
 

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

Fakulta: -  

Kód predmetu:  
 

Názov predmetu: Sociálna práca a projekty v rozvojových 

krajinách 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma štúdia: 8 hodín semináru prezenčnou formou / semester, 

           distančné štúdium (16 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom. 

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 forma štúdia: Úspešné absolvovanie písomného testu (minimálna požiadavka úspešnosti 61 % celkového 

hodnotenia).  

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja teoretické vedomosti o humanitárnej a rozvojovej pomoci, o jej princípoch, charaktere, 

cieľoch, cieľových skupinách ako i o grantovom systéme získavania prostriedkov. Okrem toho, študenti získajú 

informácie najmä o humanitárnej pomoci v rozvojových krajinách s perspektívou prechodu na rozvojovú pomoc, 

s implementáciou lokálnych pracovníkov.  

Stručná osnova predmetu:  

 Princípy a charakter humanitárnej pomoci. 

 Cieľové skupiny, humanitárnej pomoci, krízové oblasti. 

 Racionálne poskytovanie humanitárnej pomoci. 

 Organizácia projektu humanitárnej pomoci, logistika. 

 Grantová problematika, vedenie projektu. 

 Rozvojová pomoc. 

 Príprava rozvojového projektu. 

Odporúčaná literatúra:  
JANČOVIČ, J. 2010. Keď príde na bezpečnosť. Trnava : Trnavská univerzita, 2010. 

Princípy humanitárnej pomoci. Bratislava : Ministerstvo zahraničných vecí, 2006. 

RUSNÁK, U. - SZEP, A. – BRZICA, D. 2002. Rozvojová pomoc a spolupráca. Bratislava : Slovenský inštitút 

medzinárodných štúdií 2002.  

KRČMÉRY, V. – ŤAŽIAROVÁ, M. – BENCA, J. a kol. 2003. Mimoriadne a urgentné situácie 

v medzinárodnom verejnom zdravotníctve a sociálnej práci. Trnava : TU FZaSP, 2003. 

Humanitarian crisis, roots and solutions. WHO, 2002. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  
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Vyučujúci:  
prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 

doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH 

Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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