
VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

T_Z_OSP_1/2020 Strana 1 z 81 

 

 

Opis študijného programu – osnova 

 
Názov vysokej školy Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. 

Sídlo vysokej školy Palackého 1, 811 02 Bratislava 

Identifikačné číslo vysokej školy 31821979 

Názov fakulty Ústav Božieho milosrdenstva Žilina 

Sídlo fakulty Na stanicu 657/24, 010 9 Žilina 

 
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu: Programová rada 

Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu: 10.01.2022 
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu: 
Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou: 10.01.2022- Programová rada 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada 

 

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

 

Odbor: 33. Sociálna práca 

 
Študijný program: Sociálna práca s deťmi a mládežou (angl. Social Work with Children and Youth) 

Kód programu: 100455, UIPŠ kód: 7761R29 
https://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/100455 

 

b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania. 
 

Stupeň: prvý 

ISCED-F kód: 092 Sociálna starostlivosť 
655 - Bakalárske štúdium na vysokých školách - profesijne orientované študijné programy 

 

c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu. 
 

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

milosrdenstva Žilina Sídlo vysokej školy:  Na stanicu 657/24, 010 09 Žilina 

 
d) Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo 

kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-
F kódy odboru/ odborov 

 

ISCED-F kódy: 

092 Sociálna starostlivosť 
0920 Sociálne zabezpečenie ďalej nedefinované 
0921 Starostlivosť o starších a 
postihnutých dospelých 0922 Starostlivosť 
o dieťa a služby mládeži 
0923 Sociálna práca a poradenstvo 

0929 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 
0988 Interdisciplinárne programy a kvalifikácie zahŕňajúce zdravie a sociálne zabezpečenie 

 
 

e) Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s 
uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, 
doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá. 

 
Profesijne orientovaný 

 

f) Udeľovaný akademický titul. 
 

Bakalár (v odbore 33. Sociálna práca) 

g) Forma štúdia 
 

Denná 
 

h) Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
https://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/100455
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ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).  Neaplikuje sa 

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

 
Akad. rok Plánovaný počet študentov Počet uchádzačov Počet všetkých študentov Bc. 

2020/2021 0 0 0 

2021/2022 0 0 0 

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

programu a hlavné výstupy vzdelávania. 
 

Absolvent    disponuje    vedomosťami    z jednotlivých     oblastí     študijného     odboru     a jeho interdisciplinárnych súvislostí na 
úrovni syntézy, konkrétne zo základov teórií, metód a foriem sociálnej práce v priamej a sprostredkovanej práci s klientskymi 
skupinami sociálnej práce, zo základov filozofie, etiky, sociológie, psychológie, pedagogiky a práva, sociálnej politiky a systému 
sociálneho zabezpečenia a sociálneho poistenia, z fungovania systému sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately, pomoci v hmotnej núdzi, kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, služieb zamestnanosti a o charakteristikách 
chudoby a sociálneho vylúčenia a konceptoch sociálnej inklúzie v interdisciplinárnych súvislostiach. Pozná základné charakteristické 
a špecifické znaky jednotlivých klientskych skupín sociálnej práce a ovláda základy metodológie a štatistiky v spoločenských 
vedách, v sociálnej práci špeciálne. Vie vyvodiť závery a pomenovať súvislosti medzi konceptmi v študijnom odbore. 

 
Absolvent je schopný vyhľadať, osloviť, motivovať na spoluprácu a samostatne posúdiť životnú situáciu klienta/klientov s ohľadom 
na špecifiká a potreby príslušnej skupiny a určiť mieru sociálneho rizika jeho/ich životnej situácie, naplánovať, zvoliť a využiť 
adekvátnu metodiku práce na svoju intervenčnú odbornú činnosť a vyhodnotiť účinnosť poskytnutej pomoci. Vie identifikovať 
význam sociálnej politiky na profesionálny výkon sociálnej práce a využívať poznatky z práva, psychológie, filozofie, sociológie a 
pedagogiky na výkon praxe sociálnej práce a rozvoj jej poznania. Je schopný zostaviť jednoduchý projekt výskumu na zistenie 
konkrétneho problému v sociálnej práci. 

 
Absolvent dokáže poskytovať informačné a poradenské služby a vykonávať odborné činnosti v oblasti nemocenských a 
dôchodkových dávok, príspevkov štátnej sociálnej podpory, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, služieb zamestnanosti. 
Disponuje odbornými komunikačnými zručnosťami. Pri výkone sociálnej práce koná eticky. Dokáže pracovať v tíme a posilňovať 
medziodborovú a medziprofesijnú spoluprácu. Profesionálne prezentuje vlastné stanoviská. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa 

 

b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného 
programu z pohľadu uplatnenia absolventov. 

 
Asistent sociálnej práce 
Zákon č. 219/2014 Z. z. Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych 
vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 5 (1) b) 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-

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

 

c) Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie 
so sektorovo- špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Neaplikuje sa 

 

3. Uplatniteľnosť 
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. 

 

Absolventi študijného programu sociálna práca v I. stupni majú možnosť uplatnenia sa na trhu práce ako asistenti sociálnej práce, 
schopní vykonávať činnosť v sociálnej oblasti vzťahujúcej sa na päť kľúčových rezortov spadajúcich do kompetencií 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 starších občanov, v združeniach a nadáciách 
zameraných na charitatívnu a sociálnu činnosť. Absolvent - bakalár sociálnej práce sa uplatní pri resocializácii občanov 
sociálne neprispôsobivých. 

- Štúdiom získané vedomosti a spôsobilosti uplatní ako pracovník v inštitúciách sociálneho plánovania, organizácie a 
riadenia sociálnych služieb, politiky zamestnanosti a rozvoja trhu práce. 

- Môže pôsobiť v rezorte ústredných orgánov štátnej správy (MPSVaR SR, ÚPSVaR, MV SR, MZ SR, DSS, IA SR a iné) a v 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
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rezortných vzdelávacích zariadeniach. 
 

Neoddeliteľnou súčasťou prípravy budúcich sociálnych pracovníkov je praktické vzdelávanie, ktoré je pre nás kritickou súčasťou 
profesionálneho vzdelávania v sociálnej práci na našom inštitúte. Preto sme praktické vzdelávanie plne integrovali do učebných 
osnov pri príprave študentov s potrebnými znalosťami, hodnotami a zručnosťami na etickú, kompetentnú a efektívnu prax. 
Praktické vzdelávanie odráža potreby praxe z hľadiska trvania a zložitosti úloh, ako aj príležitostí na získanie potrebných zručností, 
aby sa zaistilo, že študenti sú pripravení na trh práce. Študentom preto zabezpečujeme jasné a zrozumiteľné usmernenia o 
možnostiach odbornej praxe a platených stáží, a to hlavne: 

1. výber zariadení/inštitúcií na umiestnenie praxe; 
2. výber primeranej praxe podľa stupňa štúdia; 
3. umiestnenie študentov podľa ich preferencií a potrieb; 
4. dohľad nad študentmi; 
5. koordinácia so spolupracujúcim subjektom; 
6. podpora študentov a inštruktorov počas praxe; 
7. monitorovanie praxe študentov a hodnotenie výkonu študentov; 
8. záverečné hodnotenie praxe. 

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

b) Prípadne uviesť úspešných absolventov 
študijného programu. Bc. Poštulková Alena 

Bc. Griga Michal 
Bc. Konušiková Stanislava 

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

Celkové uplatnenie absolventov odboru Sociálna práca je dohľadateľné aj na stránke uplatnenie.sk: 
Linky:

 https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=724000000&field=7
761R00&year=2019 https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-
absolventov https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 

 

4. Štruktúra a obsah študijného programu 

a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe. 
 

Bakalárske vzdelávanie sociálnej práce je prvým stupňom vysokoškolského vzdelávania, má extenzívny a interdisciplinárny 
charakter. Zabezpečuje sa v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej asociácie škôl sociálnej práce (IASSW), Medzinárodnej 
federácie sociálnych pracovníkov (IFSW), smernicami Európskej únie a v súlade s odborným a hodnotovým smerovaním VŠZaSP sv. 
Alžbety v Bratislave. 
Cieľom vzdelávania prvého stupňa odboru sociálna práca je, aby absolventi nadobudli také odborné vedomosti, 
praktické zručnosti a kompetencie, aby boli spôsobilí k výkonu priamej sociálnej práce so sociálnym klientom v inštitúciách 
verejnej správy a organizáciách poskytujúcich sociálne služby. Absolventi získajú poznatky potrebné pre prácu v správnych, 
riadiacich a plánovacích orgánoch verejnej správy v oblasti sociálnej práce. Ďalšími cieľmi je podporovanie schopnosti študentov 
odborne a kriticky myslieť, analyzovať a implementovať teoretické poznatky do praxe, osvojiť si spôsobilosti profesionálnej práce a 
rozvíjať osobnostný potenciál študentov. Absolventi počas štúdia nadobudnú: 

 
Odborné vedomosti 

- poznatky z dejín, etiky, teórie a metód sociálnej práce a ich porozumenie nevyhnutné na priamu sociálnu prácu s 
jednotlivcom alebo rodinou v terénnej, ambulantnej a rezidenciálnej sociálnej práci; 

- porozumenie systémovým nástrojom sociálnej politiky, potrebné k uplatňovaniu princípov sociálnej spravodlivosti, 
ľudských práv, solidarity, sociálnej súdržnosti (kohézie), spoločnej zodpovednosti za sociálny rozvoj v spoločnosti; 

- základné vedomosti z hraničných disciplín odboru, a to sociológie, filozofie, etiky. pedagogiky, právnych a 
zdravotníckych disciplín potrebných na interdisciplinárnu sociálnu prácu; 

 
Praktické zručnosti 

- vystupovať v súlade s profesijnými cieľmi, etickými hodnotami a princípmi sociálnej práce; 
- schopnosť eticky zodpovedného rozhodovania; 

- analyzovať príčiny porúch sociálneho fungovania jednotlivcov a rodín, zrealizovať sociálne hodnotenie a koncepčne 
navrhnúť možnosti sociálnej prevencie a intervencie; 

- aplikovať metódy, techniky a metodiky sociálnej práce v priamej práci s vybranými cieľovými skupinami sociálnych 
klientov, akými sú obete domáceho násilia, závislí, ťažko zdravotne postihnutí, nezamestnaní, rodiny v kríze, 
marginalizované rómske komunity, osoby vyššieho veku a iné; 

- kriticky posúdiť vhodnosť a primeranosť použitia metód a techník sociálnej prevencie a sociálnej práce, dokumentovať, 
kriticky reflektovať a prezentovať svoju prácu; 

- skoncipovať sociálny projekt a podieľať sa na príprave výskumu v sociálnej práci; 
 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=724000000&field=7761R00&year=2019
https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=724000000&field=7761R00&year=2019
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
http://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
http://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
http://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
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Kompetencie 
- základné sociálne spôsobilosti nevyhnutné pre prácu v pomáhajúcich profesiách, akými sú schopnosť sebareflexie, 

profesionálna, asertívna a empatická komunikácia; 
- spôsobilosti k výkonu sociálnej práce v inštitúciách verejnej správy a neziskových organizáciách poskytujúcich 

základné sociálne poradenstvo, sociálne služby, sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu; 

- spôsobilosti identifikovať a zhodnotiť 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 odbore a rozširovať svoje vedomosti. 

 

b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu. 
 

Študenti si môžu svoj študijný plán štúdia prispôsobiť pomocou voliteľných predmetov, za predpokladu splnenia ostatných 
podmienok štúdia. 

 

c) V študijnom pláne spravidla uvedie: 
- jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za 

predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, 
povinne voliteľné a výberové predmety, 

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

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

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

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

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

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

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

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


VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

T_Z_OSP_1/2020 Strana 5 z 81 

 

 

 

Sociálna práca s deťmi a mládežou Bc. stupeň, denná forma štúdia 

 

1. semester 

 

Predmet 
Typ 

predmetu 
Kredity Prednášky Semináre Vyučujúci 

 
Úvod do štúdia a dejiny sociálnej 

práce 

 
 

P 

 
 

5 

 
 

2 

 
 

1 

doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, 

PhD. 
 

doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, 

PhD. 

Základy filozofie P 4 2  prof. MUDr. Eva Grey, PhD. 
Mgr. Oliver Brezinský, PhD. 

Všeobecná a vývinová psychológia P 4 2 
 doc. PhDr. Alexandra Al Trad 

Topoľská, PhD. 

Metodológia písania vedeckej práce P 3 2 1 
doc. PhDr. Mária Hardy, PhD., 

mimoriadny profesor 

Sociálno-psychologický výcvik 1 P 4 –– 2 doc. PhDr. Eva Halušková, PhD. 

Základy religionistiky P 3 2 
 doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, 

PhD. 

Základy pedagogiky P 3 2 
 prof. PhDr. Mária Bielová, PhD. 

doc. ThDr. PaedDr. Ing. 
Ferdinand Kubík, PhD. 

Biológia mládeže a prvá pomoc PV 3 2 1 
doc. Mgr. Martina Dubovcová, 
PhD. 
PhDr. Alena Fialová, PhD. 

Dejiny výchovy a sociálnej 

pedagogiky 
PV 3 2 

 
doc. Mgr. Stanislav Špánik, PhD. 

  29 16 5  
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2. semester 

Predmet 
Typ 

predmetu 
Kredity Prednášky Semináre Vyučujúci 

Základy sociálnej práce P 5 2 
 doc. PhDr. Mária Hardy,PhD., 

mimoriadny profesor 

Základy sociálnej psychológie a 

komunikácie 
P 3 2 1 

doc. PhDr. Alexandra. Al Trad 

Topoľská, PhD. 

Sociológia P 3 2 
 prof. PhDr. Jozef Matulník, 

PhD. 

Sociálno-právna ochrana detí a mládeže P 4 2 1 
doc. PhDr. Mária Hardy, PhD, 

mimoriadny profesor. 

Právne základy sociálnej práce P 4 2  JUDr.Alena Mátejová,PhD.,MHA 

Súvislá odborná prax 1 P 4 –– 60 
doc. PhDr. Mária Hardy, 
PhD., mimoriadny profesor 
PhDr. Janka Briššáková, DiS. 

Základy antropológie P 3 2 
 doc. PhDr. Ing. Peter 

Mlynarčík, PhD. 

Úvod do kresťanstva P 2 2 
 doc. PhDr. Ing. Peter 

Mlynarčík, PhD. 

Mediálna výchova PV 3 2 1 PhDr. Janka Marková, PhD. 

Prosociálna výchova PV 3 2 
 doc. PhDr. Ing. Peter 

Mlynarčík, PhD. 

  31 14 3  
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3. semester 

 

Predmet 
Typ 

predmetu 
Kredity Prednášky Semináre Vyučujúci 

 

Sociálne zabezpečenie 
 

P 
 

4 
 

2 
 

1 
doc. PhDr. Daniela Bachyncová 

Giertliová, PhD. 
JUDr. Alena Mátejová, PhD., 
MHA 

Etika v sociálnej práci P 4 2 1 
doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, 

PhD. 

 
 
 

Sociálna pedagogika 

 
 
 

P 

 
 
 

4 

 
 
 

2 

 prof. PhDr. Mária Bielová, PhD. 
 

doc. Mgr. Stanislav Špánik, 

PhD. 

doc. ThDr. PaedDr. Ing. 

Ferdinand Kubík, PhD. 

Občianske a správne právo P 4 2  JUDr.Alena Mátejová,PhD.,MHA 

Sociálno-psychologický výcvik 2 P 4 –– 2 doc. PhDr. Eva Halušková, PhD. 

Preventívny edukačný systém 1 P 4 2 1 
prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, 

PhD. 

 

Pedagogika voľného času P 3 2 
 doc. ThDr. PaedDr. Ing. 

Ferdinand Kubík, PhD. 

Špeciálna a liečebná pedagogika PV 3 2  PhDr. Janka Marková, PhD. 

Animácia sociálnych skupín PV 3 2 1 
doc. ThDr. PaedDr. Ing. 

Ferdinand Kubík, PhD. 

  30 14 6  
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4. semester 

Predmet 
Typ 

predmetu 
Kredity Prednášky Semináre Vyučujúci 

Metódy sociálnej práce s jednotlivcom P 4 2 1 
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, 

PhD. 

Úvod do sociálnej politiky P 4 2  Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech 
Tkáč, CSc. 

Pracovné a trestné právo P 4 2  JUDr.Alena Mátejová,PhD.,MHA 

Ekonomika v sociálnej práci P 3 2  
Ing. Mgr- Anna Barillová, PhD. 

Súvislá odborná prax 2 P 4 –– 60 
doc. PhDr. Mária Hardy, PhD., 

mimoriadny profesor 

Psychopatológia pre sociálnu prácu P 3 2 1 prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. 

Základy bioetiky P 3 2 1 doc. ThDr. Ing. Milan Fula, PhD. 

Základy logoterapie P 2 2  PhDr. Janka Marková, PhD. 

Voľnočasové aktivity PV 3 2 1 
doc. ThDr. PaedDr. Ing. 

Ferdinand Kubík, PhD. 

Sociálna práca s nezamestnanými PV 3 2  Mgr. Jana Marťáková, PhD. 

  30 16 4  
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5. semester 

 

Predmet 
Typ 

predmetu 
Kredity Prednášky Semináre Garant 

Sociálna patológia a prevencia P 4 2 2 prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, 
PhD. 

Práca s deťmi a mládežou 1 P 4 2 1 prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD. 

Základy výskumu v sociálnych vedách P 3 2 1 prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD. 

 

Sociálno-výchovná práca s rómskou 

komunitou 

 
P 

 
3 

 
2 

 
1 

doc. PhDr. Daniela Bachyncová 

Giertliová, PhD. 
 

Mgr. et Mgr. Silvia Zábavová, PhD. 

 
Súvislá odborná prax 3 

 
P 

 
4 

 
–– 

 
60 

doc. PhDr. Mária Hardy, PhD., 

mimoriadny profesor 
 

PhDr. Janka Briššáková, DiS. 

Sociálne služby P 3 2  doc. PhDr. Eva Halušková, PhD. 

Kresťanská sociálna náuka P 3 2 
 doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, 

PhD. 

Sociálne a výchovné poradenstvo P 3 2 
 doc. Mgr. Alexandra Al Trad 

Topoľská, PhD. 

  27 16 5  
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6. semester 

Predmet 
Typ 

predmetu 
Kredity Prednášky Semináre Garant 

Bakalárska práca P 10 2 2 
doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, 

PhD. 

Penitenciárna a postpenitenciárna 

starostlivosť 
P 4 2 2 

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, 

PhD. 

Streetwork s deťmi a mládežou P 3 2 2 
doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, 

PhD. 

Sociálno-psychologický výcvik 3 P 4 –– 2 doc. PhDr. Eva Halušková, PhD. 

 

Práca v organizáciách tretieho sektoru 
 

P 
 

3 
 

2 
 Mgr. Jana Marťáková, PhD. 

 

PhDr. Janka Briššáková, DiS. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu P 3 2 
 doc. PhDr. Mária Hardy, PhD., 

mimoriadny profesor 

  27 10 8  

 
 

Štátne bakalárske skúšky 
 

Obhajoba bakalárskej práce (10) P S 
doc. PhDr. Ing. Peter 

Mylnarčík, PhD. 

 
 

 
Základy sociálnej práce a jej metódy 

 
 

 
3 

 
 

 
P 

 
 

 
S 

prof. PhDr. Mária Bielová, 

PhD. 
 

doc. PhDr. Mária Hardy, PhD., 

mimoriadny profesor 
 

doc. ThDr. PaedDr. Ing. 

Ferdinand Kubík, PhD. 

 
Sociálno-výchovná práca s deťmi a mládežou v kontexte prevencie 

 
3 

 
P 

 
S 

doc. ThDr. PaedDr. Ing. 

Ferdinand Kubík, PhD. 

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

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

 

e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a 
postup študenta v študijnom programe v štruktúre: 
- počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 
- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 
- počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 
- počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak 

ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program, 

- počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia, 
- počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia, 
- počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s 

uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch, 
- počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem 

záverečnej práce v umeleckých študijných programoch. 

f) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov 
voči tomuto hodnoteniu. 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyp

oriadok.pdf https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/VS-3-2-f-1-Verifikacia-st-skuskou-E-V.pdf 

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

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

g) Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia. 
 

Postup študenta v študijnom programe, podmienky absolvovania jednotlivých častí programu a uznávanie štúdia sa 
riadia Študijným poriadkom a Nariadením rektora, ktoré sa týka uznávania a podmienok uznávania štúdia. Viac na webe 
vysokej školy: 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 

 

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

1. Aspekty sociálnej práce u seniorského klienta 
2. Dilemy pri práci so seniormi v pobytovom zariadení 
3. Zooterapia v kontextu sociálnej práce 
4. Násilí páchané na senioroch v ČR 
5. Dobrovoľníctvo v kontexte sociálnej práce 
6. Rola otca a matky v súčasnej rodine 
7. Linka záchrany pre vybraný typ klienta (po vzájomnej dohode) v SR alebo ČR 
8. Mimovládne organizácie poskytujúce pomoc vybranej cieľovej skupine ( po vzájomnej dohode) v SR, ČR 
9. Uplatnenia absolventov sociálnej práce v praxi (monitoring zariadení vo vybranom regióne) 
10. Záchranná sociálna sieť pre náhradné rodiny (alebo inú vybranú cieľovú skupinu podľa výberu študenta) v SR alebo ČR 

11. Dobrovoľníctvo (so zameraním na vybranú cieľovú skupinu) v SR alebo ČR 
12. Sociálna rehabilitácia s vybranými typmi klientov (po dohode so študentom) 
13. Prevencia syndrómu vyhorenia u sociálneho pracovníka v konkrétnom zariadení 
14. Využitie ergoterapie (význam ergoterapie, metódy a techniky ergoterapie) v zariadeniach sociálnych služieb 

15. Využitie muzikoterapie (význam muzikoterapie, metody a techniky ergoterapie) v zariadeniach sociálnych služieb 
16. Nové terepeutické postupy v práci sociálneho pracovníka 
17. Právna pomoc občanom cez Centrum právnej pomoci v Slovenskej republiky 
18. Nové metódy práce sociálneho pracovníka so seniormi (alebo inou cieľovou skupinou po dohode so študentom) 

19. Sociálna práca v podmienkach hospicovej starostlivosť 
20. Vzdelávanie sociálnych pracovníkov na územi Slovenskej republiky 
21. Novodobé závislosti u detí a mladistvých 
22. Supervízia v sociálnych službách 
23. Komunikačné zručnosti sociálneho pracovníka 
24. Charitatívna práca s ľuďmi bez domova na území SR alebo ČR 

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/userfiles/VSK/VS-3-2-f-1-Verifikacia-st-skuskou-E-V.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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25. Sociálne poradenstvo v penitenciárnej starostlivosti 

26. Možnosti a limity supervize vězeňských sociálních pracovníků 
27. Resocializace osoby ve výkonu trestu odnětí svobody 

28. Péče o odsouzeného klienta z pohledu penitenciární sociální práce 
29. Rozvoj kľúčových kompetencií pri riešení nezamestnanosti (vybraná cieľová skupina/všeobecne) 
30. Vybrané aktivity sociálnych pracovníkov v práci s nezamestnanými 
31. Rozvoj kľúčových kompetencií sociálnych pracovníkov 
32. Preventívne programy ochrany sociálnych pracovníkov 
33. Medzinárodno-právna ochrana dieťaťa a jej úprava v Slovenskej republike 

34. Náhradná starostlivosť v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch EÚ 
35. Príprava žiadateľov na náhradnú rodinnú starostlivosť 
36. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako kolízny opatrovník maloletého dieťaťa 
37. Sociálno-právna ochrana dieťaťa v procese osvojenia 

 

i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na: 
- pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe, 
- možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov, 
- pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov, 
- postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami, 
- postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta. 

 

V predmetných situáciách sa postupuje v zmysle Študijného poriadku a Nariadení rektora. Viac na webe 
vysokej školy: 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.p
df https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 

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/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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5. Informačné listy predmetov študijného programu   

Abecedný zoznam 

Povinné predmety 
Ekonomika v sociálnej práci 
 Etika v sociálnej práci 

Kresťanská sociálna náuka 
Metodológia písania vedeckej práce  
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom 
 Občianske a správne právo  
Pedagogika voľného času 
Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť  
Práca s deťmi a mládežou I. 
Práca v organizáciách tretieho sektoru  
Pracovné a trestné právo 
Právne základy sociálnej práce  
Preventívny edukačný systém I.  
Psychopatológia pre sociálnu prácu 
 Sociálna patológia a prevencia  
Sociálna pedagogika 
Sociálne a výchovné poradenstvo  
Sociálne služby 

Sociálne zabezpečenie 
Sociálno-právna ochrana detí a mládeže  
Sociálno-psychologický výcvik I. 
Sociálno-psychologický výcvik II. 
Sociálno-psychologický výcvik III. 
Sociálno-výchovná práca s rómskou komunitou  
Sociológia 
Streetwork s deťmi a mládežou  
Súvislá odborná prax I. 
Súvislá odborná prax II.  
Súvislá odborná prax III.  
Úvod do kresťanstva 

Úvod do sociálnej politiky 
Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce  
Všeobecná a vývinová psychológia  
Výchova k manželstvu a rodičovstvu  
Základy antropológie 
Základy bioetiky  
Základy filozofie  
Základy logoterapie  
Základy pedagogiky 
Základy religionistiky 
Základy sociálnej práce 
Základy sociálnej psychológie a komunikácie 
 Základy výskumu v sociálnych vedách 

 
Povinne voliteľné predmety  
Animácia sociálnych skupín 

Biológia mládeže a prvá pomoc 
Dejiny výchovy a sociálnej pedagogiky  
Mediálna výchova 
Prosociálna výchova 
Sociálna práca s nezamestnanými  
Špeciálna a liečebná pedagogika  
Voľnočasové aktivity 
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Linky:  https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie  

 https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty  

 http://www.scopus.org/name/publications/citations  

 https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 

  http://cms.crepc.sk/ 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty
http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://cms.crepc.sk/
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Ekonomika v sociálnej práci 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Seminár poskytne študentom základné poznatky z ekonomiky, informuje o ekonomike neziskových organizácií, o podnikaní 
v neziskových organizáciách a ich samofinancovaní. Súčasťou seminára je aj oboznámenie sa s tvorbou projektov pre 
získanie grantov z domácich a zahraničných nadácií. 

Stručná osnova predmetu: 

 Základy ekonomiky a ekonómie. 

 Spoločnosť a vzťahy s tretím sektorom. 

 Ekonomika neziskových organizácií. 

 Podnikanie v neziskových organizáciách. 

 Financovanie a samofinancovanie neziskových organizácií. 
 Tvorba projektov pre získanie grantov. 

Odporúčaná literatúra: 
1. BUGRI, Š. 2008. Základy ekonomiky pre sociálnych pracovníkov. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2009. 
2. K. Hontyová, J. Lisý, H. Majdúchová, ZÁKLADY EKONÓMIE A EKONOMIKY, Ekonóm, Bratislava 2006. 
3. Helena Majdúchová a kol., NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE, Sprint, Bratislava 2004. 
4. Dušan Ondrušek, ČÍTANKA PRE NEZISK. ORGANIZÁCIE, Centrum prevencie, Bratis. 2003. 
5. Kolektív autorov, ČÍTANKA PRE POKROČILÉ NEZISK. ORGANIZÁCIE, Centrum prevencie, Bratislava 2000. 
6. P. Jackson, C. Brown, EKONOMIE VEŘEJNÉHO SEKTORU, Eurolex Bohemia, Praha 2003. 
7. Jitka Pecková, VEŘEJNÉ FINANCE, Aspi, Praha 2005. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov: 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
Ing. Mgr. Anna Barillová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Etika v sociálnej práci 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín)/ 1 hodina seminára (12 hodín) 

Počet kreditov: 4 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Základy filozofie pre sociálnu prácu 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Osvojiť si základné etické pojmy a prístupy k mravnosti človeka so špecifickým zameraním na aplikovanú etiku sociálnej 
práce. Študenti budú oboznámení s aktuálnymi poznatkami a trendmi vzhľadom na etickú zodpovednosť sociálnych pracovníkov voči 
sebe, klientom, profesii, pracovisku a spoločnosti, ktoré sú súčasťou etických kódexov sociálnej práce. 

Stručná osnova predmetu: 
 Definovanie etiky a jej zakladné pojmy. 

 Stručný prehľad vývoja a teórie etiky: filozofia a náboženstvo. 

 Základné ľudské práva a ľudská dôstojnosť. 

 Etický kódex sociálnej práce. 

 Hodnoty v sociálnej práci. 

 Etická zodpovednosť voči sebe a profesii. 

 Etická zodpovednosť voči klientom. 

 Zodpovednosť voči kolegom, pracovisku a spoločnosti. 

 Ochrana osobných údajov a informovaný súhlas. 

 Úplatky a korupcia. 

 Etické dilemy a problémy. 
 Etické aspekty výskumu. 

Odporúčaná literatúra: 
MÁTEL, A. a kol. Etika sociálnej práce. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010. FISCHER, 
O, MILFAIT, R. (eds.). Etika pro sociální práci. Praha: Jabok, 2008. Hodnoty a etika v 
sociální práci. In: Sociální práce/Sociálna práca 7/2004. 
MÁTEL, A., SCHAVEL, M., MÜHLPACHR, P., ROMAN, T. Aplikovaná etika v sociální práci. Brno: IMS, 2010. DANCÁK, 
P. Úvod do etiky pre študentov sociálnej práce. Prešov: Petra, 2007. 
NEČASOVÁ, M. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 
GOLDMAN, R. – CICHÁ, M. 2004. Etika zdravotní a sociální práce. Olomouc : UPOL, 2004. 
MUSIL, L. „Ráda bych Vám pomohla, ale”. Dilemata práce s klienty v organizaci. Brno: Marek Z., 2004. 
HENRIKSEN, J.-O. Blízké a vzdálené. Etické teorie a principy práce s lidmi. Brno: Albert, 2000. 

JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese, Triton, Praha 2003. 
PARROTT, L. Values and Ethics in SocialWorkPractice. Ed. Exeter: Learning Matters Ltd., 2010. REAMER, 
F. G. Social Work Values and Ethics. New York: Columbia University Press, 2006. 
BANKS, S. Etica e valori nel servizio sociale.Trento: Erikson 2010. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov: 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Kresťanská sociálna náuka 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. ročník , zimný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Úvod do kresťanstva, Etika v sociálnej práci 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a záverečná ústna skúška. 

Výsledky vzdelávania: 
Uviesť študentov do problematiky katolíckej sociálnej etiky ako organickej súčasti pastoračného pôsobenia Cirkvi a politickej 
angažovanosti laikov v súčasnej spoločnosti a ako východiska pre etické správanie v sociálnej politike a sociálnej práci. Pozornosť 
sa sústredí na kresťanské sociálne myslenie, jeho základné voľby, teoretické princípy, kritéria uvažovania pre správne fungovanie 
sociálnych štruktúr (ekonomika, politika, kultúra, socialne služby) a na ním ispirovanú sociálnu prax (charita, diakónia) realizovanú 
cirkvami pôsobiacimi v Slovenskej republike. Úlohou kurzu je ponúknuť kresťanské kritériá pre lektúru socianych javov a 
utváranie politických, sociálnych a ekonomických systémov a inštitúcií a správanie človeka 
v nich. Zároveň pomáha študentom porozumieť zložité štrukturálne vazby v globalizovanom svete a zdôrazňuje potrebu 
vzájomnej a komplementárnej spolupráce cirkví a štátu v sociálnej oblasti. 

Stručná osnova predmetu: 

 Pojem a charakteristika kresťanskej sociálnej etiky. 

 Historický rozmer a vývoj sociálneho učenia katolíckej Cirkvi. 

 Dejinné rozmery sociálneho pôsobenia kresťanov a základné dokumenty sociálnej náuky Cirkvi. 

 Biblické korene kresťanskej antropológie a sociálnej náuky. 

 Sociálna úloha cirkví a štátna správa. Sociálna úloha cirkví a súkromné charitatívne organizácie. 

 Hlavné princípy usporiadania spoločnosti: personalistický princíp, princíp solidarity, subsidiarity a všeobecného dobra. 

 Trvalé hodnoty sociálnej náuky. Problematika chudoby v sociálnych dokumentoch cirkví. Sociálne angažovanie cir- kví v 
oblasti mzdy, nezamestnanosti, bezdomovectva, rodiny, sociálnych zariadení a misií. 

 Kultúra: výchova, vzdelávanie, umenie, média. 

 Prirodzený zákon, ľudské práva a povinnosti. Ekológia a mier. 

 Význam a dôstojnosť práce. Práca a zamestnanie. Otázka ekonómie a súkromného vlastníctva. 

 Štát, demokracia, sociálny štát a sociálna spravodlivosť. 
 Medzinárodné spoločenstvo a organizácie. Sloboda a solidarita národov. Globalizácia sociálnej otázky. 

Odporúčaná literatúra: 
HÖFFNER, J. Kresťanská náuka o spoločnosti. Trnava: Dobrá kniha, 2007. FULA, 
M. Sociálna náuka Cirkvi. Žilina: Saleziánum, 2011. 
FITTE, H. Teológia a spoločnosť. Prvky sociálnej morálnej teológie. Bratislava: Lúč, 2007. 
SCHOOYANS, M. Úvod do sociálneho učenia Cirkvi. Bratislava: SPES, 1993. 
PRSP. Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. Trnava: SSV, 2008. 

Sociálne encykliky. Trnava: SSV, 1997. 
NOVAK, M. Katolické sociální myšlení a liberální instituce. Praha: ČKA, 1999. 
COMBI , E., MONTI, E. Fede e società. Introduzione all’etica sociale. Milano: Centro Ambrosiano, 2005. 
ANZENBACHER, A. Křesťanská sociální etika. Praha: CDK, 2004. 
POTŮČEK, M. Sociální politika. Praha : SLON, 1995. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov: 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

 

 

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Metodológia písania vedeckej práce 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín)/1 hodina seminára (12 hodín) 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a výstupného písomného testu 
(minimálna 
požiadavka úspešnosti 61 %). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 91 % úspešných odpovedí, B: 81-90 
%; C: 73-80 %; D: 66-72%. 

Výsledky vzdelávania: 
Študenti si osvoja technológiu spracovania písomnej práce - tj. seminárnej, bakalárskej alebo diplomovej práce. Študenti 
sa zoznámia zo štruktúrou jednotlivých prác, jej členením a formálnou úpravou i základnými požiadavkami pri výbere 
témy práce, pri príprave podkladov pre jej spracovanie. Spoznajú hlavné zásady výstavby textu, základné a odborné 
požiadavky na napísanie práce. Preveria si svoje odborné schopnosti a vedomosti, schopnosť interpretácie a 
spracovania odborného 
problému a zistených faktov a ich zaradenia do príslušného odborového či historického kontextu sociálnej práce. 
Súčasťou kurzu je aj vyhodnotenie ročníkovej práce a vyhodnotenie odbornej praxe. 

Stručná osnova predmetu: 

 Typy vedeckých prác a ich štruktúra. 
 Motivácia výberu témy ročníkovej práce. 

 Definovanie a riešenie odborného problému. 

 Prezentácia výsledkov a diskusia. 

 Formálna a odborná stránka ročníkovej práce. 

 Charakteristika pracoviska odbornej praxe. 

 Činnosť študenta počas odbornej praxe. 

 Charakteristika klientely pracoviska. 

 Prínos odbornej praxe a skúsenosti. 
 Nedostatky odbornej praxe. 

Odporúčaná literatúra: 
KUTARŇA, J.: Metodológia. Spôsob štúdia a písania vedeckej práce, RKCMBF UK, Bratislava 
2003. ORENDÁČ, P.: Ako písať školské a záverečné práce. Bratislava: VŠZaSP, 2008. 
Odborná literatúra podľa zvolenej témy pre vypracovanie ročníkovej práce. 
KATUŠČÁK, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. 3. vyd. Nitra: Enigma, 
2004. 
LÁSZLÓ, K.: Ako písať seminárnu, bakalársku a diplomovú prácu. B.Bystrica: UMB, 
2003. MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D., FINDRA, J. et. al.: Akademická príručka. Martin: 
Osveta, 2005. STN ISO 690: Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a 
štruktúra. 1998. 
SCHAVEL, M., OLÁH, M., DEREVJANIKOVÁ, Š.: Sociálna práca vo verejnej správe. Trnava: FZaSP, 2006. 
FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno : Knihař, 2002. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov: Celkový počet hodnotených študentov: 11 

 
 

A B C D E FX 

54,8 18,1 9,0 18,1 0 0 

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Máia Hardy, PhD., mimoriadny profesor 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín)/ 1 hodina seminára (12 hodín) 

Počet kreditov: 4 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce, Základy sociálnej práce 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Formou prednášok budú študenti edukovaní o možnostiach a postupoch výkonu sociálnej práce prostredníctvom metód 
sociálnej práce. Oboznámia so všetkými relevantnými metódami sociálnej práce s jednotlivcom, etapami sociálnej práce 
a vybranými technikami využívanými v prípadovej sociálnej práci. 

Stručná osnova predmetu: 

 Vznik a vývoj metód sociálnej práce. 

 Definovanie a klasifikácia metód sociálnej práce. Etapy sociálnej práce. 

 Pozorovanie a rozhovor ako základné metódy sociálnej práce. 

 Individuálna (prípadová) sociálna práca. 

 Počiatočný kontakt s klientom, kľúčové informácie. 

 Sociálne vyšetrenie ( diagnóza): cieľ, zmysel, obsah, prostriedky. 

 Sociálna intervencia: cieľ, postupy, prostriedky 

 Ukončenie spolupráce s klientom.• 

 Komunikácia s klientom, motivácia klienta: význam, možnosti ovplyvňovanie. 

 Činnosť sociálneho pracovníka v prípadovej sociálnej práci. 

 Novšie metódy sociálnej práce : mediácia, krízová intervencia. 

 Novšie metódy sociálnej práce : poradenstvo, supervízia, manažment. 

 Profesionálny vzťah pracovníka a klienta. 
 Legislatívny rámec metód sociálnej práce. 

Odporúčaná literatúra: 
GABURA, J. Sociálne poradenstvo. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca, 2009. 
LEVICKÁ, J. Metódy sociálnej práce. Trnava: ProSocio, 2002. 

LEVICKÁ, J. a kol. Sociálna práca II. Trnava: Oliva, 2009. 
OLÁH, M., SCHAVEL, M., ONDRUŠOVÁ, Z., NAVRÁTIL, P. Sociálna práca: vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód. Bratislava: 
VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2009. 

SLOVÁK, P. – VEREŠ, M. Metódy sociálnej práce I. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2009. 
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2008.. 
ŘEZNÍČEK, I. Metody sociální práce. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 11 

 A B C D E FX  

 54,8 18,1 9,0 18,1 0 0  

Vyučujúci: 
prof.PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
PhDr. Martin Vereš, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Občianske a správne právo 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 4 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Základy právnych disciplín 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Osvojenie si zásad o správnom konaní, ktoré korešpondujú s problematikou sociálnej práce. Teoretická a praktická 
príprava na realizáciu rodinného práva v profesijnej činnosti sociálneho pracovníka. 

Stručná osnova predmetu: 

 Východiská a prístupy k štúdiu predmetu. Členenie: občianske právo (OP) hmotné, občianske procesné, správne 
právo hmotné a správne právo (SP) procesné. Vzťah OP a SP k iným odvetviam slovenského právneho systému, ku 
komunitárnemu právu EÚ a k medzinárodnému právu. 

 Pramene OP a SP. Občianskoprávne vzťahy a ich ochrana. Vznik občianskoprávnych vzťahov. Možnosť ochrany prá- 
va svojpomocou. Účastníci občianskoprávnych vzťahov. 

 Zastúpenie. Právne úkony. Náležitosti právnych úkonov. 

 Zmluvy, návrh na uzavretie zmluvy, akceptácia – prijatie návrhu. 

 Premlčanie - preklúzia práva, resp. zánik práva. 

 Právne pojmy podľa OZ. 

 Veci a práva v občianskoprávnych vzťahoch. 

 Vecné práva – vlastnícke právo, vecné bremená, vyvlastnenie. 

 Zodpovednosť za škodu. Formy zavinenia. 
 Dedenie. Právna ochrana spotrebiteľa. 

Odporúčaná literatúra: 

ROHÁČ, J. Právo a spoločnosť II. Občianske právo. Prešov, 1995. 
VALLOVÁ, J. Správne konanie pre sociálnych pracovníkov (Vybrané kapitoly zo správneho práva). Bratislava : VŠZaSP sv. 
Alžbety, 2010. 

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

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov: 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
JUDr. Alena Mátejová, PhD., MHA 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Pedagogika voľného času 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Základy pedagogiky 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Definovať základné pojmy voľného času, poukázať na hodnotu voľného času a ponuky možností jeho využitia pre 
jednotlivé kategórie. Vyjasniť pojmy obsah činnosti vo voľnom čase, vzťahy a prostredie vo voľnom čase. Vymedzenie, ciele 
a perspektívy rozvoja pedagogiky voľného času. Kurz pripravuje študentov nielen na prácu v niektorých praktických 
oblastiach, ale aj na výskum voľného času. 

Stručná osnova predmetu: 

 Vývoj chápania voľného času a jeho interpretácia. 

 Fenomén slobody vo voľnom čase, antropologické a sociálne pozadie. 

 Dynamika skupiny, úloha vodcu skupiny, sociálna komunikácia. 

 Pedagogika voľného času: charakteristika a cieľ. 

 Základné metódy pedagogiky voľného času 

 Voľný čas detí a mládeže: výskumy, analýzy a zámery 

 Štruktúra voľného času, systém voľno-časových aktivít. 

 Hodnota voľného času, prekážky pre jeho zmysluplné využitie. 
 Využívanie voľného času u detí, mládeže, dospelých, starých. 
 Ponuka možností štruktúr voľného času. 

Odporúčaná literatúra: 
KRATOCHVÍLOVÁ, E. Pedagogika voľného času, Bratislava: UK, 2004, 
KUBÍK, F., MICHANČOVÁ, S. (ed.). Problematika voľného času deti a mládeže, Prešov: GTF PU, 2007. 
PAĽA, G., JENČO, J. (ed.). Voľný čas dospelých na počiatku 21. storočia, GTF PU Prešov 2008. 
PAĽA, G. (ed.). Voľný čas seniorov na počiatku 21. storočia, GTF PU Prešov 2009. 
VÁŽANSKÝ, M. Základy pedagogiky volného času. Brno: Print-Typia 2001. 
HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogické ovlivňování volného času. Praha: Portál, 2008. 
ČINČERA, J., KAPLÁNEK, M., SÝKORA, J. (ed.). Tři cesty k pedagogice volného času. Brno : Tribun, 2009. 
VIEOFFOVÁ, H., REUYSOVÁ, E. Jak s dětmi trávit volný čas, Portál Praha 1996. 
PÁVKOVÁ, J. Průvodce studiem oboru Pedagogika volného času. Liberec : TU v Liberci, 2003. 
KAPLÁNEK, M. (ed.). Výchova a volný čas 1. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov: 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: doc. ThDr. PaedDr. Ferdinand Kubík, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín)/ 2 hodiny seminára (24 hodín) 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. ročník , letný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Sociálna patológia a prevencia, Preventívny edukačný systém 1, Psychopatológia pre sociálnu 
prácu 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a záverečná ústna skúška. 

Výsledky vzdelávania: 
Získať základné vedomosti o štruktúre a organizácii penitenciárnej a postpenitenciárnej praxe s dôrazom na výkon činností 
metódami sociálnej práce; o špecifikách ukladania trestu (alternatívne tresty), spôsoboch ukladania trestu a získa 
teoretické poznatky o dôsledkoch trestu. Rozpozná špecifiká výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody a oboznámi sa 
so zákonom stanovenými metódami sociálnej práce v penitenciárnej praxi a ďalšími špeciálnymi technikami, ktoré sa v nej 
uplatňujú. Nadobudne znalosť o spôsoboch a možnostiach výkonu sociálnej „práce v sieti„ (mediácia a probácia, 
spolupráca s orgánmi štátnej a verejnej správy, mimovládnymi organizáciami a inými subjektmi. Získa znalosti o aktuálne 
aplikovaných metódach a formách sociálnej práce v práci s obvinenými, odsúdenými a prepustenými na úrovni terciárnej 
prevencie, resocializácie, rehabilitácie a integrácie a o konkrétnych projektoch realizovaných na Slovensku i v zahraničí. 

Stručná osnova predmetu: 

 História a aktuálny stav ukladania trestu ako ochrana spoločnosti a prevýchova. 

 Základné právne normy na Slovensku, medzinárodné a európske dokumenty o výkone trestu dospelých a 
mladistvých. 

 Organizačná štruktúra výkonu trestu, prevýchovy a programov pre odsúdených. 

 Špecifiká výkonu väzby, prezumpcia neviny, adaptačné problémy, sociálna práca s obvinenými. 

 Výkon trestu odňatia slobody, špecifiká, diferenciácia, adaptačné problémy, proces prizonizácie. 

 Mediácia a probácia, aktuálne možnosti mediačných a probačných úradníkov v postpenitenciárnej sociálnej práci. 

 Postpenitenciárna sociálna práca vo verejnej správe – aktuálny stav, možnosti, trendy. 
Penitenciárna a Postpenitenciárna sociálna práca rôznych subjektov (MvO, cirkvi, ...) – aktuálny stav (projekty a 
Zákonné možnosti na Slovensku) a inšpiračné modely v zahraničí. 

Odporúčaná literatúra: 
SCHAVEL, M, ČÍŠECKÝ, F, OLÁH, M. Sociálna prevencia, VŠ sv.Alžbety, Bratislava 2009; 
JUSTOVÁ, M. Zem, ktorá nemá nebo. Sociálna práca s trestanými osobami, Bratislava: SOFA 2009. 
HERETIK , A. Forenzná psychológia. Bratislava : SPN 2004. 

BUBELÍNY, J. Prevencia kriminality, Trnava: Policajný inštitút AFG, 1998. 
VAJZEROVÁ, E, LÁŠTICOVÁ, L, RONEC, Š. Alternatívne tresty v praxi. Dolný Kubín: EDUCOS, 2007. 
Zákon č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody v znení zák. č. 93/2008 Z.z., Zákon č. 221/2006 Z.z. o o výkone 
väzby 
v znení zákona č.127/2008 Z.z., Zákon č.550/2003 Z. z. o probačnej a mediálnej službe 
MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J, KODYMOVÁ, P. (eds.). Sociální práce v praxi, Praha: Portál, 2005. 
MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence, Praha: Portál, 1998. 
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 2005. 
HÁLA, J.. Úvod do teorie a praxe vězeňství. České Budějovice, Vysoká škola evropských a regionálních studií 2006. 
ŠTERN, P., OUŘEDNÍČKOVÁ, L., DOUBRAVOVÁ, D. Probace a mediace, Praha: Portál, 2010. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov: 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Práca s deťmi a s mládežou I. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín)/ 1 hodina seminára (12 hodín) 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. ročník , zimný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Základy pedagogiky, Sociálna pedagogika 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a záverečná ústna skúška. 

Výsledky vzdelávania: 
Cieľom predmetu je predstaviť poslucháčom súčasnú situáciu mládeže, jej potreby a špecifiká, oboznámiť študentov s 
novými požiadavkami a výzvami pri práci s deťmi a mládežou. Poskytnúť študentom kreatívne spôsoby riešenia 
narastajúcich problémov mládeže v spoločnosti a metódy a formy práce s jednotlivými skupinami mládeže. Kurz 
poslucháčov formuje, aby u mladých podporovali ich vnútorný potenciál, ponúkali im primeranú kultúrnu, sociálnu a 
odbornú formáciu, učili ich prospešne využívať voľný čas, viedli ich k prosociálnosti, angažovanosti pre dobro spoločnosti, 
a tak im pomáhali integrálne vyzrievať. Sociálno-výchovný pracovník pri konkrétnej práci s deťmi a mládežou svoj vplyv na 
mladého človeka neobmedzuje do uzavretého systému (ako sú škola – rodina – klub), ale sleduje širší sociálny a politický 
kontext, v ktorom mladý človek žije. Je schopný analyzovať tento kontext, porozumieť dynamike jeho vplyvu na mladého 
človeka a snaží sa v ňom intervenovať – aj v zmysle zmeny sociálneho kontextu, nielen v zmysle zmeny mladého človeka. 

Stručná osnova predmetu: 
 Deti, mladí a ich svet. Charakteristika súčasnej situácie mládeže. 

 Nové požiadavky a výzvy pri práci s deťmi a mládežou. 

 Hľadanie riešení narastajúcich problémov mládeže v spoločnosti. 

 Špecifiká práce s deťmi a mládežou. Základné faktory intenzifikácie práce s deťmi a mládežou. 

 Formy prítomnosti sociálno-výchovných pracovníkov medzi mladými. 

 Metódy a formy práce v rozličných mládežníckych prostrediach. 

 Práca s deťmi a mládežou v ich prirodzenom prostredí. 

 Metódy a formy práce s ohrozenou mládežou. 

 Integrálne rozvíjanie života mladých. 

 Aktívna participácia detí a mladých ľudí pri tvorbe podnetného prostredia určeného im samotným. 

 Získavanie konkrétnych a aktuálnych informácií o skutočných potrebách detí a mládeže. 

 Mapovanie miest stretaní mladých, mapovanie potrieb detí, mládeže v optike ich naplňania a zreálňovaní očaká- 
vaní. 

 Riešení problémových situácií pri práci s deťmi a mládežou. 

Odporúčaná literatúra: 
JUSKO, P. Sociálna práca s mládežou a sociálno-patologické javy, Banská Bystrica: Pedagóg, 2009. 
ONDREJKOVIČ, P. Globalizácia a individualizácia mládeže, Bratislava: VEDA, 2002. 

LABÁTH, V. Riziková mládež. Praha, Slon 2001. 
BORSI, M., RUFFINATTO, P. (eds.). Sistema preventivo e situazioni di disagio. Roma: LAS 2008. 
CLOUD, H., TOWNSEND, J. Děti a hranice, Praha: Návrat Domu, 1999. 
CHAPMAN, G., ROSS, C. Děti a pět jazyků lásky, Praha: Návrat Domu, 2000. 
CHAPMAN, G, Dospívající a pět jazyků lásky, Praha: Návrat domu, 1998. 
ORLANDO, V. La via del diritti umani – e la missione educativa pastorale salesiana oggi, Roma: Las-Roma, 2008. 
RUFFINATTO, P. – SÉÏDE, M. L´arte di educare nello stile del sistema preventivo, Roma: Las-Roma, 2008. 
LEONE L., PREZZA G. Costruire e valutare progetti nel sociale, Milano, Franco Angeli 1999. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov: Celkový počet hodnotených študentov: 0 
 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 

prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Práca v organizáciách tretieho sektora 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. ročník , letný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Sociálne služby, Etika v sociálnej práci 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a záverečná ústna skúška. 

Výsledky vzdelávania: 
Oboznámiť študentov s orientáciou sociálnej práce v treťom sektore, s formami a cieľmi sociálnej práce v neziskových 
organizáciách. 

Stručná osnova predmetu: 

 Sociálna práca v treťom sektore v neziskových organizáciách. 
 Pojmové vymedzenie neziskových organizácií. 

 Vzťahy medzi súkromným, verejným a neziskovým sektorom. 

 Znaky, funkcia a poslanie neziskových organizácií. 

 Právna analýza neziskových organizácií. 

 Ekonomická analýza neziskových organizácií. 

 Niektoré modely neziskových organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti. 
 Svojpomocné skupiny na Slovensku. 

Odporúčaná literatúra: 
MAJDÚCHOVÁ, H, a kol. Neziskové organizácie, Bratislava: Sprint, 2004. 
ONDRUŠEK, D. Čítanka pre neziskové organizácie, Bratislava: Centrum prevencie, 2003. 
RADKOVÁ L. Sociálna práca v treťom sektore, Bratislava 2003. 

Z. z. o neziskových organizáciách 34/2002 Z.z. o nadáciách. 
BÚTORA, M., FIALOVÁ, Z. Neziskový sektor a dobrovoľníctvo na Slovensku. Bratislava: CAJA FOKUS 2004. 
Zákony 83/1990, o združovaní občanov 213/1997. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
Mgr. Jana Marťáková, PhD. 
PhDr. Janka Briššáková, DiS. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Pracovné a trestné právo 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 4 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Právne základy sociálnej práce 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

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

Stručná osnova predmetu: 

 Základy trestnej zodpovednosti. Vývinové štádia trestnej činnosti a trestná súčinnosť. 

 Okolnosti vylučujúce protiprávnosť. 

 Tresty a ochranné opatrenia. 

 Základné zásady trestného konania. 

 Spôsoby obmedzenia osobnej slobody. Zaistenie osôb a vecí pre účely trestného konania. 
 Práva a povinnosti účastníkov trestného konania. 

Odporúčaná literatúra: 
BALÁŽ, P. Základy trestného práva. Bratislava: Eurounion, 2006. 
ČENTEŠ, J. Trestný poriadok s komentárom. Žilina: PP, 2006. 
IVOR, I. a kol. Trestné právo hmotné. Bratislava: Iura edition, 2006. 
Trestný zákon a Trestný poriadok. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B  D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
JUDr. Alena Mátejová, PhD., MHA 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Právne základy sociálnej práce 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 4 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

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

Stručná osnova predmetu: 

 Právo ako jav, vzťah práva a niektorých kategórii (morálka, sloboda, rovnosť, ...). 

 Právo a štát (ústava, forma štátu, forma vlády, štátne zriadenie, štát. režim, právny štát). 

 Právna norma (štruktúra, rekognícia, prijatie, platnosť, účinnosť, zánik platnosti). 

 Členenie práva, svetové právne systémy. 

 Tvorba práva, pramene práva, výklad a aplikácia práva. 

 Ústava SR, náš ústavný vývoj. 

 Forma štátu a náčrt jej ústavných základov, sústava najvyšších štátnych orgánov SR. 

 Základné práva a slobody, štátne zriadenie, volebný systém SR. 

 Územná samospráva obcí a VÚC. 

 OSN, Medzinárodná organizácia práce, Rada Európy, Európska únia. 
 Historický a štátny vývoj na našom území do Veľkej Moravy, V. Morava a Slovensko ako súčasť Uhorského štátu. 

Odporúčaná literatúra: 
POSLUCH, M. – CIBULKA, Ľ. Štátne právo SR. Bratislava : Heuréka, 2009. 
ŠMID, M. Úvod do práva. Trnava : TU, 1998. 

Ústava SR č. 460/1992 Zb. 
ŠÍBL, D. Európska únia – naša brána do 3. tisícročia. Bratislava: Ekonom. Univerzita, 1998. 
PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava: UK 1995. 
ŽELEZKOVÁ, G., BLAHO, P. Všeobecné dejiny štátu a práva. Bratislava : UK 1994. 
BLAŽEK, P. Základy práva. Praha: Vysoká škola finanční a správní 2007. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov: 
Celkový počet hodnotených študentov: 11 

 A B C D E FX  

 45,7 18,1 18,1 18,1 0 0  

Vyučujúci: 
JUDr. Alena Mátejová, PhD., MHA 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Preventívny edukačný systém I. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín)/ 1 hodina seminára (12 hodín) 

Počet kreditov: 4 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Dejiny výchovy a sociálnej pedagogiky, Základy pedagogiky 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Cieľom predmetu je spoznanie a uvažovanie nad preventívnym edukačným systémom vychádzajúc z pedagogickej 
skúsenosti Jána Bosca. Predmet chce zároveň poskytnúť aj základné orientácie pre uplatnenie preventívneho edukačného 
systému v súčasnej výchove mládeže, ako aj prevencii sociálno-patologickým javom. Situuje ho do kultúrneho, 
náboženského a pedagogického kontextu. 

Stručná osnova predmetu: 

 Krátke dejiny preventívneho systému. 

 Pramene štúdia preventívneho systému. 

 Pedagogická skúsenosť dona Bosca. 

 Metodologické línie preventívneho systému ako projektu výchovy. 

 Rozum, náboženstvo a láskavosť. 
 Výchovná rodina. 
 Saleziánske výchovné inštitúcie. 

Odporúčaná literatúra: 
KUTARŇA, J. Edukačný systém dona Bosca, Skriptá, Žilina 2009. 
BRAIDO, P. Pedagogická skúsenosť Dona Bosca. Žilina: ITA 1999. 
BOSCO, J. Vychovávať v duchu dona Bosca, Bratislava: Don Bosco, 2008; 
BOSCO, J. Spomienky Jána Bosca, Don Bosco, Bratislava: Don Bosco 2005; 
BOSCO, J. Preventívny systém, In: Stanovy SDB, Rím 1984; 
BRAIDO, P. Krátke dejiny Preventívneho systému, skriptum, Žilina 2000; 
TURANSKÝ, Š. Preventívny systém dona Bosca, skriptum, Žilina 2004; 
MOTTO, F. Výchovný systém Jána Bosca, Bratislava: Don Bosco 2005; 
BORSI, M., RUFFINATTO, P. (eds.). Sistema preventivo e situazioni di disagio. 
L’animazione di un processo per la vita e la speranza delle nuove generazioni, Roma: LAS 2008. 
RUFFINATTO, P., SÉÏDE, M. L’arte di educare nello stile del Sistema Preventivo. Approfondimenti e prospettive. Roma: LAS 
2008. 
BRAIDO, P. Prevenire, non reprimere. Il metodo educativo di don Bosco, Roma, LAS 2006. 
PRELLEZO, J.M.. Sistema educativo ed esperienza oratoriana di don Bosco, Torino: Elledici, 2002; 
CAVAGLIA, P. Riattualizzare o rinnovare il metodo educativo di don Bosco?, Torino: Elledici, 2000; 
WEINSCHENK, R. Grundlagen der Pädagogik don Boscos, München: Don Bosco, 1987; 
PETITCLERC, J.M. La pédagogie salésienne face aux défis du monde moderne, Paris: Don Bosco, 1994. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov: 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Psychopatológia pre sociálnu prácu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín)/ 1 hodina seminára (12 hodín) 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Všeobecná a vývinová psychológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Oboznámiť študentov študijného programu sociálna práca zo základmi psychiatrie a so sociálnymi následkami duševných 
porúch a zneužívania psychotropných látok. 

Stručná osnova predmetu: 

 Základné pojmy psychopatológie. Základy zdravého a odlišnosti patologického vývinu ľudskej psychiky. 
 Norma duševného zdravia a jeho charakteristiky. 

 Psychické poruchy v detstve a v dospelosti. 

 Poruchy správania, poruchy nálady a neurotické poruchy. 

 Mánio-depresívna psychóza a schizofrénia. 

 Mentálna retardácia a demencia. 

 Behaviorálne poruchy a závislosti (alkoholizmus, drogové a moderné závislosti, poruchy stravovania, anorexia, bu- 
limia). 

 Poruchy vzniknúce na základe stresu, týrania, znásilnenia, terorizmu, vojny. 

 Prístup sociálneho pracovníka k jednotlivým poruchám a chorobám 

 Zásady etického správania, špecifická spolupráca s rodinou a sociálnym prostredím. 
 Špeciálna psychiatria – psychózy, depresívne poruchy, úzkostné poruchy, zneužívanie psychotropných látok. 
 Sociálne následky duševných porúch a zneužívania psychotropných látok. 

Odporúčaná literatúra: 
DÓCI, I. , KOVÁŘOVÁ, M. Základy psychiatrie pre sociálnych pracovníkov. Rožňava: Roveni, 2005. 
HÁLA, J. Psychosociální práce s maladjustovanými osobami. České Budějovice, TF Jihočeské univerzity, 2005. 
HORT, V. a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha, Portál 2010. 
KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J. Život s deprivanty I – Zlo na každý den. Praha, Galén 2001. 
KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J. Život s deprivanty II – Základy stupidologie. Praha, Galén 2002. 
NOCIAR, A. Drogové závislosti. Bratislava : VŠZaSP, Bratislava 2009. 
SVOBODA , M. a kol. Psychopatologie a psychiatrie. Praha : Portál, 2006. 
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie a psychologie pro vybrané pomáhajíci profese. Praha: Portál, 2008. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov: 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Sociálna patológia a prevencia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín)/ 2 hodiny seminára (24 hodín) 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. ročník , zimný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Všeobecná a vývinová psychológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a záverečná ústna skúška. 

Výsledky vzdelávania: 
Poskytnúť študentom teoretické i praktické vedomosti o vzniku, vývine a mechanizme sociálno-patologických javov v 
spoločnosti a oboznámiť ich so základmi prevencie chápanej ako súčasť ochrany spoločnosti pred nežiaducimi sociálno- 
patologickými javmi. 

Stručná osnova predmetu: 

 Úvod do štúdia sociálnej patológie. 

 Miesto sociálnej patológie v systéme sociálnych vied. 

 Koncepcia sociálnej patológie. 

 Špeciálne problémy sociálnej patológie. Sociálna deviácia. 

 Anómia. Subkultúra a kontrakultúra. Agresia. 

 Možnosti a medze sociálneho inžinierstva v oblasti sociálno-patologických javov. 

 Mládež ako ohrozená sociálna skupina. 

 Prevencia a jej stupne, formy, metódy. 
 Vybrané programy sociálnej prevencie zameranej na sociálno-patologické činnosti. 

Odporúčaná literatúra: 
ONDREJKOVIČ, P. 1999. Sociálna patológia ako predmet pozornosti sociálnej práce, sociálnej pedagogiky 
a vychovávateľstva. Bratislava: PF UK, 1999. 

MUNKOVÁ, G. 2001. Sociální deviace, Praha, Karolinum 2001. 
VYKOPALOVÁ, H. 2002. Sociálně patologické jevy v současné společnosti. Olomouc, UP 2002. 
BECHYŇOVÁ, V. a kol. 2007. Syndrom can a způsob péče o rodinný systém. IREAS, Praha, 2007. 
DUNOVSKÝ, J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z., a kol. 1995. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada, 1995. 
WEISS, P. 2005. Sexuální zneužívání dětí. Praha, Grada 2005. 

HRČKA, M. 2001. Sociální deviace. Praha, Slon 2001. 
VÁGNEROVÁ, M. 2003. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál 2003. 
VAN DER STEL, J., VOORDEWIND, D. (eds.). 2001. Manuale di Prevenzione. Alcol, droghe e tabacco. Milano: Angeli, 2001. 
BARALDI, C., ROSSI, E. 2004, La prevenzione delle azioni giovanili a rischio. Milano: Angeli, 2004. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov: 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Sociálna pedagogika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 4 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Základy pedagogiky 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

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

Stručná osnova predmetu: 

 Úvod a stručný prehľad dejín sociálnej pedagogiky (predmet cieľ, úloha). 
 Vývoj sociálno-pedagogických smerov (filozoficko-historické východiská). 

 Metodológia sociálnej pedagogiky. 

 Súčasný stav sociálnej pedagogiky jej vzťah k sociálnej práci. 

 Socializácia (charakteristika, etapy, funkcie, socializačné činitele, socializácia osobnosti, socializácia a výchova, 
druhy sociálneho správania). 

 Prostredie ako výchovný činiteľ (rodina, škola, vrstovnícke skupiny) a vplyv rodinného prostredia na výchovu 
dieťaťa, sociálnoprávna ochrana, škola a dieťa). 

 Hodnoty – ich význam v socializácii. 

 Normalita, disnormalita. 

 Sociálno-patologické javy detí a mládeže (záškoláctvo, šikana, neorganizovaná mládež). 
 Sociálno-pedagogická komunikácia. 
 Sociálna pedagogika ako životná pomoc. 

Odporúčaná literatúra: 
BAKOŠOVÁ, Z. 2005. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. Bratislava : FIF UK, 2005. 
DIEŠKOVÁ, V. 2005. Základy sociálnej pedagogiky. Bratislava : OZ Sociálna práca, , 2005 
HATÁR,C. 2006. Sociálna pedagogika, sociálna andragogika a sociálna práca. Nitra : PedFUKF, 2006. 
HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ, I. 2004. Sociálna pedagogika. Banská Bystrica : UMB, 2004. 
HRONCOVÁ, J. – HUDECOVÁ, A. – MATULAYOVÁ, T. 2002. Sociálna pedagogika a sociálna práca. B. Bystrica: PF UMB, 2002. 
LEVICKÁ, J. 2004. Sociálna pedagogika pre sociálnych pracovníkov. Trnava : FZaSP TU, 2004 
KRAUS, B. 2008. Základy sociálnej pedagogiky. Praha: Portál, 2008.. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
prof. PhDr. Mária Bielová, PhD. 
doc. Mgr. Stanislav Špánik, PhD. 
doc. ThDr. PaedDr. Ing. Ferdinand Kubík, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Sociálne a výchovné poradenstvo 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. ročník , zimný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Sociálno-psychologický výcvik 1, 2 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a záverečná ústna skúška. 

Výsledky vzdelávania: 
Obsahové zameranie predmetu je orientované na sprostredkovanie základných teoretických východísk pre oblasť 
sociálneho a výchovného poradenstva. Poslucháč sa oboznámi so základnými metódami sociálneho a výchovného 
poradenstva a získa základné vedomosti o klientoch a nevyhnutných kompetenciách sociálneho pracovníka pre výkon 
sociálneho a výchovného poradenstva. Pripraviť študentov na praktické využitie výchovnej a sociálnej poradenskej 
činnosti. 

Stručná osnova predmetu: 
 Poradenstvo a jeho základné vymedzenie. 

 Sociálne poradenstvo, jeho charakteristika a pojmové vymedzenie. 

 Úrovne sociálneho poradenstva. 

 Inštitucionálny rámec pre poskytovanie sociálneho poradenstva. 

 Špecifiká sociálneho poradenstva pre jednotlivé cieľové skupiny. 

 Sociálny klient, sociálny poradca. 

 Vonkajšie rámce pri poskytovaní sociálneho poradenstva. 

 Najnovšie teoretické a praktické rámce, ktoré vytvárajú predpoklad pre skvalitnenie sociálneho poradenstva. 

 Podstata a význam výchovného poradenstva. 
 Ciele, úlohy a funkcie výchovného poradenstva, zložky poradenskej činnosti. 
 Systém poradenských činností. 

Odporúčaná literatúra: 
SCHAVEL, M. – OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010. 
SCHAVEL, M. – OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo v sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010. 
MYDLÍKOVÁ, E., GABURA, J., SCHAVEL, M. 2005. Sociálne poradenstvo. Bratislava : ASSP, 2005 
MYDLÍKOVÁ, E. 2005. Štandardy kvality sociálneho poradenstva. Bratislava : ASSP, 2005. 
GABURA, J., MYDLÍKOVÁ, E. a kol. 2004. Vedenie sociálneho prípadu. Bratislava : ASSP, 2004. 
GABURA, J. – PRUŽINSKÁ, J. 1995. Poradenský proces. Praha : Grada , 1995. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov: 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Alexandra Al Trad Topoľská, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysúvod dooká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Sociálne služby 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. ročník , zimný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Základy sociálnej práce 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Získať poznatky o systéme poskytovania sociálnych služieb v SR podľa platnej legislatívy. Oboznámenie zo zákonom 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Druh sociálnej služby, forma sociálnej služby a rozsah poskytovania sociálnej služby sa 
určia podľa nepriaznivej sociálnej situácie a pri sociálnej službe aj podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby. 

Stručná osnova predmetu: 

 Definovanie základných pojmov v oblasti sociálnych služieb. 

 Sociálne služby v kontexte EÚ legislatívy. 

 Druhy sociálnych služieb. 

 Typy zariadení sociálnych služieb. 

 Úhrada za sociálne služby. 

 Prijímanie a nástup, prerušenie a skončenie poskytovania SS. 

 Pôsobnosť subjektov SS. 

 Financovanie sociálnych služieb. 

 Dozor a kontrola nad SS. 
 Sociálna prevencia a sociálne poradenstvo. 

Odporúčaná literatúra: 
BRICHTOVÁ, L – REPKOVÁ, K. 2009. Sociálne služby. Bratislava, 2009. 
OLÁH, M. – ROHÁČ, J. 2010. Atribúty sociálnych služieb. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010. 
TKÁČ, V. 2008. Vybrané kapitoly medzinárodného sociálneho práva. Medzinárodné sociálne právo a európske pracovné 
právo. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2008. 
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 
MATOUŠEK, O. 2007. Sociální služby. Legislatíva, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portál, 2007. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E F  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Eva Halušková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Sociálne zabezpečenie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín)/ 1 hodina seminára (12 hodín) 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník , zimný semester 
Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Právne základy sociálnej práce 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Poznať a rozumieť jednotlivým normatívnym právnym aktom tak, aby sa absolvent, ktorý je pripravený do role sociálneho 
pracovníka vedel, po zvládnutí poradenských zručností, stotožniť s rolou poradcu, ktorý dokáže pomôcť klientovi pri riešení 
jeho zložitej sociálnej situácie, s ktorou si sám nevie poradiť. 

Stručná osnova predmetu: 
 Úvod do práva sociálneho zabezpečenia 

 Historický vývoj sociálneho zabezpečenia 

 Právne garancie sociálnej bezpečnosti občanov a ich riešenie pri rôznych sociálnych udalostiach 

 Sociálne právne vzťahy SZ 

 Poisťovací systém SR, systém nemocenského poistenia – druhy, dôchodkové poistenie, dôchodkové pripoistenie, 
dôchodkové sporenie 

 Legislatívna úprava úrazového poistenia, garančného poistenia 

 Legislatívna úprava poistenia SZČO 

 Legislatívna úprava štátnych sociálnych dávok a jeho základného nástroja (životného minima, riešenie hmotnej nú- 
dze v zmysle osobitného zákona) 

 Zákon o sociálnej pomoci ( sociálna pomoc – poskytovanie a sociálna práca) 

 Sociálne služby a príspevky na kompenzáciu v zmysle zákonov č. 448/ 2008 Z. z. a č. 447/2008 Z. z. 

 Realizácia transformácie sociálnej sféry v zmysle koncepcie transformácie sociálneho zabezpečenia, súčasný sys- 
tém, diverzifikácia systému sociálneho zabezpečenia 

 Porovnanie normatívnych právnych aktov sociálneho poistenia, zdravotného poistenia a inštitucionálne zabezpe- 
čenie uvádzaných činností. 

Odporúčaná literatúra: 
MACKOVÁ, Z. a kol. 2001. Základy práva sociálneho zabezpečenia. Bratislava : Prosperity, 2001. 
TKÁČ, V. 2008. Základy práva a služby zamestnanosti. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008. 
TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teorie a metodologiesociální politiky. Praha : Portál, 2010. 
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 461/2003 z. Z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 462/2003 z. Z. o náhrade príjmu pri dočasnej pn v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 437/2004 z. Z. o náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 453/2003 z. Z. o orgánoch štátnej správy v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 601/2003 z. Z. o životnom minime v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 280/2002 z. Z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 627/2005 z. Z o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. 
KREBS, V. 2005. Sociální politika. Praha : ASPI, 2005. 
POTŮČEK, M. 1995. Sociální politika. Praha : SLON, 1995. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov Celkový počet hodnotených študentov: 0 
A B C D E FX 

0 0 0 0 0 0 

  

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD. 
JUDr. Alena Mátejová, PhD., MHA 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Sociálno-právna ochrana detí a mládeže 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín)/ 1 hodina seminára (12 hodín) 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník , letný semester 
Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce, Úvod do právnych disciplín 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Cieľom predmetu ju oboznámiť študentov so základmi sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately detí s odkazom na 
relevantnú legislatívu (z. 305/2005, 36/2005, 195/1998). Spoznať normatívne právne akty, aby študent v role poradcu 
dokázal pomôcť klientovi pri riešení jeho zložitej sociálnej situácie, s ktorou si sám nevie poradiť. 

Stručná osnova predmetu: 
 Dieťa v ohrození. Postavenie dieťaťa v spoločnosti a právne aspekty. 

 Týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa /CAN/. Psychologické problémy detí. Sociálny pracovník v psychoterapii. 

 História sociálnoprávnej ochrany a súčasný právny stav. 

 Sociálnoprávna ochrana a sociálna prevencia. Inštitúcie zabezpečujúce ochranu a prevenciu ohrozených detí. 
Medzinárodná ochrana detí. 

 Ústava SR, Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele č. 305/2005 Z. z., Zákon o rodine č. 36/2005 Z. 
z., Zákon o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. 

 Historický vývoj sociálneho zabezpečenia. Právne garancie sociálnej bezpečnosti občanov a ich riešenie pri rôznych 
sociálnych udalostiach 

 Sociálne právne vzťahy SZ. Poisťovací systém SR, systém nemocenského poistenia – druhy, dôchodkové poistenie, 
dôchodkové pripoistenie, dôchodkové sporenie 

 Legislatívna úprava úrazového poistenia, garančného poistenia. Legislatívna úprava poistenia SZČO. 

 Legislatívna úprava štátnych sociálnych dávok a jeho základného nástroja (životného minima, riešenie hmotnej nú- 
dze v zmysle osobitného zákona). 

 Zákon o sociálnej pomoci. Soc. služby a príspevky na kompenzáciu v zmysle zákonov č.448/2008 Z.z. č.447/2008 
Z.z. 

 Realizácia transformácie sociálnej sféry v zmysle koncepcie transformácie sociálneho zabezpečenia, súčasný sys- 
tém, diverzifikácia systému sociálneho zabezpečenia 

 Porovnanie normatívnych právnych aktov soc.poistenia, zdrav.poistenia a inštitucionálne zabezpečenie činností. 

Odporúčaná literatúra: 
MACKOVÁ, Z. a kol. 2001. Základy práva sociálneho zabezpečenia. Bratislava: Prosperity, 2001. 
OLÁH, M. 2005. Sociálnoprávna ochrana detí. PBF PU. Prešov, 2005. 

OLÁH, M., SCHAVEL, M. 2006. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Prešov: PBF PU., 2006. 
SCHAVEL, M., OLÁH, M., DEREVJANIKOVÁ, Š. 2006. Sociálna práca vo verejnej správe. Trnava: FZaSP TU., 2006. 
TKÁČ, V. 2008. Základy práva a služby zamestnanosti. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008. 

Ústava SR., Zákony SR č. 36/2005 Z. z., č. 305/2005 Z. z., č. 195/1998 Z. z., Dohovory týkajúce sa práv dieťaťa. 
Zákony SR č. 461/2003 Z. z., č. 462/2003 Z. z., č. 437/2004 Z. z., č. 453/2003 Z. z., č. 601/2003 Z. z., č. 280/2002 Z. z., č. 
627/2005 č. 600/2003 Z. z., č. 235/1998 Z. z., č. 238/1998 Z. z., č. 599/2003 Z. z., č. 43/2004 Z. z., č. 650/2004 Z. z., 
č. 580/2005 Z. z., č. 581/2005 Z. z., č. 447/2008 Z. z., č. 448/2008. Z. z. 

Kompas. Manuál ke vzdělávání v oblasti lidských práv pro školní a mimoškolní vzdělávací proces, 2005. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 11 

 A B C D E FX  

 54,8 18,1 9,0 18,1 0 0  

Vyučujúci: 

doc. PhDr. Mária Hardy, PhD., mimoriadny profesor 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 



VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

T_Z_OSP_1/2020 Strana 35 z 81 

 

 

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

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Sociálno-psychologický výcvik I. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny cvičenia (24 hodín) 

Počet kreditov: 4 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Všeobecná a vývinová psychológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a aktívna účasť. 

Výsledky vzdelávania: 
Získať komplexný prehľad o možnostiach introspekcie a jej nutnosti pre sociálno-pedagogické pôsobenie. Formou sociálno- 
psychologického nácviku si osvojiť sociálne zručnosti a spôsobilosti nevyhnutné pre profesiu sociálneho pedagóga a 
vychovávateľa. Výcvik sa koncentruje na sebapoznanie a sebahodnotenie. 

Stručná osnova predmetu: 

 Teória sebapoznania a sebahodnotenia. 

 Kritický a nekritický pohľad na vlastnú osobnosť. 

 Sebahodnotenie a sebavedomie. 
 Nutnosť introspekcie v sociálnej práci. 
 Chyby pre sebapoznávaní a sebahodnotení. 

Odporúčaná literatúra: 
KOLLÁRIK, T. 1993. Sociálna psychológia. Bratislava: SPN, 1993. 
POWELL J. 1997. Kto prvý hodí kameňom? Trnava: Dobrá kniha, 1997. 
ROGERS, C. 1999. O osobnej moci. Modra : Persona, 1999. 
SOLLÁROVÁ, E., KOLLÁRIK, T. 2004. Metódy sociálno-psychologickej praxe, Bratislava: Ikar, 2004. 
KŘIVOHLAVNÝ J. 1986. Já a ty o zdravých vztazích mezi lidmi. Praha: Avicenum, 1986. 
YALOM, I. 1999. Lži na pohovce. Praha : Portál, 1999. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 11 

 A B C D E FX  

 75,1% 24,9% 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Eva Halušková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Sociálno-psychologický výcvik II. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny cvičenia (24 hodín) 

Počet kreditov: 4 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Sociálno-psychologický výcvik 1 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a aktívna účasť. 

Výsledky vzdelávania: 
Cieľom sociálno – psychologického výcviku v komunikácii je sprostredkovať prostredníctvom interaktívnych metód 
poslucháčom základné komunikačné zručnosti nevyhnutné pri práci s klientom tak, aby vedel viesť rozhovor, vedel získať 
relevantné informácie o problémoch sociálneho klienta a vedel komunikovať v rámci interdisciplinárneho tímu s inými 
odborníkmi. 

Stručná osnova predmetu: 

 Teoretické základy komunikácie. 

 Verbálna komunikácia. 

 Neverbálna komunikácia. 

 Optimálna, efektívna komunikácia. 

 Bariéry v komunikácii. 

 Aktívne počúvanie. 
 Spätná väzba. 
 Spôsob kladenia otázok, typy otázok. 

Odporúčaná literatúra: 
GABURA, J. 2004. Sociálna komunikácia. Bratislava: Sociálna práca, 2004. 
KOLLÁRIK,T. – SOLLÁROVÁ, E. 2004. Metódy sociálno-psychologickej praxe. Bratislava : Ikar, 2004. 
PEASE,A., PEASE, B. 2000. Reč tela – čítanie a používanie giest, Bratislava: Ikar, 2000. 
SCHAVEL, M – OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010. 
KŘIVOHLAVÝ, J. 1988. Jak si líp porozumíme, Praha: Svoboda, 1988. 
DEVITO, J.A. 2001. Základy mezilidské komunikace, Praha, 2001. 
VYBÍRAL, Z. 2005. Psychológie komunikace. Praha: Portál, 2005. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Eva Halušková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Sociálno-psychologický výcvik III. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny cvičenia (12 hodín) 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. ročník , letný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Sociálno-psychologický výcvik 1, 2 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a aktívna účasť. 

Výsledky vzdelávania: 
Motivovať študentov k záujmu o rozvoj osobnosti človeka a prispieť k zmene správania a vzťahov. Má prispieť k tomu, aby 
študent pozoroval a analyzoval svoje zážitky, zbavoval sa svojich predsudkov, zvýšil citlivosť na vlastne pocity a na to, aké 
vyvoláva dôsledky svojím správaním u ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu. Súčasťou výcviku je aj nácvik kongruencie, 
asertivity a empatie. 

Stručná osnova predmetu: 

 Zásady činnosti v skupine. 

 Sebapoznanie. 

 Sociálna komunikácia. 

 Asertivita. 

 Kongruencia. 

 Empatia. 
 Relaxácia. 
 Tvorivosť. 

Odporúčaná literatúra: 
BELEŠ, L. 1988. Výcvik asertivity. Košice : ČSVTS, 1988. 
BUBELÍNIOVÁ, M. a kol. 1997. Začínam (sa) učiť zážitkom. Bratislava: Štidop zážitku., 1997. 
ZELINA, M. 1997. Ako sa stať tvorivým. Šamorín: Fontana, 1997. 

ZELINA, M., ZELINOVA, M. 1990. Rozvoj tvorivosti deti a mládeže. Bratislava: SPN, 1990. 
FRK, V., KREDATUS, J. 2002. Komunikácia v personálnej a sociálnej praxi. Prešov: CUPER, 2002. 
CAPPONI, V., NOVAK, T. 1992. Asertívne do života. Praha: Svoboda, 1992. 
NAKONEČNY, M. 1999. Sociálni psychológie. Praha: Académia, 1999. 
PRAŠKO, J., PRAŠKOVÁ, H. 1996. Asertivitou proti stresu. Praha: Grada Avicenum, 1996. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Eva Halušková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Sociálno-výchovná práca s rómskou komunitou 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín)/ 1 hodina seminára (12 hodín) 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. ročník , zimný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Metódy sociálnej práce s jednotlivcom 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a záverečná ústna skúška. 

Výsledky vzdelávania: 
Prostredníctvom predmetu sa študenti zoznámia s rómskou minoritou a s modelmi terénnej sociálnej práce realizovanej na 
Slovensku. Špeciálny dôraz je kladený na najväčšiu marginalizovanú komunitu, ktorú na Slovensku tvorí rómska menšina. 
Kurz predstavuje aspekty sociolno-výchovnej práce s romskou popoláciou inšpirovanou preventívnym systémom. 

Stručná osnova predmetu: 

 Všeobecné uvedenie do terénnej sociálnej práce s Rómskou komunitou. 

 História – migračné vlny. 

 Vplyvy majority na socializáciu Rómskeho etnika. 

 Analýza štruktúry a vzťahov vo vnútri rómskej komunity. 

 Rasizmus, diskriminácia, xenofóbia. 

 Rómsky holocaust. 

 Motivačné a mentalizačné procesy vyvolávajúce zmenu a reciprocitu vzájomných vzťahov. 

 Sociálne postavenie Rómov v Európe. 
 Uplatnenie Rómov na trhu práce. 
 Pozitívna animácia – predstavenie rómskych osobností. 

Odporúčaná literatúra: 
VAŠEČKA, M. (ed.). 2002. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava, AD 2002. 
BEŠENYEI, P. (ed). 2010. Preventívny systém v rómskom svete. Bratislava, AD 2010. 
STRIEŽENEC, Š. 1996. Slovník sociálneho pracovníka. Trnava, AD 1996. 
SCHURINGA, L. 2007. Komunitní práce a inkluze Romů. Ostrava: Radovan Goj, 2007. 
ŘÍČAN, P. 2000. S Romy žít budeme – jde o to jak. Portál, Praha. 
HIRT, T., JAKOUBEK, M. 2006. „Romové“ v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 
JAKOUBEK, M. 2004. Romové – konec (ne)jednoho mýtu. Socioklub, Praha, 2004. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD. 
Mgr. et Mgr. Silvia Zábavová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Sociológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Základy filozofie pre sociálnu prácu 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Naučiť študentov chápať sociologickú perspektívu a rozvíjať ich schopnosť kriticky preverovať platnosť bežného poznania. 
Absolvent predmetu získa prehľad o základných sociologických pojmoch a prístupoch a o súčasnom stave sociologického 
poznania na Slovensku a vo svete vzhľadom na potreby sociálnej práce a činnosť sociálneho pracovníka. Kurz sa 
koncentruje aj na mládež ako sociálnu kategóriu, jej vnútornú skladbu, špecifickú kultúru, jej vzťah k starším generáciám, k 
celej spoločnosti a k jej inštitúciám. 

Stručná osnova predmetu: 
 Miesto sociológie v systéme sociálnych vied, predmet, charakter a členenie sociológie. Vývin sociológie a jej 

súčasné hlavné teórie. 

 Sociálna interakcia, druhy sociálnej interakcie, sociálne vzťahy, sociálne siete. 

 Kultúra a jej základné zložky, význam kultúry v živote človeka, kultúrny etnocentrizmus a kultúrny relativizmus. 
Normy a vzory správania. Spoločnosť, typológia spoločností, svetové spoločenstvo. 

 Sociálny status, sociálna rola a sociálna inštitúcia ako základné prvky sociálnej štruktúry. 

 Socializácia, primárna a sekundárna socializácia, resocializácia. Sociologické teórie socializácie. 

 Konformné, nonkonformné a deviantné správanie, sociologické teórie konformného a nonkonformného správania. 
Sociálna kontrola, sankcie, totálne inštitúcie. Sociálna skupina, sociálna organizácia. 

 Rodina ako prirodzená sociálna skupina. Nukleárna rodina. Rola muža a ženy v rodine a manželstve: koncept gen- 
der. 

 Deti a mládež ako sociálna kategória, jej štruktúra. Vzťah mládeže k dospelým a k spoločnosti. Subkultúry mládeže. 
 Náboženstvo. Náboženské združenia a skupiny, sekty a kulty. 

Odporúčaná literatúra: 
BÚZIK, B., SOPÓCI, J. 2006. Základy sociológie. Bratislava : SPN, 2006. 
FUKUYAMA, F. 2005. Veľký rozvrat. Ľudská prirodzenosť a opätovné nastolenie spoločenského poriadku. Bratislava : Agora, 

2005. 
GÖPPNER, H. J. – HÄMÄLÄINEN, J. 2008. Rozprava o vede o sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2008. 
KARDIS, K. 2009. Základy sociológie. Prešov : GTF PU v Prešove, 2009. 

KOŠTA, J. 2004. Sociológia. Bratislava: Ekonóm, 2004. 
MACHÁČEK, L. 2002. Kapitoly zo sociológie mládeže. Trnava: Trnavská univerzita, 2002. 
ONDREJKOVIČ, P. 1998. Úvod od sociológie výchovy. Základy sociológie výchovy a mládeže. Bratislava, Veda, 1998. 
HAVLÍK, R. 2007. Úvod do sociológie. Praha: Karolinum, 2007. 
BAUMAN, Z. 2000. Myslet sociologicky. Praha: SLON, 2000. 
BERGER, P. 2003. Pozvání do sociologie. Humanistická perspektiva. Brno: Barrister Principal 2003. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 11 

 A B C D E FX  

 54,8 18,1 9,0 18,1 0 0  

Vyučujúci: 
prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Streetwork s deťmi a mládežou 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín)/ 2 hodiny seminára (24 hodín) 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. ročník , letný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Práca s deťmi a mládežou I., Sociálna patológia a prevencia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a záverečná ústna skúška. 

Výsledky vzdelávania: 
Oboznámiť sa so špecifickou prácou (streetwork) s deťmi a mládežou v ich prirodzenom prostredí. Predstaviť študentom 
metódy a formy práce s deťmi a mládežou na ulici a definovať súčasnú situáciu terénnej sociálnej práce s deťmi a 
mládežou na Slovensku a výzvy, pred ktorými stojí. 

Stručná osnova predmetu: 

 Prečo pracovať v teréne? 

 Základné princípy práce s deťmi a mládežou v teréne. 

 Mapovanie prostredia. 

 Voľba cieľovej skupiny a prvý kontakt. 

 Práca v teréne so skupinou. 

 Práca v teréne s jednotlivcom. 

 Výhody a riziká terénnej sociálnej práce. 

 Ukončenie služby. 
 Evidencia a vedenie záznamov. 
 Súčasná situácia terénnej sociálnej práce s deťmi a mládežou na Slovensku a v zahraničí. 

Odporúčaná literatúra: 
ŠANDOR, J., BARTOŇOVÁ, M. 2005. Nízkoprahové programy pre deti a mládež. Bratislava: Nadácia mládeže Slovenska. 
2005. 

BEDNÁŘOVÁ, Z. - PELECH, L. 2000. Sociálni práce na ulici. Brno: DOPLNĚK 2000.KOLEKTÍV AUTOROV. 2005. 
KLÍMA, P. a kol. 2007. Kontaktní práce, Česká asociace streetwork, 2007. 
HERZOG, A. 2008. Pojmosloví Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Praha: Česká asociace streetwork , 2008. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Súvislá odborná prax I. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 5 hodín praxe (60 hodín) 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník , letný semester 
Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Sociálno-právna ochrana detí a sociálne zabezpečenie 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce, exkurzie a správa z odbornej praxe. 

Výsledky vzdelávania: 
Poskytnúť študentom prehľad o štátnych a neštátnych organizáciách sociálnych služieb pre deti, mládež, ale aj dospelých, 
ako aj organizácií sociálnej a výchovnej prevencie. Poslucháči získajú základné a všeobecné informácie o jednotlivých 
druhoch organizácií; o ich cieľovej skupine, zoznámia sa s rôznorodosťou sociálnych problémov a uplatňovaním sociálnej 
politiky. 

Stručná osnova predmetu: 

 Prehľad štátnych a neštátnych organizácií sociálnych služieb, ako aj organizácií sociálnej a výchovnej prevencie pre 
deti, mládež, ale aj dospelých. 

 Analýza sociálneho prostredia, v ktorom sa tá ktorá sociálna inštitúcia nachádza z hľadiska demografického, eko- 
nomického a sociálneho. 

 Uplatňovanie sociálnej politiky na úrovni regiónu – spoznať spôsoby, oblasti, možnosti a medze uplatňovania celo- 
štátne prijatých    princípov,    zákonov, vyhlášok    a    nariadení    na    úrovni    regiónu.    Zhodnotiť    použiteľnosť 
a úspešnosť/neúspešnosť prijatých zákonov a opatrení v praxi analýza a hodnotenie práce danej inštitúcie v tejto 
oblasti. Analýza a hodnotenie práce danej inštitúcie v tejto oblasti. 

 Administratíva v organizácii - oboznámenie sa s dokumentáciou a administratívnymi postupmi. 
 Oboznámenie sa so spôsobom riadenia a vedením porád v danej inštitúcii. Analýza a hodnotenie vedenia porád 

a spôsobov riadenia. 

Odporúčaná literatúra: 
OLÁH, M. 2005. Sociálnoprávna ochrana detí. PBF PU. Prešov, 2005. 
OLÁH, M., SCHAVEL, M. 2006. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Prešov: PBF PU., 2006. 
SCHAVEL, M. a kol. 2008. Sociálna práca vo verejnej správe. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2008. 
SCHAVEL, M., OLÁH, M., DEREVJANIKOVÁ, Š. 2006. Sociálna práca vo verejnej správe. FZaSP TU. Trnava, 2006. 
Ústava SR., Zákony SR č. 36/2005 Z. z., č. 305/2005 Z. z., č. 195/1998 Z. z., Dohovory týkajúce sa práv dieťaťa. 
Zákony SR č. 461/2003 Z. z., č. 462/2003 Z. z., č. 437/2004 Z. z., č. 453/2003 Z. z., č. 601/2003 Z. z., č. 280/2002 Z. z.,č. 
627/2005 č. 600/2003 Z. z., č. 235/1998 Z. z., č. 238/1998 Z. z., č. 599/2003 Z. z., č. 43/2004 Z. z., č. 650/2004 Z. z., č. 
580/2005 Z. z., č. 581/2005 Z. z., č. 447/2008 Z. z., č. 448/2008. Z. z. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 11 

 A B C D E FX  

 90,9 9,1 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Mária Hardy, PhD., mimoriadny profesor 
PhDr. Janka Briššáková, DiS. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Súvislá odborná prax II. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 5 hodín praxe (60 hodín) 

Počet kreditov: 4 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Metódy sociálnej práce s jednotlivcom 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a správa z odbornej praxe. 

Výsledky vzdelávania: 
Oboznámiť poslucháčov s praktickými formami sociálnej a výchovnej práce s deťmi a mládežou v štátnych i neštátnych 
zariadeniach sociálnych služieb, sociálno-výchovných zariadeniach a zariadeniach SPODaSK. Sprostredkovať študentom 
skúsenosť animácie detí a mládeže, získať konkrétne zručnosti pri práci s jednotlivcami a skupinami detí a mladých a ich 
vedenia pri realizácii rôznych aktivít. 

Stručná osnova predmetu: 
 Charakteristika zariadenia. 

 Charakteristika klientely pracoviska. 

 Činnosť študenta počas odbornej praxe. 

 Metódy a formy sociálnej a výchovnej práce. 

 Prínos odbornej praxe a skúsenosti. 
 Nedostatky odbornej praxe. 

Odporúčaná literatúra: 
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 282/2008o podpore práce s mládežou 
Internetové stránky: 
- ministerstvo školstva: www.minedu.sk 
- ministerstvo práce a sociálny vecí: www.employment.gov.sk 
- Rada mládeže Slovenska: www.mladez.sk 
- www.iuventa.sk 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Mária Hardy, PhD., mimoriadny profesor 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 

http://www.minedu.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.mladez.sk/
http://www.iuventa.sk/


VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

T_Z_OSP_1/2020 Strana 43 z 81 

 

 

 
 
 

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

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Súvislá odborná prax III. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 5 hodín praxe (60 hodín) 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. ročník , zimný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Metódy sociálnej práce s jednotlivcom 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a správa z odbornej praxe. 

Výsledky vzdelávania: 
Oboznámiť poslucháčov s praktickými formami sociálnej a výchovnej práce s deťmi a mládežou v štátnych i neštátnych 
zariadeniach sociálnych služieb, sociálno-výchovných zariadeniach a zariadeniach SPODaSK. Sprostredkovať študentom 
skúsenosť animácie detí a mládeže, získať konkrétne zručnosti pri práci s jednotlivcami a skupinami detí a mladých a ich 
vedenia pri realizácii rôznych aktivít. 

Stručná osnova predmetu: 
 Charakteristika zariadenia. 

 Charakteristika klientely pracoviska. 

 Činnosť študenta počas odbornej praxe. 

 Metódy a formy sociálnej a výchovnej práce. 
 Prínos odbornej praxe a skúsenosti. 
 Nedostatky odbornej praxe. 

Odporúčaná literatúra: 
OLÁH, M. – ROHÁČ, J. 2008. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2008. 
Zákon č. 282/2008o podpore práce s mládežou 
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 
Internetové stránky: 
- ministerstvo školstva: www.minedu.sk 
- ministerstvo práce a sociálny vecí: www.employment.gov.sk 
- Rada mládeže Slovenska: www.mladez.sk 
- www.iuventa.sk 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Mária Hardy, PhD., mimoriadny profesor 
PhDr. Janka Briššáková, DiS. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 

http://www.minedu.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.mladez.sk/
http://www.iuventa.sk/
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Úvod do kresťanstva 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 2 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Základy religionistiky 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Študenti sa uvedú do kultúrneho a historického kontextu súčasného kresťanstva so zameraním na obdobie moderny 
a postmoderny. Zároveň sa zoznámia s najdôležitejšími pojmami a textami kresťanskej viery s osobitným zreteľom na 
vzťahy medzi Cirkvou a svetom a medzi kultúrou a evanjelizáciou. 

Stručná osnova predmetu: 

 Človek priemyselnej a postmodernej doby a možnosti jeho náboženského života. 
 Pojem kresťanskej viery a jej základné pojmy a rozmery. 

 Viera a rozum. Dialóg teológie a vied. 

 Viera a kultúra: pojem inkulturácia; evanjelizácia kultúry. 

 Odovzdávanie viery a jej možnosti v postmodenom svete. 

 Liturgia a rytmus života. Biblia a sedem sviatostí. 

 Viera a morálka. Svedomie, hriech, ľudské a teologické cnosti. 

 Katolícka cirkev, kresťanské cirkvi a iné náboženstvá. 
 Ekumenismus a medzináboženský dialóg a spolupráca. 
 Sociálne, politické, kultúrne a charitatívne aspekty viery. 

Odporúčaná literatúra: 
KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI. Trnava: SSV, 1998. 
WALDENFELS H. 2000. Kontextová fundamentální teologie. Praha: Vyšehrad, 2000. 
KASPER, W. 1991. Úvod do viery. Spišské Podhradie: Spišský kňazský seminár, 1991. 
KRENZER, F. 1991. Zajtra sa bude opäť veriť, Bratislava: Dobrá kniha, 1991. 
RATZINGER, J. 2007. Úvod do kresťanstva, Bratislava: Dobrá kniha 2007. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 11 

 A B C D E FX  

 54,8 18,1 9,0 18,1 0 0  

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Úvod do sociálnej politiky 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 4 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Základy filozofie pre sociálnu prácu 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Získať vedomosti o súčasnej sociálnej politike, jej typoch, možnostiach riešenia konkrétnych sociálnych udalostí, o možných 
trendoch v sociálnej politike, regionálnej i európskej sociálnej politike. 

Stručná osnova predmetu: 
 Základné pojmy: sociálna politika, sociálny štát, sociálne zabezpečenie (sociálne poistenie, sociálna podpora, so- 

ciálna pomoc), subjekty a objekty sociálnej politiky, predmet sociálnej politiky. 

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

 Sociálne udalosti (zdravie, choroba a invalidita; staroba; chudoba; nezamestnanosť; dezintegrácia). 

 Welfare State: definičné znaky (dekomodifikácia, redistribúcia, sociálne práva) a základné hodnoty (pozitívna slo- 
boda, sociálna rovnosť, solidarita). 

 Historický vývoj sociálnej politiky v Európe a vo svete: starovek, stredovek, novovek, 19. a 20.storočie (Nemecko, 
Veľká Británia, Švédsko); Bismarck, Keynes, Beveridge, Myrdal, koncepcia Folkhemmet, sociálno-trhové hospodár- 
stvo, globalizácia a kríza sociálneho štátu. 

 Ľudské práva ako východisko sociálnej politiky, koncepcia T.H.Marshalla, Všeobecná deklarácia ľudských práv 
(1948), generácie ľudských práv. 

 Aktuálne filozofické teórie sociálnej politiky: utilitarizmus, egalitárny liberalizmus (J.Rawls), komunitarizmus, neo- 
marxizmus; sociálna náuka cirkvi. 

 Politické ideológie vo vzťahu k sociálnej politike (pravica verzus ľavica, liberalizmus verzus konzervativizmus). 
 Klasifikácia sociálneho štátu podľa Espinga-Andersena, Titmussa a Boboliho. 
 Sociálna politika na Slovensku – historický vývoj, transformácia po roku 1989 a súčasnosť. 

Odporúčaná literatúra: 
BLAHA, Ľ. 2009. Späť k Marxovi? (sociálny štát, ekonomická demokracia a teória spravodlivosti). Bratislava : Veda, 2009. 
BOTEK, O. 2009. Sociálna politika pre sociálnych pracovníkov. Piešťany : PN Print, 2009. 
KREBS, V. 2005. Sociální politika. Praha : ASPI, 2005 
POTŮČEK, M. 1995. Sociální politika. Praha : SLON, 1995. 
TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha : Portál, 2010. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

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

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 



VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

T_Z_OSP_1/2020 Strana 46 z 81 

 

 

 
 
 

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

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín)/ 1 hodina seminára (12 hodín) 

Počet kreditov: 5 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce je vstupným predmetom k štúdiu odboru sociálna práca. Prostredníctvom 
predmetu sa študenti zoznamujú s celou šírkou štúdia a dejinami sociálnej práce. Študenti si osvojujú základnú odbornú 
terminológiu potrebnú pre správnu komunikáciu a orientáciu v sociálnej práci ako profesii a vedeckej činnosti. 

Stručná osnova predmetu: 

 Základná charakteristika sociálnej práce. 
 Vznik a vývoj sociálneho myslenia – solidarita – sociálne učenie cirkvi. 

 Charitatívne hnutie a vznik sociálnych inštitúcií. 

 História sociálnej práce, dôležité míľniky a osobnosti dejín sociálnej práce vo svete a na našom území. 

 Rozvoj sociálnych inštitúcií. 

 Sociálne zabezpečenie. 

 Konštituovanie sociálnej práce ako profesie, teórie, praxe a vednej disciplíny 

 Sociálne školstvo – vznik – vývoj – súčasný stav. 

 Sociálna práca v súčasnosti – charakteristika – úlohy – ciele. 
 Sociálna práca ako súčasť vedeckého poznania – jej miesto v systéme vied. 
 Vzťah sociálnej práce k iným vedným disciplínam. 

Odporúčaná literatúra: 

LEVICKÁ, L. 2004. Základy sociálnej práce. Trnava, 2004. 
MÜHLPACHR, P. 2008. Úvod do sociální práce. Brno : VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, 2008. 
OLÁH, M.-SCHAVEL, M. 2006. Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce. Prešov : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2006. 
STRIEŽENEC, Š. 1999. Úvod do sociálnej práce. Trnava, AD 1999. 
MATOUŠEK, O. a kol. 2001. Základy sociální práce. Praha : Portál, 2001. 
BARKER, R. L. 2003. The Social Work Dictionary. Washington DC : NASW, 2003. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 11 

 A B C D E FX  

 27,3 36,4 9,0 9,1 18,2 0  

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Všeobecná a vývinová psychológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 4 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a výstupného písomného testu (minimálna 
požiadavka úspešnosti 61 %). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 91 % úspešných odpovedí, B: 81-90 %; C: 
73-80 %; D: 66-72%. 

Výsledky vzdelávania: 
Študenti si osvoja problematiku štúdia psychológie - vedy predstavujúcej základnú poznatkovú bázu vzdelaného človeka, 
ktorá má slúžiť sociálnym pracovníkom pre zvýšenie kvality a efektivity ich práce. Študenti získajú základné vedomosti 
o ontogenetickom vývine ľudskej psychiky. 

Stručná osnova predmetu: 

 Predmet psychológie v systéme psychologických vied, úlohy psychológie v praxi sociálneho pracovníka. 
 Vývoj, charakteristika psychologických smerov a metódy psychologického výskumu a možnosti ich využitia v soc. 

práci. 

 Determinácia psychického vývinu osobnosti: biologická determinácia, determinácia sociálnymi vplyvmi, podmiene- 
nosť kultúrou, vlastná aktivita osobnosti – sebaaktualizácia človeka. 

 Psychické javy: psychické procesy, psychické stavy a psychické vlastnosti osobnosti. Pociťovanie, vnímanie, pozor- 
nosť, pamäť, predstavy, myslenie, city, vôľové procesy. Usmerňovanie a rozvíjanie vnímania a predstáv. 

 Myslenie - utváranie pojmov a kognitívny vývin, reč, poruchy reči, inteligencia, tvorivosť. 

 Pamäť a učenie. Sociálne učenie a jeho úloha pri formovaní osobnosti. City a vôľa: rozvíjanie vyšších citov. 

 Pojem osobnosť, štruktúra a charakteristiky osobnosti: vlohy, schopnosti, temperament, charakter, motivácia. 

 Náročné životné situácie. Frustrácia, deprivácia a stres. Možnosti vyrovnávania sa so záťažou u sociálneho 
pracovníka. 

 Predmet a význam vývinovej psychológie. Vývin a jeho zákonitosti. Činitele a teórie vývinu, poruchy psychického 
vývinu. 

 Periodizácia vývinu. Vývinové úlohy v jednotlivých obdobiach periodizácie. Prenatálne obdobie. Nedonosené deti. 
Pôrod bez násilia. Obdobie dojčaťa a batoľaťa - telesný, pohybový, psychický a sociálny vývin. 

 Obdobie predškols. veku, školská zrelosť a jej posudzovanie. Mladší školský vek. Starší školský vek, puberta. 

 Obdobie adolescencie. Obdobie dospelosti a kríza dospelosti. Obdobie staroby a príprava na smrť. 
 Zhodnotenie všetkých vývinových období. 

Odporúčaná literatúra: 
KONČEKOVÁ,Ľ. 2007. Vývinová psychológia. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007. 
NOCIAR, A. 2009. Základy psychológie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2009. 
MACKOVÁ, Z. 2010. Všeobecná psychológia pre pomáhajúce profesie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2010. 
DANIEL,J. a kol. 2006. Prehľad všeobecnej psychológie, Nitra: Triton, 2006. 
GÁBOROVÁ, Ľ., GÁBOROVÁ, Z. 2005. Človek v sociálnom kontexte. Prešov: LANA, 2005. 
ATKINSONOVÁ, L. R. a kol. 1993. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1993. 
VÁGNEROVÁ, M. 2006.Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2006. 
LANGMEIER,J. 2000. Vývojová psychologie pro pediatry. Praha: Portál, 2000. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov Celkový počet hodnotených študentov: 11 
 A B C D E FX  

 27,3 36,4 9,0 9,1 18,2 0  

 

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Alexandra Al Trad Topoľská, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. ročník , letný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Základy pedagogiky, Všeobecná a vývinová psychológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a záverečná ústna skúška. 

Výsledky vzdelávania: 
Poskytnúť základné poznanie rodinného života, funkcií rodiny, výchovného procesu v rodine a oboznámiť sa s modelmi 
a metódami rodinnej výchovy. Prehĺbiť základné vedomosti a zodpovedné postoje v oblasti sexuality, partnerských vzťahov 
a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. 

Stručná osnova predmetu: 

 Rodina ako sociálna skupina spojená manželským a príbuzenským vzťahom základný činiteľ socializácie a formova- 
nie osobnosti všetkých jej členov. 

 Objasnenie základov rodinného života, funkcií rodiny a hlavne s obsahom, zásadami a metódami výchovy v rodine. 

 Zrelosť pre partnerský vzťah v manželstve a zrelosť pre zodpovedné rodičovstvo. Faktory, podmienky a príprava na 
rodinný život a rodičovstvo. 

 Ciele, obsah, metódy a prostriedky výchovy k manželstvu a rodičovstvu. 

 Subjekty výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Láska ako základná životná hodnota, výchova k láske. 

 Ľudská sexualita, jej rozmery a funkcie. Zodpovedné a rizikové sexuálne správanie. 
 Súčasná diskusia o sexuálnej výchove. Sexuálna výchova v rodine a škole. 
 Možnosti sociálnej práce a sociálnej pedagogiky v oblasti prevencie a intervencie. 

Odporúčaná literatúra: 
PODMANICKÝ, I., GLASA, J. 1999. Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Bratislava: MC, 1999. 
POTOČÁROVÁ, M. 2008. Pedagogika rodiny. Bratislava: Univerzita Komenského 2008. 
PŠENIČKA, O. 1997. Sexuálna výchova v rodine. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1997. 
VIŠŇOVKÝ a kol. 2000. Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Banská Bystrica: PF UMB, 2000. 
PREVENDÁROVÁ, J.: KUBÍČKOVÁ, G. 1995. Základy rodinnej a sexuálnej výchovy. Bratislava: SPN. 1995. 
FENWICKOVA, E. 1996. Sexualna vychova citovym a telesnym dospievanim. Bratislava: Cesty, 1996. 
KERNBERG, O. 1999. Normální a patologická láska. Spektrum, Portál. Praha 1999. 
MACHOVÁ, J., MARÁDOVÁ, E., KLEMENTA, J. 1998. Základy sexuální výchovy. Praha: PdF UK, 1998. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Mária Hardy, PhD., mimoriadny profesor 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Informačný list predmetu 
 

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

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Základy antropológie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester 
Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Základy filozofie pre sociálnu prácu 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Kurz je rozvrhnutý do dvoch tematických častí pozostávajúcich zo základov filozofickej a sociálnej antropológie. V prvej 
časti sa študentom zoznámia s koncepciami človeka, ktoré rozvinulo filozofické myslenie v rozličných historických 
obdobiach a kultúrnych kontextoch. Druhá časť sprostredkuje poznatky o štruktúre a formách organizácie spoločností 
a možnosti ich využitia pre sociálnu prácu. 

Stručná osnova predmetu: 

 Vymedzenie a komplexnosť antropológie. Metodológia a predmet filozofickej antropológie. 

 Filozofické obrazy človeka od gréckej antiky až po antropologický obrat v 20. storočí. 

 Biologický vývoj a evolúcia človeka. Psychická činnosť človeka: zmyslové a racionálne poznanie, voľa a ľudská slo- 
boda. 

 Základné rozmery človeka: telesnosť a sexualita, intersubjektívnosť, dejinnosť, duchovnosť. Človek ako osoba. 

 Predmet sociálnej antropológie a jej vzťah k iným vedám o človeku. 

 Klasické teórie, školy a predstavitelia sociálnej antropológie. 

 Spoločnosť, kultúra, viery ,vyznania, symbolika. 

 Etnicita a nacionalizmus v ére globalizácie. Etnický konflikt, násilie, vojna. 
 Gender a spoločenská deľba práce. Antropológia a marginalizované skupiny. 
 Súčasný stav výskumu sociálnej antropológie v Európe a vo svete. 

Odporúčaná literatúra: 
KANOVSKÝ, M. 2004. Sociálna a kultúrna antropológia: Osobnosti a teórie. Bratislava: Chronos, 2004. 
FULA, M. 2004. Antropológia ženy, Bratislava: Don Bosco, 2004. 

CORETH, E. 1994. Co je člověk?, Praha: Zvon, 1994. 
ERIKSEN, T.H. 2007. Antropologie multikulturních společností. Rozumět identitě. Praha/Kroměříž: Triton, 2007. 
MURPHY, R.F. 1999. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Slon, 1999. 
BAUM, H. 2000. Anthropologie für soziale Berufe. Opladen: Leske & Budrich, 2000. 
SOUKUP, V. 2004. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál 2004. 
WOLF, J. 2002. Integrální antropologie na prahu 21. století. Praha: Karolinum, 2002. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 11 

 A B C D E FX  

 36,4 36,4 9,0 9,1 9,1 0  

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Základy bioetiky 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín)/ 1 hodina seminára (12 hodín) 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Etika v sociálnej práci, Úvod do kresťanstva 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Poskytnúť teoretický úvod do bioetiky ako vedeckej disciplíny a ponúknuť základnú orientáciu o jej aktuálnych a 
špecifických problémoch. Študentom je umožnené tvorivo diskutovať a racionálne argumentovať o jednotlivých 
bioetických dilemách využívajúc interdisciplinárnu metódu a perspektívu pomáhajúcich profesií. 

Stručná osnova predmetu: 

 Vznik, pojem a predmet bioetiky. 
 Princípy a pravidlá bioetiky. Biotechnológie a ľudské práva. Bioetické komisie. 

 Typy etických teórií ako východiská bioetiky: postmoderná a personalistická bioetika. 

 Zakladné bioetické problémy. Genetické manipulácie. Transplantácie orgánov. 

 Antikoncepcia a sterilizácia. Potrat. Prenatálna diagnostika. 

 Techniky umelého oplodnenia. Ochrana života. 

 Reprodukčné a terapeutické klonovanie. 

 Utrpenie, bolesť a smrť . Trest smrti. Eutanázia a asistovaná samovražda. 
 Terminálna terapia. Hospicová a paliatívny starostlivosť. 
 Biomedicínske experimenty, ekologická etika. 

Odporúčaná literatúra: 
ŚLIPKO, T.1998. Hranice života. Dilemy súčasnej bioetiky. Trnava: Dobrá kniha, 1998. 
FULA, M. 2010. Úvod do bioetiky, Žilina: VŠZaSP Saleziánum, 2010. 
LACA, S. 2011. Vybrané kapitoly z etiky pre sociálno-zdravotnícke profesie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2011. 
SCHOOYANS, M. 1997. Bioetika a populácia. Rozhodnutie pre život. Bratislava: Serafín, 1997. 
ONDOK, J. P. 1999. Bioetika: východiská, princípy, aplikace. Praha: Trinitas, 1999. 
LUCAS, R.L. 2001. Antropologia e problemi bioetici. Cinisello Balsamo: San Paolo, 2001. 
THOMASA, D. C., KUSHNEROVÁ, T. 2000. Od narození do smrti. Praha: Mladá fronta, 2000. 
VIRT, G. 2002. Žít až do konce. Etika umírání, smrti a eutanázie. Praha: Vyšehrad, 2002. 
VORLÍČEK, J., ADAM, Z., POSPÍŠILOVÁ, Y. a kol. 2004. Paliatívni medicína. Praha: Grada Publishing, 2004. 
FORNERO, G. 2009. Bioetica cattolica e bioetica laica. Milano: Mondadori 2009. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
doc. ThDr. Ing. Milan Fula, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Informačný list predmetu 
 

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

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Základy filozofie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 4 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Úvod do štúdia sociálnej práce a dejiny sociálnej práce 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Poskytnúť študentom základný obraz o filozofickom východisku a fundovaní sociálnej práce ako vednej disciplíny a objasniť 
základné spektrum problémov spojených s teóriou a predmetom sociálnej práce. Pozornosť bude venovaná teóriám 
sociálno-politického usporiadania spoločnosti, analýze kľúčových fenoménov: sociálna spravodlivosť, solidarita, sloboda, 
sociálny pokrok, demokracia, občianska spoločnosť a aj najaktuálnejším problémom solidárne a spravodlivo usporiadanej 
spoločnosti v 21.storočí. 

Stručná osnova predmetu: 

 Základné informácie o filozofii a jej disciplínach. Tematické a problémové pole sociálnej filozofie. 

 Jednotlivec a spoločnosť. Holizmus a individualizmus. 

 Problém dobrého života a dobre usporiadanej spoločnosti, rovnosť a spravodlivosť, právo a právny štát. 

 Problém slobody, moci, autority a ich zdroje, formy politickej moci a jej legitimita. Niektoré súčasné koncepcie 
moci. 

 Sociálny poriadok, fenomén solidarity, pomoci a sociálna kohézia. 

 Základné ideologické doktríny: liberalizmus, komunitarizmus, kontervativizmus, socializmus. 

 Hlavné postavy spojené s tematickými okruhmi: sofisti a Platón, Aristoteles, T.Akvinský, Th.Hobbes, J. Locke, J.J. 
Rousseau, I.Kant, G.W.F. Hegel. 

 Neoliberalistické vs. komunitaristické prístupy k človeku a spoločnosti: R. Nozick, J. Rawls a M. Walzer, A. MacInty- 
re. 

 Fenomén krízy a filozofia. Globálna sociálna a ekologická kríza. Európa a európske dedičstvo. 

Odporúčaná literatúra: 
BRIŠKA, F. 2000. Problém človeka a humanizmu v politickej filozofii. Bratislava: Iris 2000. 
GLASOVÁ, K. 2008. Filozofia v praxi sociálneho pracovníka. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, 2008. 
CHOVANCOVÁ, J., VALENT, T. 2002. Základy filozofie pre právnikov, Bratislava: FF UK, 2002. 
KUSIN, V. 2004. Sociálna filozofia v dejinných reflexiách. Bratislava: OZ SP 2004. 
MLYNARČÍK, P. 2010. Základy filozofie. Žilina: VŠZaSP sv. Alžbety, 2010. 
RAWLS, J. 2007. Spravodlivosť ako férovosť. Bratislava: Kaligram 2007. 
ANZENBACHER, A. 2010. Úvod do filozofie. Praha: Portál 2010 
FISCHER, O. a kol. 2010. Úvod do filosofie pro pomáhající profese. Praha:: Jabok, 2010. 
MATOUŠEK a kol. 2001. Základy sociální práce. Portál, Praha 2001, s.47-78. 
TOMEČEK, S. 2007. Sociální filozofie, Ostrava, 2007. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov Celkový počet hodnotených študentov: 11 
 A B C D E FX  

 27,3 36,4 9,0 9,1 18,2 0  

Vyučujúci: 
prof. MUDr. Eva Grey, PhD. 
Mgr. Oliver Brezinský, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Základy logoterapie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 2 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Metódy sociálnej práce s jednotlivcom, Etika v sociálnej práci 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Kurz akcentuje potrebu hodnôt a poznania zmyslu života ako jedného zo základných ukazovateľov noogénnej zrelosti a 
sociálno-psychologickej pripravenosti sociálneho pracovníka na prácu s klientmi. U študentov prehlbuje teoretické 
poznanie o aktuálnosti a humanistickom potenciály logoterapie a existenciálnej analýzy V.E. Frankla pre preventívnu 
sociálnu prácu s rozličnými typmi klientov. 

Stručná osnova predmetu: 
 Logoterapia a existenciálna analýza ako antropologický koncept: koncepcia človeka, sloboda, zodpovednosť, 

zmysel života, hodnoty. 

 Existenciálna frustrácia, existenciálne vákuum, noogénna neuróza. 

 Aktuálnosť logoterapie jednej z humanistických a existenciálnych teórií a metód sociálnej práce. 

 Metódy používané pri aplikácii princípov logoterapie a existenciálnej analýzy 
 Možnosti uplatnenia logoterapie a existenciálnej analýzy v terapeutickej a sociálnej práci s klientmi. 
 Možnosti využitia logoterapie a existenciálnej analýzy v prevencii. 

Odporúčaná literatúra: 
TAVEL, P. 2004. Zmysel života podľa V. E. Frankla. Bratislava: Iris, 2004. 
BAČOVÁ, M. 2005. Logoterapia a existenciálna nalýza v kontexte iných modelov liečby závislostí. Trnava: KP FH TU, 2005. 
FRANKL, V. E. 1999. Teorie a terapie neuróz. Praha: Grada Publishin, 1999. 
NAVRÁTIL, P. 2000. Existenciálni analýza a logoterapie jako model sociální práce s adolescenty, Brno: FSS MU 2000. 
BALCAR, K. 1995. Životní smysluplnost a osobnost. In: Československá psychologie, 39, 6, s.496-502. 
FIZZOTTI, E., GISMONDI, A., Giovani, vuoto esistenziale e ricerca di senso. La sfida della logoterapia. Roma: LAS 1998. 
LUKASOVÁ, E. 2006. I tvoje utrpení má smysl. Logoterapeutická útecha v krizi, Brno: Cesta 2006. 

FRANKL, E. V. 2006. Vule ke smyslu, Brno: Cesta, 2006. 
GUTTMANN, D. 1996. Logotherapy for the Helping Professinal: Meaningful Social Work, New York: Springer publishing 
company, 1996. 

GALIMBERTI, U. 2007. L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani. Milano: Feltrinelli 2007. 
FIZZOTTI, E. 2007. Il senso come terapia. Fondamenti teorico-clinici della logoterapia di V.E.Frankl . Milano, Franco Angeli, 
2007. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
PhDr. Janka Marková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Základy pedagogiky 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Získať základné vedomosti o pedagogike ako vede ako vede o výchove a vzdelávaní. Analýza názorov staroveku, 
stredoveku a novoveku z hľadiska ich aktuálnosti v súčasnosti. Vedieť charakterizovať podstatu tvorivo humanistickej 
koncepcie edukácie. a zaujať stanovisko k aktuálnym problémom slovenskej pedagogickej teórie a praxe. 

Stručná osnova predmetu: 

 pedagogiky v európskych krajinách. 
 Vznik pedagogiky ako vedy (vplyv filozofických smerov na pedagogiku, výchova v starom Grécku, formovanie peda- 

gogiky ako uceleného vedného systému, Ján Amos Komenský). Zakladateľ pedagogiky ako vednej disciplíny – J.F. 
Herbart. Pedagogika v 20. storočí. 

 Predmet a štruktúra pedagogiky. Charakteristika základných, hraničných a aplikovaných pedagogických disciplín: 
sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika , pedagogika dospelých (andragogika), pedagogika voľného času, 
pedagogická psychológia , porovnávacia pedagogika. 

 Paradigmy pedagogiky. Klasifikácia súčasných teórií vzdelávania. 

 Terminologické aspekty vedy o edukácií. Základné pojmy a vzťahy edukačnej reality. Vstupné determinanty edu- 
kačného procesu. 

 Základné výchovné činitele. Podstata a základy vedeckého výskumu v pedagogike. 
 Aktuálne otázky pedagogickej teórie a prax na Slovensku. Analýza projektu „Milénium“ aj možnosti jeho realizácie. 

Odporúčaná literatúra: 
BOŠNÁKOVÁ, M. 2006. Základy pedagogiky. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2006. 
KOVALČÍKOVÁ, I.2002. Pedagogika. Úvod do štúdia. Prešov: PF PU, 2002. 
KUDLÁČKOVÁ, B. 2007. Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia. Trnava: PdF TU 2007 
KUDLÁČKOVÁ, B. 2009. Dejiny pedagogického myslenia. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009. 
TOLNAIOVA, S. ŠTEFANKO, M. 2007. Problém výchovy na prahu 21. storočia. Bratislava: IRIS 2007. 
ŠVEC, Š.: Koncepcia humanisticky orientovanej edukácie. Pedagogická revue, 1993,45,č.1-2,s.2. 
BERTRAND,Y. 1998. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. 
PRŮCHA,J. 1997. Moderní pedagogika. Praha: Portál 1997. 
PRŮCHA,J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. 1995. Pedagogický slovník. Praha: Portál 1995. 

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

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 11 

 A B C D E FX  

 45,5 36,4 9,0 9,1 0 0  

Vyučujúci: 
prof. PhDr. Mária Bielová, PhD. 
doc. ThDr. PaedDr. Ing. Ferdinand Kubík, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Základy religionistiky 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Základy filozofie pre sociálnu prácu 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Študenti získajú základné poznatky a orientáciu v oblasti histórie i súčasnosti svetových náboženstiev ako významného 
duchovného, kultúrneho a sociálneho fenoménu. Prostredníctvom analýzy náboženskej skúsenosti približuje podstatou 
náboženského fenoménu a ideový význam náboženstiev pre sociálnu a charitatívnu prácu. Vedie k tolerancii, dialógu a 
spolupráci. 

Stručná osnova predmetu: 

 Úvod do náboženskej problematiky. 

 Interpretácia hlavných pojmov a kategórií religionistiky. 

 Predmet, metódológia a medziodborové vzťahy religionistiky. 

 Prehľad religionistických teórií o vzniku a podstate náboženstva. 

 Typologizácia, vznik, vývoj náboženstiev: hinduizmus, budhizmus, islam, judaizmus a kresťanstvo. 

 Vzťah náboženstva a etiky. Výklad, komparácia a dôsledky nábožensko - etických systémov. 

 Psychológia, hodnoty, zmysel života a náboženská skúsenosť. 
 Objekt a subjekt náboženskej skúsenosti. Vyjadrenie náboženskej skúsenosti a jej sociálne dôsledky. 
 Podstata a význam náboženstva pre súčasného človeka a pre pracovníkov pomáhajúcich profesií. 

Odporúčaná literatúra: 
FULA, M. 2010. Myslenie na ceste k Bohu. Bratislava: Don Bosco 2010. 
KOMOROVSKÝ, J. 1994. Religionistika. Veda o náboženstvách sveta a jej pomocné disciplíny. Bratislava, 1994. 
KEENE, M. 2003. Svetové náboženstvá, Bratislava: IKAR 2003. 
ELIADE, M. 1997. Dejiny náboženských predstáv a ideí I.- III. Bratislava: Agora, 1997. 
ŠTAMPACH, I.O. 2008. Přehled religionistiky, Praha: Portál, 2008. 
REEBER, M. 2006. Velká světová náboženství, Praha: MME 2006. 
HELLER, J., MRÁZEK, M. 2004. Nástin religionistiky. Praha: Kalich, 2004. 
PARTRIDGE, CH. (ed.). 2006. Lexikon světových náboženství, Praha: Slovart, 2006. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 11 

 A B C D E FX  

 27,3 36,4 9,0 9,1 18,2 0  

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Základy sociálnej práce 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín)/ 1 hodina seminára (12 hodín) 

Počet kreditov: 5 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Vypracovanie samostatnej práce zameranej na interdisciplinárny charakter odboru alebo 
vedeckú terminológiu. Úspešné absolvovanie ústnej skúšky (minimálna požiadavka úspešnosti 61 % celkového 
hodnotenia). 

Výsledky vzdelávania: 
Študenti si osvoja základné vedomosti o sociálnej práci ako profesii, odbore vzdelania a vedenej disciplíne. Porozumejú jej 
interdisciplinárnemu charakteru, základnej terminológii a úzkemu prepojeniu medzi teóriou a praxou. 

Stručná osnova predmetu: 

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

 Sociálna práca ako odbor vzdelania. 

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

 Sociálni klienti – definovanie, klasifikácia. 

 Sociálne prostredie ako cieľová oblasť sociálnej práce, sociálna fungovanie, sociálna opora, sociálna podpora, so- 
ciálna sieť. 

 Sociálna práca ako vedná disciplína; paradigmy sociálnej práce. 

 Teória sociálnej práce. 

 Výskum v sociálnej práci a jeho špecifiká. 

 Vedecká pojmológia sociálnej práce. 

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

Odporúčaná literatúra: 
MÁTEL, A. – SCHAVEL., M. a kol. 2013. Teória a metódy sociálnej práce I. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety. 
BRNULA, P. 2012. Sociálna práca. Dejiny, teórie a metódy. Bratislava : Iris, 2012. 
ONDRUŠOVÁ, Z. a kol. 2010. Základy sociálnej práce pre pomáhajúce profesie. Bratislava: VŠ ZaSP 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. 2013. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7. 
MATOUŠEK, O. a kol. 2001. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 11 

 A B C D E FX  

 45,5 27,4 9,0 9,1 18,2 0  

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Mária Hardy, PhD., mimoriadny profesor 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Základy sociálnej psychológie a komunikácie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín)/ 1 hodina seminára (12 hodín) 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Všeobecná a vývinová psychológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Študenti si osvoja sociálno-psychologické poznatky, myslenie a konatívne spôsobilosti a získajú zručností v sociálnej 
komunikácii (druhy, proces, poruchy, najčastejšie chyby a zásady kvalitnej komunikácie). 

Stručná osnova predmetu: 

 Predmet, ciele a metódy sociálnej psychológie. 

 Problematika socializácie osobnosti ( obsah, ciele, mechanizmy, fázy a činitele socializácie). 

 Sociálny styk, jeho zložky a zákonitosti. Sociálna komunikácia ( pojem, druhy, proces, poruchy, najčastejšie chyby a 
zásady kvalitnej komunikácie). 

 Sociálna percepcia ( pojem, proces, informačné zdroje, najčastejšie chyby, činitele presnosti a zásady poznávania). 

 Sociálna interakcia ( pojem, druhy, determinanty, dimenzie, interakčné typy, najčastejšie chyby a zásady interakcie). 

 Sociálne postoje ( pojem, zložky, znaky, mechanizmy utvárania a metódy zmeny postojov). 

 Sociálna motivácia. 

 Sociálne skupiny a ich dynamika ( vznik, typy, utváranie skupín, skupinové normy, konformita a deviácia). Štruktúra 
sociálnej skupiny ( pozície, statusy a roly) a jej vedenie, ( typy vodcov a ich osobnostné vlastnosti ). 

 Empatia a asertivita. 

Odporúčaná literatúra: 
ONDRUŠOVÁ, R. 2007. Sociálna psychológia. Bratislava: Sociálna práca, 2007. 
BRATSKÁ, M. 1992. Vieme riešiť záťažové situácia? Bratislava: SPN, 1992 
RUISEL,I. 2007. Osobmosť a poznávanie. Bratislava: Ikar, 2007 
KOLLÁRIK, T. 1992. Sociálna psychológia. Bratislava: SPN, 1992 
SOLLÁROVÁ, E. SZABÓ, I.: Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie. Nitra: PF, 1992. 
GÁBOROVÁ, Ľ., GÁBOROVÁ, Z. 2005. Človek v sociálnom kontexte. Prešov: LANA, 2005. 
PRUŽINSKÁ, J.2006. Psychológia osobnosti. Bratislava: Sociálna práca, 2006. 
HAYESOVÁ, N.2005. Základy sociální psychologie. Grada: Praha, 2005. 
VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. 1997. Sociálna psychológia. Praha: ISV, 1997 
ČECHOVÁ, V., MELLANOVÁ, A. 1997. Sociální psychologie. Brno: IPPV, 1997 
NEKONEČNÝ, M. 1999. Sociální psychologie. Praha: Academia 1999. 
ATKINSONOVÁ, R.L. a kol. 1995. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1995. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 11 

 A B C D E FX  

 45,5 36,4 9,0 9,1 0 0  

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Alexandra Al Trad Topoľksá, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Základy výskumu v sociálnych vedách 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín)/ 1 hodina seminára (12 hodín) 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. ročník , zimný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a záverečná ústna skúška. 

Výsledky vzdelávania: 
Získať základné vedomosti a zručnosti pre zvládnutie konkrétnych problémov pri príprave a realizácii kvantitatívneho a 
kvalitatívneho výskumu v praxi. Stanovenie výskumného problému a jeho príprava k analýze, základné techniky zberu dát 
a ich charakteristika, spôsoby výberu výskumnej vzorky, konštrukcia hypotéz, vyberanie indikátorov, tvorba otázok, 
priebeh výskumu, analýza a interpretácia výsledkov. 

Stručná osnova predmetu: 
 Zmysel sociálneho výskumu: spôsoby poznávania sociálnej reality, vedecký prístup, úloha objektivity a nezauja- 

tosti bádateľa. Deskripcia a explanácia. Komplikovanosť soc. reality, transformácia informácií, priame a nepriame 
pozorovanie. 

 Výskum ako proces: určenie problémovej oblasti, formulácia výskumnej otázky a hypotéz, výskumný projekt, zos- 
tavenie výskumných nástrojov, fáza predvýskumu, práca v terénei, kontrola údajov, vyhodnotenie, interpretácia. 

 Základný prehľad o variantoch výskumu: kvalitatívny a kvantitatívny výskum, pozorovanie, skúmanie dokumen- 
tov, dotazník. 

 Zásady konštrukcie štandardizovaného rozhovoru a dotazníka: typy otázok, zásady konštrukcie otázok, formálna 
úprava, typické chyby. 

 Nájdenie výskumného súboru: význam výberu, typy výberu, špecifikum náhodných výberov a možnosti ich reali- 
zácie. 

 Zabezpečenie vedeckej kvality výskumu: validita a reliabilita, význam štandardizácie. 

 Spôsob vyhodnotenia kvantitatívnych údajov: absolútna a relatívna početnosť, percentá, stredné hodnoty a mie- 
ra variability. Hľadanie súvislostí medzi premennými. 

 Interpretácia štatistických údajov: čítanie tabuliek, indexov, koeficientov, riziká skreslenia, odpoveď na hypotézy 
a otvorenie ďalších otázok. 

Odporúčaná literatúra: 
PAVLIČEK, J. – DOBRÍKOVÁ, P. 2007. Sociálny výskum a štatistické spracovanie dát. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2007. 
DISMAN, M. 2006. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 2006. 

HENDL, J. 2006. Kvalitatívny výskum. Praha : Portál 2006. 
SURYNEK, A., KOMÁRKOVÁ, R., KAŠPAROVÁ, E. 2001. Základy sociologického výzkumu. Praha : Management Press, 2001. 
ZICH, F. 2004. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Express, 2004. 
HENDL, J. 2004. Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metanalýza dat. Praha: Portál, 2004. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Animácia sociálnych skupín 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín)/ 1 hodina seminára (12 hodín) 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Základy sociálnej psychológie a komunikácie, Sociológia, Preventívny edukačný systém 1 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Kurz interdisciplinárne zoznamuje študentov s princípmi sociálno-kultúrnej animácie a ich aplikáciu v sociálnej práci so 
skupinou a komunitou. Zvláštna pozornosť je venovaná výsledkom empirického skúmania malých sociálnych skupín. 
Cieľom predmetu je zážitkovou formou sprostredkovať študentom základné spôsoby animácie mládežníckej skupiny a 
prehĺbiť vedomosti z oblasti spirituality, saleziánskej pedagogiky, komunikácie, animácie a tvorby socio-výchovných 
itinerárov. Umožňuje prežiť procesy skupinovej dynamiky prostredníctvom interakčných hier a tak lepšie spoznať správanie 
a reakcie druhých i odlišné modely vedenia skupiny. Kurz predstavuje proces animácie ako štýl života platný pre celú 
existenciu mladého človeka, ktorý zároveň spĺňa svoju výchovnú a sociálnu funkciu. 

Stručná osnova predmetu: 

 Súčasné významy pojmu animácia. Antropologické základy socio-kultúrnej animácie a jej ciele. 
 Definícia socio-kultúrnej animácie a jej funkcie. 

 Sociálno-kulturna animáce ako metoda sociální práce. 

 Animátor ako mediátor a iniciátor procesů ve skupine a v komunite 

 Pedagogické, vzťahové a projektové kompetencie animátora 

 Animácia ako štýl života. Animácia ako výchovno-formačný model. Výzvy socio-kultúrnej animácie dnes. 

 Animácia ako „uvolňovanie kreativneho potenciálu“ a ako „empowerment“. 

 Animácia skupiny, príprava stretnutí a tvorba výchovných itinerárov. 

 Dynamiky detskej a mládežníckej skupiny. 
 Metódy animácie detských a mládežnických skupín – praktické aplikácie. 
 Základné animačné techniky skupín. 

Odporúčaná literatúra: 
BARANYAI, L., STREČKOVÁ, A. a kol. 2010 : Stretanie sa s človekom (školiteľ), Komunikácia. Manuál pre 4.kurz Školy pre 
animátorov. Bratislava : DOMKA, 2010. 
BARANYAI, L., STREČKOVÁ, A. a kol. 2009 : Animácia skupín (školiteľ), Dynamika skupín. Manuál pre 5.kurz Školy pre 
animátorov. Bratislava : DOMKA, 2009. 
BARANYAI, L. 2008 : Príprava stretnutí a itinerárov. Manuál pre 6. kurz Školy pre animátorov. Bratislava: DOMKA, 2008. 
DUDOVÁ, A., KAPLÁNEK, M., MACKŮ, R. 2011. Mnohotvarý fenomén animace. In:Pedagogická orientace 21/3 (2011),s.20- 
40. 

PRIETO, J. 1996. Smer – človek: kurz pre animátorov. Bratislava: Don Bosco, 1996. 
ROSSI, M. 2004. Animazione e trasformazione. Identità, metodi, contesti e competenze dell’agire sociale. Padova: Cleup 
2004. 
ROSSI, M. 2008. Didattica dell’animazione: contesti, metodi e tecniche. Roma: Carocci 2008. 
POLLO, M. 2002. Animazione culturale. Teoria e metodo. Roma: LAS 2002. 
FLORIS, F. (ed.). 2001. L´animazione socioculturale. Torino : EGA, 2001. 
VOPEL, K.W. 1994. Manuale per animatori di gruppo. Teoria e prassi dei giochi di interazione. Torino: LDC, 1994. 
VALLABARAJ J. 2008. Animazione e pastorale giovanile. Un’introduzione al paradigma olistico. Torino: LDC, 2008. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
doc. ThDr. PaedDr. Ferdinand Kubík, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Biológia mládeže a prvá pomoc 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín)/ 1 hodina seminára (12 hodín) 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Študenti získajú základné vedomosti z biológie mládeže a orientácia v elementárnych pojmoch základov pediatrie. Študenti 
si osvoja zásady a zručnosti predlekárskej prvej pomoci a oboznámia sa s drogovou prevenciou. 

Stručná osnova predmetu: 

 Oporná a pohybová sústava. Krv. Obehová sústava. Dýchacia sústava. Tráviaca sústava. Premena látok a energií v 
ľudskom tele. Teplota tela a jej udržiavanie. Vylučovanie. Koža. Riadenie činnosti ľudského organizmu. Látkové 
riadenie činnosti organizmu. Nervové riadenie činnosti organizmu. Funkcie receptorov. Výkonné funkcie nervovej 
sústavy. Autonómne a vegetatívne funkcie. Vyššia nervová činnosť. Rozmnožovacie sústavy. 

 Ontogenéza človeka, patologické zmeny, genetické preddispozície. Obdobia života človeka. Prenatálne obdobie. 
Novorodenecké obdobie. Dojčenské obdobie. Batolivé obdobie. Predškolské obdobie. Školské obdobie. Puberta. 
Obdobie mladistvých. Dospelosť a starnutie, smrť. 

 Výživa. Zásady správnej životosprávy. Biorytmy. 

 Hygiena žiaka a vyučovacieho procesu. Hygienické, bezpečnostné normy a zásady. 

 Drogová závislosť a iné návykové látky, klasifikácia závislosti. 
 Zdravotné aspekty a zásady poskytovania predlekárskej prvej pomoci, sústava prvej pomoci, legislatíva. 

Odporúčaná literatúra: 
LANGSTEIN, K. a kol.1995. Biológia detí a dorastu, cvičenie. Banská Bystrica, 1995. 
ŠAŠINKA, M. – ŠAGÁT, T. – KOVÁCZ, L. 2007. Pediatria 1, 2. Bratislava : Herba, 2007. 
DVOŘÁČEK, I., HRABOVSKÝ, J. 1991. Prvá pomoc. Martin: Osveta, 1991. 
MALÁ, H., KLEMENTA, J.1989. Biológia detí a dorastu. Bratislava: SPN, 1989. 
POSPÍŠIL, M.F. a kol. 2001. Biológia človeka. Bratislava, 2001. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 11 

 A B C D E FX  

 45,5 36,4 9,0 9,1 0 0  

Vyučujúci: 
doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH 
PhDr. Alena Fialová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Dejiny výchovy a sociálnej pedagogiky 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Študenti získajú základné poznatky historického vývinu sociálnej pedagogiky a rozvoj schopnosti sledovať jej vývinové 
tendencie. Študenti si osvojia základy kresťanskej výchovy. 

Stručná osnova predmetu: 

 Vývin sociálnopedagogických myšlienok v staroveku, stredoveku v renesancii a v období osvietenstva. 
 Významní predstavitelia pedagogiky a ich prínos v rámci sociálno-výchovného pôsobenia (S. Tešedík, J. L. Vives, J. 

A. Komenský, J. H. Pestalozzi, R. Owen a i.). 

 Konštituovanie sociálnej pedagogiky ako vedného odboru v 19 storočí, jej smery a predstavitelia. 
 Sociálna pedagogika v 20. storočí v Európe. 
 Kresťanská pedagogika a teória výchovy. Výchova. Predpoklady viery 

Odporúčaná literatúra: 
HRONCOVÁ, J., EMMEROVÁ, I., KRAUS, B. a kol.: Dejiny sociálnej pedagogiky. Banská Bystrica: 2007. 
BAKOŠOVÁ, Z.: Sociálna pedagogika ako životná pomoc. Bratislava: 2005. 

VALOVIČ, E.: Náčrt katechetiky. Trnava: DK, 1999. 
HRONCOVÁ, J. EMMEROVÁ, I.: Sociálna pedagogika Banská Bystrica: 2004. 
HRONCOVÁ, J., STAŇOVÁ, J. a kol.: Život a dielo Prof. Ondreja Baláža. Banská Bystrica: PF UMB, 2007. 
BAKOŠOVÁ, Z.: Sociálna pedagogika. Bratislava: 1994. 
BALÁŽ, O.: Sociálne aspekty výchovy. Bratislava: 1981. 
KLAPILOVÁ, S.: Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc: 1996. 
TOKÁROVÁ, A. a kol.: Sociálna práca. Prešov: 2003. 
WROCZYNSKI, R.: Sociálna pedagogika. Bratislava: 1968.RAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. a kol.: Člověk, prostředí, výchova. Brno: 
2001. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 11 

 A B C D E FX  

 45,5 36,4 9,0 9,1 0 0  

Vyučujúci: 
doc. Mgr. Stanislav Špánik, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Mediálna výchova 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín)/ 1 hodina seminára (12 hodín) 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Základy pedagogiky 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a výstupného písomného testu (minimálna 
požiadavka úspešnosti 61 %). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 91 % úspešných odpovedí, B: 81-90 %; C: 
73-80 %; D: 66-72%. 

Výsledky vzdelávania: 
Rozvíjať mediálne kompetencie študentov v oblasti teoretických poznatkov o formách a metódach masmediálneho 
pôsobenia, odhaľovania manipulácie médií, praktických zručností pri prispievaní do printových médií, audiovizuálnej 
tvorby, percepcie audiovizuálneho diela. 

Stručná osnova predmetu: 

 Teória masmédií a printová žurnalistika. 

 Pojem mediálna výchova, mediálne kompetencie, mediálna gramotnosť. 

 Násilie, reklama a ich vplyv na deti mládež. 

 Mediálny trh na Slovensku – zákulisie bulváru a komerčných médií. 

 Základné žurnalistické žánre, organizácia tlačovej konferencie. 

 Možnosti pôsobenia v printových médiách, resp. v elektronických médiách – webwritng (písanie pre web). 

 Žijeme v dobe vizualizácie, čo a ako komunikujem vo svete. 

 Sila obrazu, ako ho pripraviť a prezentovať. 

 Základné pojmy kompozície (veľkosť záberu, uhol pohľadu.). 
 Film ako umelecké dielo a komerčný produkt. 
 Možnosti kresťanského vplyvu v audiovizuálnej tvorbe (AVES, TV LUX, TV NOE.). 

Odporúčaná literatúra: 
ILOWIECKI M.,, ZASEPA T. Moc a nemoc médií. Bratislava: VEDA: 2003. 
RADA MLÁDEŽE SLOVENSKA. Príručka komunikácie nielen pre detské a mládežnícke organizácie, Bratislava: 2000. 
NIKLESOVÁ, E., BÍNA, D. Mediální gramotnost a mediální výchova. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2010. 
NEKVAPIL,V., VÉVODA, R. Média, kultura a náboženství. Praha: VOŠP 2007. 
DEFLEUR, L.M., ROKEACHOVÁ-BALLOVÁ, S. J. Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum, 1996. 
HRADISKÁ, E. 1998. Psychológia a reklama. Bratislava: ELITA, 1998. 
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 11 

 A B C D E FX  

 54,8 18,1 9,0 18,1 0 0  

Vyučujúci: 
PhDr. Janka Marková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Prosociálna výchova 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Etika v sociálnej práci 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a ústnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 
Vymedziť východiská prosociálnej výchovy, jej štruktúru a cieľ. Analýza teoretických východísk a niektorých premenných, 
ktoré napomáhajú rozvoj prosociálneho správania. 

Stručná osnova predmetu: 

 Zdôvodnenie potreby prosociálnej výchovy, vymedzenie, štruktúra a cieľ. 
 Prosociálne správanie ako cieľ predmetu. 

 Analýza vybraných premenných, ktoré napomáhajú rozvoj prosociálneho správania: komunikácia a komunikačné 
zručnosti, dôstojnosť ľudskej osoby, hodnotenie pozitívneho v správaní iných, 

 tvorivosť a tvorivé riešenie problémov, komunikácia a vyjadrovanie citov, asertivita, reálne a zobrazené vzory, 
prosociálne správanie, komplexná prosociálnosť. 

Odporúčaná literatúra: 
KRIŹOVÁ, O. Prosociálne správanie – predpoklad pre spolužitie. Bratislava: MPC Tomášikova, 2000. 
LENCZ, L., KRÍŽOVÁ, O. Metodický materiál k predmetu etická výchova, Bratislava: MC Tomášikova, 1993. 
OLIVAR, R. Etická výchova. Bratislava: Orbis Pictus, 1992. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 11 

 A B C D E FX  

 54,8 18,1 9,0 18,1 0 0  

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Sociálna práca s nezamestnanými 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Metódy sociálnej práce s jednotlivcom 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a záverečná ústna skúška. 

Výsledky vzdelávania: 
Cieľom kurzu je objasniť poslucháčom sociálnej práce problematiku politiky zamestnanosti a trhu práce v podmienkach SR 
– jej ciele, nástroje politiky zamestnanosti, vplyv hospodárskej politiky na zamestnanosť. Objasniť poslucháčom príčiny 
vzniku nezamestnanosti, priblížiť históriu nezamestnanosti – od hospodárskej krízy v Československu po súčasnosť, 
inštitucionálny vývoj po roku 1989, oboznámiť poslucháčov s teóriami nezamestnanosti z pohľadu hlavných teoretických 
škôl. Cieľom kurzu je aj poukázanie na príčiny a dôsledky nezamestnanosti, hľadanie možností riešenia nezamestnanosti 
v podmienkach SR a EÚ. 

Stručná osnova predmetu: 

 Práca a význam práce pre človeka. 

 Politika zamestnanosti a politika trhu práce. 

 Trh práce – jeho formy a ľudský kapitál. 

 Inštitucionálne zabezpečenie trhu práce a subjekty riadenia. 

 Nezamestnanosť – jej typy, regionálne diferencie a charakteristiky. 

 Postavenie rizikových skupín na trhu práce. 

 Ekonomické a sociálno-psychologické dôsledky nezamestnanosti. 

 Nástroje politiky zamestnanosti a trhu práce. 
 Medzinárodný kontext a rozmer problematiky nezamestnanosti a trhu práce. 

Odporúčaná literatúra: 
RIEVAJOVÁ, E. a kol., 2006. Teória a politika zamestnanosti. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 
MARTINCOVÁ, M. 2005. Nezamestnanosť ako makroekonomický problém. Bratislava: IURA EDITION, 2005. 
Zákon NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. 
www.upsvar.sk. 

MAREŠ, P. 2002. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha : SLON, 2002. 
MAREŠ, P., SIROVÁTKA, T. (ed.). 2002. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: FSS MU, 2002. 
BUCHTOVÁ, B. 2002. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha, Grada 2002. 
SCHRAGGEOVÁ, M., KOPCOVÁ, E. 2009. Externé vs. interné atribúcie nezamestnanosti jako základ typológie 
nezamestnaných. In: Československá psychologie, 53, 2, s.113-128. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
Mgr. Jana Marťáková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 

http://www.upsvar.sk/
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Špeciálna a liečebná pedagogika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín) 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Základy ekonomiky 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: semestrálna práca, písomný test. 

Výsledky vzdelávania: 
Poskytnúť poslucháčom teoretický úvod do vlastného štúdia. Tento predmet plní v sústave špeciálno-pedagogických 
disciplín predovšetkým integračnú funkciu a zaoberá sa takými otázkami, ktoré sú spoločné a ktoré spájajú všetky 
jednotlivé špeciálno-pedagogické špecializácie. 

Stručná osnova predmetu: 

 Predmet, cieľ a členenie špeciálnej pedagogiky 

 Špeciálno-pedagogická terminológia 

 Otázky teórie špeciálneho vyučovania a výchovy 

 Základy jednotlivých odborov špeciálnej pedagogiky 
 Školy a zariadenia pre postihnutých v SR 
 Problematika integrácie postihnutých do škôl bežného typu 

Odporúčaná literatúra: 
Edelsberger, L.-Kábele, F.: Speciální pedagogika pro učitele prvního stupě základní školy.Praha:SPN, 1998 
Vašek, Š. a kol.: Špeciálna pedagogika-terminologický výkladový slovník.BratislavaLSPN, 1994 
Monatová,L. : Pedagogika speciální.Brno:Pedagogická fakulta MU, 1995 
Novotná, M.-Kremličková, M.: Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele. Praha: SPN, 1997 
Pipeková, J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998 
Časopisy a zborníky z odboru Špeciálna pedagogika: EFETA, Speciální pedagogika atď. 
Defektologický Slovník: Praha. 2000 
Gaňo, V.: Výchova defektných detí. Bratislava: 1962 
Horňák, L.-Kollárová, E.-Matuška.O.: Dejiny špeciálnej pedagogiky. Prešov:2002 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
PhDr. Janka Marková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Voľnočasové aktivity 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok (24 hodín)/ 1 hodina seminára (12 hodín) 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Externá aj denná forma štúdia: Úspešné absolvovanie semestrálnej práce a záverečná praktická ukážka aktivity v skupine. 

Výsledky vzdelávania: 
Hlavným cieľom predmetu je priblížiť poslucháčom osobnosť animátora voľnočasových aktivít a základné poznatky o voľbe 
vhodných typov voľnočasových aktivít v závislosti na konkrétnych situáciách. Súčasťou kurzu je oboznámenie sa s 
metódami a formami výchovy vo voľnom čase. 

Stručná osnova predmetu: 

 Vymedzenie identity animátora voľnočasových aktvivít. 

 Základné metódy a formy výchovy vo voľnom čase. 

 Vyhodnocovanie skupiny, možnosti a vhodnosti jednotlivých voľnočasových aktivít. 

 Možnosti zážitkovej pedagogiky: ciele a obsah. 

 Hra jako ústredný prostriedok zážitkovej pedagogiky: Iniciativne, komunikačné, tímové a psychologické hry. 

 Odpočinkové a rekreačné aktivity. 

 Záujmové aktivity. 

 Verejnoprospešná činnosť vo voľnom čase. 
 Aktivity zamerané na rozvoj osobnosti a jej tvorivosti. 
 Príprava, vedenie a hodnotenie voľnočasových programov. 

Odporúčaná literatúra: 
KRYSTOŇ, M. 2003. Edukácia deti a mládeže vo voľnom čase. Banská Bystrica: PF UMB 2003. 
SMITH, A. 2005. Kniha hier a hlavolamov. Banská Bystrica: Luna Corporation, 2005. 
KAPLÁNEK, M. (ed.). 2006. Výchova a volný čas 1. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006. 
ČECH, T. (ed.). 2007. Výchova a volný čas 2. Brno : MSD, 2007. 

SÝKORA, J. (ed.). 2008. Výchova a volný čas 3. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. 
JŮVA, V., SPOUSTA, V., FUKAČ, J. 1998. Metody a formy výchovy ve volném čase. Brno: MU, 1998. 
FRANC, D., ZOUNKOVÁ, D., MARTIN, A. 2007. Učení zážitkem a hrou. Brno: Computer Press, 2007. 
VOPEL, K.W. 2007. Skupinové hry pro život 1: zařazení do skupiny, kontakt, smyslové vnímání, přátelství, 
sebevědomí. Praha: Portál, 2007. 
VOPEL, K.W. 2008. Skupinové hry pro život 2: uvolnění napětí, zvědavost, učení, komunikace, vztahy. Praha : Portál, 2008. 
VOPEL, K.W. 2008. Skupinové hry pro život 3: naslouchání, fantazie, důvěra, soucit, práce s emocemi. Praha : Portál, 2008. 
HODAŇ, B. (ed.). 2002. Volný čas a jeho současné problémy. Olomouc : Hanex, 2002 . 

ZAPLETAL, M. 1985. Velká encyklopédie her I.- IV. Praha: Olympia 1985 -1988. 
KERROVÁ, S. 1997. Dítě se speciálními potřebami. Praha: Portál 1997. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 A B C D E FX  

 0 0 0 0 0 0  

Vyučujúci: 
doc. ThDr. PaedDr. Ing. Ferdinand Kubík, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 
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6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh (alebo hypertextový odkaz). 
 

Aktuálny rozvrh je uvedený tu: https://ustavbm-zilina.webnode.sk/socialna-praca/ 
 

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

 

doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. - https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12319 

Kontakt: xxx@xxx 
Predmety: Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce, Základy religionistiky, Základy antropológie, Úvod do kresťanstva, Prosociálna 
výchova, 

Etika v sociálnej práci, Kresťanská sociálna náuka, Bakalárska práca 
 

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

 
univerzitný profesor doc. PhDr. Mária Hardy, PhD.- https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12430 

Kontakt: xxx@xxx 
Predmety: Metodológia písania vedeckej práce, Základy sociálnej práce, Sociálno- právna ochrana detí a sociálna kuratela, 
Súvislá odborná prax 1-3, Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 
doc. PhDr. Eva Halušková, PhD. - https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12439 

Kontakt: xxx@xxx 
Predmety: Sociálno- psychologický výcvik 1-3, Sociálne služby 

 
JUDr. Alena Mátejová, PhD. MHA - https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20698 

Kontakt: xxx@xxx 
Predmety: Právne základy sociálnej práce, Sociálne zabezpečenie, Občianske a správne právo, Pracovné a trestné právo 

 

doc. ThDr. PaedDr. Ing. Ferdinand Kubík, PhD.- https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12297 

Kontakt: xxx@xxx 
Predmety: Základy pedagogiky, Sociálna pedagogika, Pedagogika voľného času, Animácia sociálnych skupín, Voľnočasové aktivity 
 
doc. ThDr. Ing. Milan Fula, PhD. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5127  
Kontakt: xxx@xxx 
Predmety: Základy bioetiky 

 

c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu. 
 

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

 

d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov 
vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu). 

https://ustavbm-zilina.webnode.sk/socialna-praca/
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12319
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12430
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12439
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20698
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12297
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5127
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty
http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://cms.crepc.sk/
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Názov predmetu Priezvisko a meno Funkcia Kvalifikácia Pracovný 

úväzok 

(%) 

Typ 

vzdelávacej 

činnosti 

Jadro 

ŠO 
áno/nie 

Animácia sociálnych skupín Kubík Ferdinand 2D 21 100 P,S nie 

 

Biológia mládeže a prvá 

pomoc 

Dubovcová Martina 2D 21 100 
P,S nie 

Fialová Alena 3O 31 100 P,S 
 

Dejiny výchovy a sociálnej 

pedagogiky 
Špánik Stanislav 2D 21 100 P nie 

Ekonomika v sociálnej práci Barillová Anna 3O 31 100 P 
 

Etika v sociálnej práci Mlynarčík Peter 2D 21 100 P,S áno 

Kresťanská sociálna náuka Mlynarčík Peter 2D 21 100 P nie 

Metodológia písania vedeckej 

práce 
Hardy Mária 1P 21 100 P,S áno 

Metódy sociálnej práce s 

jednotlivcom 

Mátel Andrej 1P 11 100 
P,S áno 

Občianske a správne právo 
Mátejová Alena 

3O 31 100 P áno 

Pedagogika voľného času Kubík Ferdinand 2D 21 100 P nie 

Penitenciárna a 

postpenitenciárna 

starostlivosť 

Mátel Andrej 1P 11 100  

P,S 

 

áno 

Práca s deťmi a mládežou 1 
Kutarňa Jozef 1P 11 100 

P,S áno 

 
Práca v organizáciách tretieho 

sektoru 

Marťáková Jana 9U 31 30 
P áno 

Briššáková Janka 3O 31 100 P  

Pracovné a trestné právo Mátejová Alena 3O 31 100 P áno 

Právne základy sociálnej 

práce 
Mátejová Alena 3O 31 100 P áno 

Preventívny edukačný systém 1 Kutarňa Jozef 1P 11 100 P,S nie 

Psychopatológia pre sociálnu 

prácu 

Hašto Jozef 1P 11 100 
P,S áno 
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Sociálna patológia a 

prevencia 

Mátel Andrej 1P 11 100 
P,S áno 

 
Sociálna pedagogika 

Bielová Mária 

Špánik Stanislav 

1P 

2D 

11 

21 

100 

100 
P áno 

Kubík Ferdinand 2D 21 100 P  

Sociálne a výchovné 

poradenstvo 

Al Trad Topoľská 

Alexandra 
2D 21 100 P áno 

Sociálne služby Halušková Eva 2D 21 100 P áno 

 
Sociálne zabezpečenie 

Bachyncová Giertliová 

Daniela 

Mátejová Alena 

2D 

 

 
3O 

21 

 

 
31 

100 

 

 
100 

 
P,S 

 
áno 

Sociálno-právna ochrana detí 

a mládeže 

Hardy Mária 1P 21 100 
P,S áno 

Sociálno-psychologický 

výcvik 1 
Halušková Eva 2D 21 100 P,S áno 

Sociálno-psychologický 

výcvik 2 

Halušková Eva 
2D 21 100 P,S áno 

Sociálno-psychologický 

výcvik 3 

Halušková Eva 
2D 21 100 P,S áno 

 
Sociálno-výchovná práca 

s rómskou komunitou 

Bachyncová Giertliová 

Daniela 
2D 21 100  

P,S 

 
áno 

Zábavová Silvia 3O 31 100 P,S  

Sociológia 
Matulník Jozef 1P 11 100 

P áno 

Streetwork s deťmi a 

mládežou 

Mátel Andrej 2D 21 100 
P,S áno 

Súvislá odborná prax 1 
Hardy Mária 

Briššáková Janka 

1P 

3O 

21 

31 

100 

100 
O áno 

 
Súvislá odborná prax 2 

Hardy Mária 1P 21 100 
O áno 

Briššáková Janka 3O 31 100   

Súvislá odborná prax 3 Hardy Mária 2D 21 100 O áno 
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Briššáková Janka 3O 31 100   

Úvod do kresťanstva Mlynarčík Peter 2D 21 100 P nie 

Úvod do sociálnej politiky Tkáč Vojtech 1P 11 100 P áno 

 
Úvod do štúdia a dejiny 

sociálnej práce 

Mlynarčík Peter 2D 21 100 
P,S áno 

Poloňová Jaroslava 2D 21 100   

Všeobecná a vývinová 

psychológia 

Al Trad Topoľská 

Alexandra 
2D 21 100  

P 

 
áno 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 
Hardy Mária 1P 21 100 P nie 

Základy antropológie Mlynarčík Peter 2D 21 100 P nie 

Základy bioetiky Fula Milan 2D 21 100 P,S nie 

 
Základy filozofie 

Grey Eva 1P 11 
100 P áno 

Brezinský Oliver 3O 31 33   

Základy logoterapie Marková Janka 3O 31 100 P nie 

Základy pedagogiky 
Bielová Mária 

Kubík Ferdinand 

1P 

2D 

11 

21 

100 

100 
P nie 

Základy religionistiky Mlynarčík Peter 2D 21 100 P nie 

Základy sociálnej práce 
Hardy Mária 1P 21 100 

P,S áno 

Základy sociálnej psychológie 

a komunikácie 

Al Trad Topoľská 

Alexandra 
2D 21 100  

P,S 

 
áno 

Základy výskumu 

v sociálnych vedách 

Matulník Jozef 1P 11 100 
P,S áno 

Mediálna výchova Marková Janka 3O 31 100 P,S nie 

Prosociálna výchova Mlynarčík Peter 2D 21 100 P,S nie 

Špeciálna a liečebná pedago- 

gika 
Marková Janka 3O 31 100 P nie 
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Sociálna práca 

s nezamestnanými 
Marťáková Jana 9U 31 30 P nie 

Voľnočasové aktivity Kubík Ferdinand 2D 21 100 P,S nie 

 

 
e) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov). 

 
doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, 
PhD.- xxx@xxx prof. PhDr. Mária 
Bielová, PhD. xxx@xxx 

doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. xxx@xxx 
doc. PhDr. Alexandra Al Trad Topoľská, 
PhD. xxx@xxx prof. PhDr. Jozef Matulník, 
PhD. xxx@xxx 
doc. PhDr. Mária Hardy , PhD., mimoriadny 
profesor xxx@xxx doc. Mgr. Stanislav Špánik, 
PhD. xxx@xxx 

 

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

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt). 
Miroslav Štalmach xxx@xxx 

 

h) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií). 
PhDr. Briššáková Janka, DiS. xxx@xxx 

Rozvrh konzultácii dostupný na https://ustavbm-zilina.webnode.sk/kontakt/ 
 

i) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací 
referát a podobne (s kontaktami). 
Anna Majchráková, asistentka pracoviska, xxx@xxx 

 

8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora 
a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a 

predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a 
technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, 
športové haly, plavárne, športoviská). 

 
Ústav Božieho milosrdenstva má k dispozícii na prízemí a prvom poschodí spolu 3 učebne, 1 SPV miestnosť a 1 miestnosť na ústne 
skúšky. 1 učebňa s kapacitou 50 miest a 2 učebne s kapacitou 20 miest, každá z nich je vybavená PC, dataprojektorom, spätným 
projektorom, flipchart a voľný prístup na internet pre všetkých študentov. 

Materiálno-technické zabezpečenie potrebné na výučbu študijného programu. 
Učebne sú zriadené stoličkami s vyklápacím pultom určeným na písanie. V učebniach sú nainštalované keramické tabule. K 
prednáškovej činnosti sú k dispozícii prenosné po počítače a premietacia technika dataprojektor, spätný projektor a zvukov 
technika podľa požiadaviek vyučujúcich. 
Študenti majú nepretržitú možnosť prístupu k internetu prostredníctvom voľne dostupnej sieti WIFI. Študenti majú k dispozícii 
vhodné učebne funkčne a plne vybavené zariadením, pomôckami a technikou, ktoré sú dostupné hromadnou mestskou dopravou 
alebo parkovaním osobných vozidiel priamo vo dvore budovy. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy 

 

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

 
Ústav Božieho milosrdenstva má pre študentov k dispozícii Saleziánsku knižnicu s komplexným automatizovaným informačným a 
knižničným systémom (AKIS DaWinci), ktorá je zaregistrovaná na Ministerstve kultúry SR. Knižnica sa nachádza v budove Saleziánov 
na adrese Rajecká 17 v Žiline. Poslaním knižnice je zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch 
nosičov, prostredníctvom svojich knižnično-informačných služieb, uspokojovať kultúrne, informačné, vedecko-výskumné a 
vzdelávacie potreby, podporovať celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj ľudí. V rámci knižnice je predajňa skrípt a tiež je k 
dispozícii študovňa i požičovňa vedeckých monografií, 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://ustavbm-zilina.webnode.sk/kontakt/
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy


VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

T_Z_OSP_1/2020 Strana 71 z 81 

 

 

 

 

konferenčných a nekonferenčných zborníkov, vysokoškolských učebníc, skrípt, učebných textov a elektronických dokumentov. Ale 
aj kvalifikačných prác (diplomových, dizertačných, rigoróznych, habilitačných), v rámci celoškolského elektronického systému EZP. 
Knižnica je prepojená so študovňou. V študovni sa nachádza šesť miest s počítačmi s pripojením na internet, ktoré sú plne k 
dispozícii študentom. Saleziánska knižnica je vedeckou knižnicou pre oblasti pedagogiky, psychológie, sociálnej práce, 
saleziánskeho preventívneho systému edukácie, filozofie, teológie a iné. Knižničný fond obsahuje viac ako 50 000 kníh, učebných 
textov, publikácií a cudzojazyčnej odbornej literatúry a je dopĺňaná najnovšími knižnými a periodickými titulmi v danom odbore a 
tiež v príbuzných odboroch. Je pripojená na internet a je vybavená informačnými sieťami. K dispozícii je požičovňa vedeckých 
publikácií, učebných textov a elektronických dokumentov a odborných časopisov. 

Knižnično-informačné služby sú zamerané na: 

d) výpožičné absenčné 
e) výpožičné prezenčné 
f) konzultačné, pri využívaní informačných technológií 
Aktuálne informácie o knižnici je možné získať na domovskej stránke knižnice: svaza2.dawinci.sk 

 

Výhodou pre študentov je, že k 30 predmetom študijného programu pochádza 29 učebných textov priamo z vydavateľskej činnosti 
samotnej vysokej školy. Členovia Katedier sociálnej práce pravidelne vydávajú učebné texty ku predmetom, ktoré učia. 
Výhodou pre študentov je, že k 30 predmetom študijného programu pochádza 29 učebných textov priamo z vydavateľskej činnosti 
samotnej vysokej školy. Naši učitelia pravidelne vydávajú učebné texty ku predmetom, ktoré učia a publikujú v univerzitnom 
časopise Sociálno- zdravotnícke spektrum, kde sa na publikačnej činnosti podieľajú aj študenti. Inštitút je pripojený aj k domovskej 
knižnici rektorátu vysokej školy v Bratislave, ktorá je priebežne aktualizovaná na adrese www.vssvalzbety.sk     
(http://www.vssvalzbety.sk/kniznica). Ďalšie informácie sú k dispozícii na: https://www.vssvalzbety.sk/kniznica 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie 
 

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

 

Dištančné vzdelávanie je zabezpečené interným online systémom vzdelávania s názvom ELIX, ktorý bol pripravený len pre potreby 
vysokej školy. Systém umožňuje prednášanie v reálnom čase s aktívnou spätnou väzbou ako aj zabezpečenie spätnej väzby a 
názorov študentov cez ankety. Systém umožňuje aj individuálne skúšanie formou testu, kedy je možné pripraviť pre každého 
študenta iný test na špecifický čas. Link: https://elix.seuniversity.eu 

Zároveň má vysoká škola k dispozícii elektronický systém CISCO webex. 
 

d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie. 
 

Partneri pre odborné praxe študentov: 
Náruč – Pomoc deťom v kríze, o. z., 
Žilina – Zádubnie Detský charitný dom, 
Považská Bystrica 

Diecézna charita, Dom sv. Vincenta, Žilina 
Áno pre život, n. o., Domov Gianny B. Mollovej, Domov pre osamelé matky s 
deťmi, Rajec Červený Kríž, Žilina 

Detský domov, Bytča 
Diagnostické centrum pre problémové dievčatá, 
Lietavská Lúčka Detský domov, Martin 
Nadácia Krajina harmónie, Žilina 
Návrat, Centrum pre náhradnú rodinnú starostlivosť, Žilina + Tréningové 
centrum Čadca DSS pre deti a dospelých, Kysucké Nové Mesto 

Agentúra podporných služieb, Žilina 
Dom sociálnych služieb pre deti a dospelých, 
Moyzesova 27, Žilina Centrum pre rodinu, Žilina 
Domov sociálnych služieb pre deti a 
dospelých Kľúč, Bytča Dom charity sv. Kamila, 
Žilina 
Štart, Útulok pre bezdomovcov a mladých 
bezdomovcov, Žilina Detská komunita, o. z. a DSS 
Život spolu – autisti, Bánová Detský domov, 
Klobušice 
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre 
mladistvých, Sučany Úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny, Žilina 

Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy 

http://www.vssvalzbety.sk/
http://www.vssvalzbety.sk/kniznica
https://www.vssvalzbety.sk/kniznica
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
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e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia. 
f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na 

prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania. 
 

9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu 
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium. 

 
Podmienky prijatia pre uchádzačov: 

Stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. 
Vyplnená prihláška na VŠ štúdium (tlačivo zakúpiť v ŠEVTe alebo stiahnuť http://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-
prihlaska-na-vs/) obsahuje: - overenú kópiu maturitného vysvedčenia, Uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2020/2021 
doložia overenú kópiu maturitného vysvedčenia a kópiu (neoverenú) koncoročného vysvedčenia zo 4. ročníka dodatočne (§ 58 ods. 
1 6 zák.455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov) pred termínom 
zápisu, aby bolo včas zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium. Bez odovzdania overenej kópie maturitného vysvedčenia nebude 
uchádzač zapísaný na štúdium (§ 59 ods. 3 zák.455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 
neskorších predpisov). 

- kópie (neoverené) koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole + výpis známok s vyrátaným priemerom v 
prihláške, 

- uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej strednej škole - Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o 
vzdelaní (fotokópia rozhodnutia musí byť úradne overená) zároveň dokladajú aj neoverenú kópiu zahraničného dokladu o 
vzdelaní, 

- životopis (podpísaný), 
- uchádzač o externú formu štúdia uvedie v prihláške na str. 3 údaje o zamestnaní. 

Link: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 

 

b) Postupy prijímania na štúdium. 
 

Súčasťou prijímacieho konania môže byť test z gymnaziálneho učiva z predmetov Biológia a Spoločenskovedný prehľad. 
V zmysle § 58 ods. 6 zákona o vysokých školách o prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje 
dekan. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje VŠ, rozhoduje rektor. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie 

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

c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie. 
V ostatnom období boli študenti prijímaní na základe splnených podmienok prijatia. Výber uchádzačov vzhľadom na 

nedostatok sociálnych pracovníkov v DSS a na trhu práce v EÚ boli študenti prijatí v poradí podľa výsledkov 

stredoškolského štúdia. 

 
 

10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 
https://www.vssvalzbety.sk/o-
nas/uplatnenie-absolventov 

 

Odkaz na Správu o monitorovaní kvality vzdelávania na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o.: 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-
2019-2020.pdf https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 

 

Výročná vysokej školy správa ktorej súčasťou je aj meranie kvality štúdia (kapitola XII.): 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VyrocnaSPRAVA/VyrocnaspravaocinnostiVSZaSPsv.Alzbetyzarok2020.pdf 

 

a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu. 
 

Linky: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-
predpisy-smernice https://www.vssvalzbety.sk/o-
nas/kontrola http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-
hodnotiace-spravy 

 

b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu. 
Linky: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 

http://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/)
http://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/)
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VyrocnaSPRAVA/VyrocnaspravaocinnostiVSZaSPsv.Alzbetyzarok2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
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https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-
hodnotiace-spravy https://www.vssvalzbety.sk/o-
nas/kontrola 
http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik 

 
 

c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-

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

 

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

 

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

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

- Štipendijný poriadok: 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.
pdf 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

- Kompetencie, vedomosti a zručnosti - odbor sociálna práca: 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/KompetencieVedomostiZrunosti.pdf  

 

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

- Zosúladenie študijných programov VŠZaSP so štandardami pre študijné 

programy SAAVŠ: 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ZosladenieP.pdf 
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