
Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Terénna práca s marginalizovanými ľuďmi 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Povinný predmet, 3 hod.P./ 1 hod.S. /týždeň 

Počet kreditov:  6  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Základy psychopatológie 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Priebežne 80% účasť na seminároch a absolvovanie 

vedomostného testu v priebehu semestra (nadpolovičný počet získaných bodov). 

Záverom: ústna skúška 

Výsledky vzdelávania:  

Študent by mal získať základnú orientáciu v systéme terénnych sociálnych programov určených pre 

marginalizované skupiny obyvateľov. Predmet poskytuje základné informácie o fungovaní 

multidisciplinárneho tímu a  o mieste psychológa v ňom. Špecificky sa zaoberá osobitosťami terénnej 

práce a poskytovania poradenstva v otvorenom prostredí klienta, fenoménom getoizácie a naučenej 

bezmocnosti. Predmet kladie dôraz na metódu motivačných rozhovorov, podpornú psychoterapiu a iné 

nástroje na podporu motivácie klienta. 

Stručná osnova predmetu: 

 marginalizácia a vylúčené komunity - definovanie a členenie 

 terénna sociálna práca - prístupy a metódy 

 multidisciplinárný tím - jeho význam a fungovanie 

 vybrané marginalizované komunity - Rómovia, ľudia bez domova, mládež ulice 

 vybrané marginalizované komunity - užívatelia drog a sexbiznis 

 terénne poradenstvo - indikácia a priebeh 

 otvorené prostredie klienta - špecifiká 

 práca s rodinou a jednotlivcom - špecifiká 

 motivačný rozhovor - 1 -3 fáza 

 motivačný rohovr - 4 -5 fáza 

 etické limity práce v teréne 

 vplyv komunity na jednotlica - benefity a ohrozenia 

Odporúčaná literatúra:  

McVINNEY, D. – VAVRINČÍKOVÁ, L. – SARANG, A.: JIREŠOVÁ, K. 2005. Úvod do harm reduction. 

Príručka pre učiteľa. Bratislava : 2005. ISBN 80 -969271-2-4  

VAGNEROVÁ,M.2014. Současná psychopatologie pro pomáhajíci profese. Praha : Vyd.1.Portál. ISBN 978-80-

262-0696-5 h 

KLENOVSKÝ,L. 2006.Terénna sociálna práca. Bratislava : Občianske zdruţenie Sociálna práca. ISBN 80-

89185-18-5 

BEDNÁŘOVÁ, Z., PELECH, L. 2003. Slabikář sociální práce na ulici, Brno: Doplněk, ISBN 8072391488. 



MILLER,W.R. - ROLLNICK, S. 2004: Motivační rozhovory. Praha: Sdružení SCAN. ISBN8086620093 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov: štandardne – podľa stupnice A až FX 

Celkový počet hodnotených študentov: nie je, ide o nový predmet         

Vyučujúci: PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2021 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

 


