1P 
2D 

11 
32 

100 
50 

L 
S 

nie 

Metódy sociálnej práce II / Methods of 
Social Work II (group work) 

Poloňová Jaroslava 
Pauerová Kristína 

2D 
3O 

21 
31 

100 
100 

L 
S 

áno 
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1. Význam rekreačných aktivít pre pacientov s Alzheimerovou chorobou 

2. Spiritualita a viera ako základný prvok v programoch rehabilitácie závislostí 

3. Stratégie používané sociálnymi pracovníkmi na prevenciu vyhorenia 

4. Význam budovania emocionálnej inteligencie u sociálneho pracovníka 

Sociálno-právna ochrana detí a sociálna 
kuratela / Socio-legal Protection of 
Children and Social Custody 

 

Mikloško Jozef 
 

1P 
 

11 
100 

 

L/S 
áno 

Silas Seminega 3O 31 50 

Prvá pomoc / First Aid Kanáliková Katarína 2D 21 50 L/S áno 

Metodológia výskumu v sociálnej práci / 
Research Methodology in Social Work 

Radková Libuša 
Tretiaková Jana 

1P 
3O 

11 
31 

100 
100 

L/S 
S 

áno 

Biblické základy sociálnej práce / Biblical 
Foundation for Social Work 

Bučko Ladislav 1P 11 100 L/S 
 

nie 

Sociológia deviantného správania / 
Sociológia deviantného správania 

Matulník Jozef 1P 11 
31 

100 
100 

L 
S 

nie 

 Tretiaková Jana 3O     

 
Sociálne služby / Social Services 

Ludvigh Cintulová 
Lucia 

Kimuli Nicodemus 
Rábarová Lenka 

2D 
3O 
3O 

11 
31 
31 

100 
50 

100 

L 
S 
S 

 
áno 

Sociálna prevencia / Social Prevention Poloňová Jaroslava 2D 21 100 
L 
S 

 
áno 

Okatta Timothy 3O 31 50 

Sociálna práca s rodinou / Family Social 
Práca 

Šuvada Jozef 
Namulanda Viktor 

1P 
3O 

11 
31 

100 
100 

L 
S 

áno 

Odborná prax II/ Professional Praxis II 
Pecháčová Kimuli 

Dária 
3O 

 
31 

100 S 
 

áno 

Komunitná sociálna práca / Community 
Social Work 

Ludvigh Cintulová 
Lucia 

Ndolo Urbanus 

2D 
3O 

11 
 

31 

100 
 

50 

L 
S 

 
 

áno 

Starostlivosť o podvyživené deti / Care for 
Deti s podvýživou 

Benca Juraj 
Namulanda Viktor 

1P 
3O 

11 
31 

100 
100 

L 
S 

 
áno 

Sociálna práca s obeťami násilia / Social 
Work with Victims of Violence 

Sládečková Veronika 
Seminenga Silas 
Rábarová Lenka 

2D 
3O 
3O 

21 
31 
31 

100 
50 

100 

L 
S 
S 

 
 

áno 

 
Misiológia / Missiology 

 
Bučko Ladislav 

1P 
 

11 
100 L/S 

 
áno 

Prevencia HIV a poradenstvo / HIV 
Prevencia a poradenstvo 

Ťažiarová Marta 
Odero Vitalis 

2D 
3O 

21 
11 

100 
100 

L 
S 

 
áno 

Sociálna práca s migrantmi a žiadateľmi 
o azyl / Social Work with Migrants and 
Žiadatelia o azyl 

Martina Utešená 
Dadline Keverenge 

2D 
3O 

21 
31 

100 
50 

L 
S 

 
 

áno 

Sociálna práca s deťmi ulice / Social Work 
s deťmi z ulice 

Ťažiarová Marta 
Kimuli Nicodemus 

2D 
3O 

21 
31 

100 
100 

L 
S 

 
áno 

Sociálna práca vo verejnej správe / Social 
Práca vo verejnej správe 

Utešená Martina 
Urbanus Ndolo 

2D 
3O 

21 
31 

100 
50 

L 
S 

 
áno 

Seminár k bakalárskej práci / Bachelor 
Seminár k diplomovej práci 

Utešená Martina 
Dr. Johnson Mavole 

2D 
3O 

21 
31 

100 
100 

L 
S 

 
áno 

Odborná prax III/ Professional Praxis 
Pecháčová Kimuli 

Daria 
3O 

 
31 

100 S 
 

áno 

a) Aktuálne informácie o školiteľoch a témach bakalárskych prác: 
 

prof. MUDr. Mgr. Marián Bartkovjak, PhD. xxxxx@xxxxx 
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doc. Mgr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD. xxxxxxx@xxxxxx 

 
 
 

5. Predpoklady bezpečného detstva a funkčnej rodiny. 
 
 

doc. MUDr. Veronika Sládečková, PhD. 

1. Vzájomná závislosť a jej vplyv na sociálny život jednotlivca 

2. Nezamestnanosť a jej negatívny vplyv na mladých ľudí 

3. Syndróm vyhorenia u dobrovoľníkov v mimovládnych organizáciách a jeho prevencia 

4. Prevencia syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov 

5. Terapia pre seniorov ako forma zlepšenia kvality života 

6. Alkoholizmus v rodine a problém vzájomnej závislosti 

7. Negatívny vplyv alkoholizmu na jednotlivca a rodinu a význam sociálnej práce v tejto oblasti 
 

 

1. Vplyv závislosti od alkoholu na integritu osobnosti 
 

2. Využívanie terapií na podporu rozvoja príjemcov so zdravotným postihnutím 
 

3. Vzdelávanie a starostlivosť o dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím 
 

4. Iné ako látkové závislosti v súčasnosti 

5. Vzťah medzi výchovnými štýlmi a rizikovým správaním adolescentov 

doc. Mgr. Poloňová Jaroslava, PhD. xxxx@xxxx 

1. Faktory ovplyvňujúce začlenenie osôb so zdravotným postihnutím na otvorený trh práce 

2. Kvalita poskytovania sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím v Keni a na Slovensku 

3. Sociálny pracovník ako neoddeliteľná súčasť procesu osamostatňovania mladého človeka so zdravotným postihnutím 

4. Sexualita ľudí s mentálnym postihnutím z pohľadu verejnosti a odborníkov 
 
 

doc. RNDr. Mgr. Páleníková Milica, PhD. xxxxx@xxxxx 

1. Vplyv environmentálnych zmien na kvalitu života 

 
2. Environmentálna kríza a aktivity VŠZaSP sv. Alžbety 

 
3. Vybrané globálne problémy a ich riešenia z pohľadu sociálnej práce 

 
4. Chudoba a životné prostredie 

mailto:luciacin83@gmail.com
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5. Vplyv zmeny klímy na globálnu migráciu 

 
6. Kresťania a ekológia (Niektoré aspekty globálnej environmentálnej krízy) 

prof. Ing. Mgr. Radková Libuša, PhD.  

1. Význam neziskových organizácií v sociálnej práci 

2. Dobrovoľníctvo ako fenomén sociálnej práce 

3. Hľadanie zmyslu života podľa V. E. Frankla a jeho význam pre sociálnu prácu. 

4. Práca Univerzity zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v rozvojovom svete 

5. Sú pre nás migranti príležitosťou alebo hrozbou? 
 
 

prof. MUDr. Šuvada Jozef, PhD., MPH, MBA xxx@xxx 

 
1. Význam a úloha sociálneho pracovníka počas pandémie Covid 19 v Keni: porovnanie situácie v rokoch 2020-2021. 

2. Výzvy a obmedzenia sociálneho pracovníka počas pandémie Covid 19 v Keni 
3. Samovražednosť adolescentov počas pandémie Covid 19. 
4. Nástrahy okultizmu u dospievajúcich - význam, úloha a prevencia zo strany sociálneho pracovníka. 
5. Dilemy manželstva a rodiny v súčasných podmienkach spoločnosti 

 
 

b) Odkaz na vedeckú/umelecko-pedagogickú charakteristiku vedúcich záverečných prác. 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 

 

c) Zástupcovia študentov zastupujúci záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt). 
 

d) Študijný poradca pre študijný program (s kontaktnými údajmi a informáciami o prístupe k poradenstvu a rozvrhu 
konzultácií). 

Dr. Daria Pecháčová Kimuli xxx@xxx 
 

e) Ostatní podporní pracovníci študijného programu - pridelená študijná referentka, kariérny poradca, administratíva, 
ubytovacie oddelenie atď. (s kontaktmi). 

Mgr. Zuzana Ryšánková, xxx@xxx  
 

8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora 
Na detašovanom pracovisku v Nairobi sú vytvorené dostatočné materiálne, priestorové a informačné podmienky pre výučbu 
študijného programu sociálna práca v bakalárskom stupni. Študenti majú prístup do knižnice CUEA (Katolícka univerzita východnej 
Afriky). Študijný program je zabezpečený dostatočným počtom učební a seminárnych miestností, ako aj posluchárňou. Technickú 
stránku vyučovacieho procesu zabezpečuje dostatočný počet počítačov a dataprojektorov. 

 

a) Študenti majú v priestoroch partnerskej budovy CUEA k dispozícii bezplatné Wi-Fi pripojenie a podľa potreby môžu 
využívať aj počítačové miestnosti s internetom. Počet počítačov v jednej počítačovej miestnosti je 30 kusov. 
Spolupracujúca budova CUEA má celkovo 5 počítačových miestností. Študenti majú možnosť komunikovať priamo s 
učiteľom prostredníctvom e-zdrojov, katedra komunikuje so študentmi prostredníctvom webovej stránky a spoločnej e-
mailovej adresy pre celý rok. 
Pre potreby študentov učitelia na detašovanom pracovisku v Nairobi pripravujú nepublikované učebnice a vydávajú aj 
zborníky z konferencií s medzinárodnou účasťou. Doteraz katedra zorganizovala dve medzinárodné konferencie, z ktorých 
boli vydané zborníky. Detašované pracovisko v Nairobi vydalo 9 titulov vysokoškolských študijných textov a učebníc 
zameraných na filozofiu, etiku, sociológiu, metódy sociálnej práce a misijno-sociálnu prácu s jednotlivými cieľovými 
skupinami. 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
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Pokrytie jednotlivých celkov študijného programu dostupnou študijnou literatúrou zabezpečuje aj SEU, kde bolo 
vydaných 39 vysokoškolských učebníc v príbuzných odboroch, ktoré tvoria základné poznatky v študijnom programe 
sociálna práca: psychológia, pedagogika, základy a dejiny sociálnej práce, metódy sociálnej práce, sociálna patológia, 
etika, prípadové štúdie, náboženstvo, misijná a charitatívna činnosť a i. (pozri vydavateľstvo SEU). Edičná rada katedry 
ďalej pripraví plán publikácií na nasledujúce 3 roky. V edičnom pláne sa počíta s vydávaním ďalších učebných textov tak, 
aby výučba jednotlivých predmetov bola zabezpečená základnou učebnou literatúrou. 

 

Aktuálne informácie o knižnici možno získať na domovskej stránke knižnice, ktorá sa priebežne aktualizuje na adrese 
www.vssvalzbety.sk (http://www.vssvalzbety.sk/kniznica ). 
Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese: https://www.vssvalzbety.sk/kniznica 

 

K dispozícii je knižnica Katolíckej univerzity východnej Afriky (CUEA) ako partnerskej univerzity, kde sa vyučujú študenti, a  tiež 
knižnica v AMREF, kde poskytujeme pravidelný prístup učiteľom a študentom. Študenti a učitelia majú do knižnice voľný vstup. 
Obe knižnice sú otvorené denne od pondelka do soboty do 21:00 a študenti majú prístup k počítačom a internetu. 
Knižnica Katolíckej univerzity východnej Afriky obsahuje všetky potrebné a relevantné publikácie a mediálne materiály z oblasti 
spoločenských vied (viac ako 3 000 vedeckých a odborných publikácií) a knižnica AMREF obsahuje všetky potrebné a relevantné 
publikácie a materiály z oblasti zdravotníckych vied (viac ako 2 000 vedeckých a odborných publikácií). 
Na mieste je k dispozícii multimediálne vybavená študovňa s 15 počítačmi a dataprojektorom. Knižnično-informačné služby sú 
zamerané najmä na: 
● absencie v prenájme, 
● návštevnosť pôžičiek, 
● medziknižničný fond, 
● poradenstvo v oblasti využívania informačných technológií, 
● vydavateľstvo, služby so zabezpečením ISBN pri vydávaní publikácií v rámci celého školského vydavateľstva, 
● reprografické služby pre používateľov knižnice. 
Redakčná rada univerzity má edičný plán na tento rok. Plán predpokladá vydávanie skrípt, resp. iných učebných textov tak, aby 
výučba jednotlivých predmetov bola zabezpečená základnou učebnou literatúrou. Doteraz bolo priamo na univerzite vydaných 
viac ako 33 skrípt a vysokoškolských učebníc. 

 
Informačné technológie 
Informačné systémy (IS) 
V období rokov 2015 - 2020 bolo nasadených niekoľko nových a modernizovaných existujúcich univerzitných IS, ktoré poskytujú 
informácie o odolnosti voči riadeniu v týchto oblastiach: 
- Evidencia študentov - Akademický informačný systém (AIS) sa v súčasnosti používa na evidenciu študentov aj študijných 
výsledkov. Okrem študijných výsledkov obsahuje aj evidenciu záverečných prác, rozvrh hodín a registráciu študentov. Zároveň sa 
prostredníctvom AIS poskytujú údaje do Centrálneho registra študentov a Centrálneho registra záverečných prác. Na úrovni 
riadenia slúži AIS ako zdroj pre vykazovanie výučby a pre meranie vzdelávacích výsledkov pracovísk a ich študijnej ponuky. 
- DOC (document management system) slúži ako autorizovaná zóna pre zamestnancov a študentov univerzity a spolu s 
intranetovou časťou webovej stránky zabezpečuje prístup k aktuálnym dokumentom (vnútorné predpisy univerzity a fakulty, 
formuláre, rozhodnutia rektora, dekanov (napr. v oblasti štipendií), softvér (licencovaný a voľne dostupný), pracovné materiály 
riadiacich zložiek a pod. 
- E-learningové systémy na podporu výučby a podporu projektov. 
- Vonkajšiu prezentáciu univerzity zabezpečuje jej webová stránka. 

 
c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaného v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, 
manuály e-learningových portálov. Postupy prechodu z denného na diaľkové štúdium. 

 
Systémy elektronického vzdelávania 

EDU vzdelávací systém - E-learningový portál E-learningové systémy 

http://www.vssvalzbety.sk/
http://www.vssvalzbety.sk/
http://www.vssvalzbety.sk/kniznica
https://www.vssvalzbety.sk/kniznica
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Vzdelávací systém EDU - univerzitný e-learningový portál poskytuje automatický prístup všetkým študentom a učiteľom 

univerzity. Znamená podporu všetkých predmetov a zdieľanie študijných materiálov pre študentov. Podporuje jednoduché 

odovzdávanie úloh a zadaní a zabezpečuje prehľadnú komunikáciu vo fórach. Má sofistikované možnosti online testovania 

vedomostí. 

Dištančné vzdelávanie sa zabezpečuje prostredníctvom interného online vzdelávacieho systému ELIX a WEBEX, ktorý bol 

pripravený len pre potreby univerzity. Systém umožňuje prednášať v reálnom čase s aktívnou spätnou väzbou, ako aj 

poskytovať spätnú väzbu a názory študentov prostredníctvom ankiet. Systém umožňuje aj individuálne testovanie formou 

testu, kde je možné pre každého študenta pripraviť iný test na konkrétny čas. 

Odkaz: https://elix.seuniversity.eu 
 
 
 
 

b) Dištančné vzdelávanie zabezpečuje interný online vzdelávací systém s názvom ELIX, ktorý bol pripravený len pre potreby 
univerzity. Systém umožňuje prednášať v reálnom čase s aktívnou spätnou väzbou, ako aj poskytovať spätnú väzbu a 
názory študentov prostredníctvom ankiet. Systém umožňuje aj individuálne testovanie formou testu, kde je možné pre 
každého študenta pripraviť iný test na konkrétny čas. Odkaz: https://elix.seuniversity.eu 
Univerzita má zároveň k dispozícii elektronický systém CISCO webex. Na Nám.1.mája 1 je miestnosť s kompletným 
multimediálnym vybavením na prenos konferencií. 

 
 

c) Naším hlavným partnerom je CUEA - Katolícka univerzita východnej Afriky. CUEA poskytuje priestory, počítače, knižnicu a 
športové zariadenia. Na detašovanom pracovisku v Nairobi sú vytvorené dostatočné materiálne, priestorové a 
informačné podmienky na výučbu študijného programu sociálna práca v bakalárskom stupni. Študenti majú prístup do 
knižnice CUEA (Katolícka univerzita východnej Afriky). Študijný program je zabezpečený dostatočným počtom učební a 
seminárnych miestností, ako aj posluchárňou. Technickú stránku vyučovacieho procesu zabezpečuje dostatočný počet 
počítačov a dataprojektorov. 

 
d) Špeciálna prax študentov sa poskytuje v týchto zariadeniach: 

Charles Lwanga Children Nutrition Centre, Lunga Lunga slums 

St.Kizito boys rehabilitation centre, Mihango 

Gianna Beretta chlapčenské rehabilitačné centrum, 

Mihango Bl.Zdenka Schellingova dievčenské rehabilitačné 

centrum, Utawala Klinika sv. Rafaela, Mihango 

Klinika Mary Immaculate, South 

B. Imani Childrens home, Kayole 

Mama Ngina Childrens home, South C. 

Kwetu home of peace, Kamulu 

Rehabilitačné centrum pre chlapcov Bosco, Karen 

Rehabilitačné centrum Mary Immaculate, Soutb 

B Happy life Childrens Home, Thika road 

https://elix.seuniversity.eu/
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e) Možnosť stáží a mobility na praktických a študijných pobytoch v krajinách s menej rozvinutou infraštruktúrou: 
 

Možnosť stáží a mobility 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 

. 
9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o študijný program 
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium. 

 

Požiadavky na prijatie uchádzačov: 
1. Stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. 
2. Vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium (formulár si môžete zakúpiť v ŠEVT alebo stiahnuť na 
http://www.minedu.sk/odporucane- formulare-a-prihlaska-na-vs/) obsahuje: - overenú kópiu maturitného vysvedčenia, 
Uchádzači, ktorí ukončia štúdium v školskom roku 2020/2021, predložia overenú kópiu maturitného vysvedčenia a kópiu 
(neoverenú) koncoročného vysvedčenia. 
osvedčenie zo 4. ročníka dodatočne (§ 58 ods. 1 6 zákona č. 455/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách v znení neskorších predpisov) pred termínom zápisu, aby bolo možné včas zaslať rozhodnutie o prijatí na 
štúdium. Bez predloženia overenej kópie maturitného vysvedčenia nebude uchádzač zapísaný na štúdium (§ 59 ods. 3 zákona č. 
455/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov). O vysokých školách v znení neskorších predpisov). 
- kópie (neoverených) koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole + zoznam známok s vypočítaným priemerom 
v žiadosti, 
- uchádzači, ktorí študovali na zahraničnej strednej škole - rozhodnutie o uznaní rovnocennosti diplomu (fotokópia rozhodnutia 
musí byť úradne overená) sa dokladá aj neoverená kópia zahraničného diplomu, 
- životopis (podpísaný), 
- uchádzač o externú formu štúdia uvedie v prihláške na s. 3 údaje o zamestnaní. 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie 

 

b) Prijímacie konanie. 
Súčasťou prijímacieho konania môže byť test z gymnaziálneho učiva z predmetov biológia a spoločenskovedný prehľad. 
Podľa § 58 ods. 6 zákona o vysokých školách o prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného fakultou rozhoduje 
dekan. O prijatí na študijný program uskutočňovaný univerzitou rozhoduje rektor. 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie 

 

a) Výsledky výberového konania za posledné obdobie 
 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pd
f https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie 

 
 

13. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania 
 

Odkaz na Správu o monitorovaní kvality vzdelávania na VŠZaSP sv. Alžbety 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 

 
 

Výročná správa o vysokoškolskom vzdelávaní, ktorá zahŕňa aj meranie kvality štúdia (kapitola XII.): 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VyrocnaSPRAVA/VyrocnaspravaocinnostiVSZaSPsv.Alzbetyzarok2020.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/projekty/humanitarne-projekty/projekty/ukrajina/misia
https://www.vssvalzbety.sk/projekty/humanitarne-projekty/projekty/ukrajina/misia
https://www.vssvalzbety.sk/projekty
http://www.minedu.sk/odporucane-
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
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
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
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a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu. 
 

Kvalita poskytovaného vzdelávania sa hodnotí z pohľadu študentov vyplnením dotazníka pre jednotlivé predmety a učiteľov, 
ktorý sa distribuuje priebežne každých 6 mesiacov. Výsledky sa spracúvajú do hodnotiacej správy. O výsledkoch hodnotenia je 
pravidelne informovaná vedecká rada univerzity. Správy sú k dispozícii. 

 
 

b) Výsledky spätnej väzby od študentov a súvisiace opatrenia na zlepšenie kvality študijného programu. 
 

Výsledky monitorovania kvality pomocou dotazníka sa dvakrát ročne spracúvajú do hodnotiacej správy. Správy sú k dispozícii. 
Správa sa prerokúva na vedeckej rade a o výsledkoch sú informovaní vedúci katedry a učitelia. 
Na základe hodnotiacej správy vedúci katedry a garanti študijného programu prerokujú opatrenia na zlepšenie kvality na porade 
katedry s učiteľmi. Uplatňujú sa v jednotlivých predmetoch. 

 
 

Vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa študentov alebo študijných programov, ročenka štúdia, podmienky pre 
uchádzačov o štúdium, možnosti pôžičiek na štúdium, poplatky a štipendiá, pokyny rektora týkajúce sa štúdia sú zverejnené 
na www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie. 

 

- Pokyny k poplatkom sú k dispozícii tu: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/poplatky 
 

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

- Poradie štipendií: 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.p 
df 

 

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

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

Stabilizačné pôžičky pre študentov: https://www.stabilizacnepozicky.sk/uploads/files/Oznam/2021-2022/2021-08-11_- 
_Oznam_stabilizacne_2021-2022.pdf 
- 

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

 

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

- Kompetencie, vedomosti, zručnosti - študijný program sociálna práca:  
 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/KompetencieVedomostiZrunosti.pdf  
 

- Ročenka: 
- https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka 

 
- Ďalšie dokumenty: https://www.vssvalzbety.sk/infoportal/smernice 

http://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie
http://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/poplatky
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/socialne-stipendium
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/tehotenske-stipendium
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/motivacne-stipendium
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/motivacne-stipendium
https://www.stabilizacnepozicky.sk/uploads/files/Oznam/2021-2022/2021-08-11_-_Oznam_stabilizacne_2021-2022.pdf
https://www.stabilizacnepozicky.sk/uploads/files/Oznam/2021-2022/2021-08-11_-_Oznam_stabilizacne_2021-2022.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/KompetencieVedomostiZrunosti.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka
https://www.vssvalzbety.sk/infoportal/smernice

