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

Fakulta: -  

Kód predmetu:  
 

Názov predmetu: Sociálna patológia 

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

           distančné štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov: 5 

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 výstupného písomného testu (minimálna požiadavka úspešnosti 61 

%). 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja základné teoretické vedomosti o vzniku, vývine a pôsobení sociálno-patologických javov 

v súčasnej spoločnosti ako aj v historickom kontexte. Získajú prehľad o najzávažnejších sociálno-patologických 

javov, aby ich boli schopní identifikovať a vysvetliť proces ich vzniku, vývoja a negatívneho vplyvu z hľadiska 

bio-psycho-sociálnych dôsledkov. Študenti získajú teoretické a praktické poznatky k tomu, aby boli schopní 

v praxi využívať základné nástroje prevencie vybraných sociálno-patologických javov a metódy sociálnej práce 

potrebné na odstránenie, resp. zmiernenie ich negatívnych dôsledkov. 

Stručná osnova predmetu:  
I. Všeobecná sociálna patológia 

 Definovanie sociálnej patológie, deviácie – norma, normalita, tolerančný limit a pod. 

 Identifikácia a klasifikácia sociálno-patologických javov. 

 Vybrané teórie deviácie: biologické teórie, psychologické teórie, teória sociálnej dezorganizácie, teórie 

anómie, teórie subkultúry a kontrakultúry, teórie sociálnej kontroly, etiketizačné teórie, 

etnometodologické a radikálne teórie. 

II. Aplikovaná sociálna patológia:  

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

závislosti. Domáce násilie voči dospelej osobe. Týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí (Can 

syndróm). Prostitúcia. Obchodovanie s ľuďmi. Sekty a náboženské kulty. Futbalové chuligánstvo. 

 Chudoba a bezdomovectvo. 

Odporúčaná literatúra:  
MÁTEL, A. – SCHAVEL, M. a kol. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. Bratislava : VŠ 

ZaSP sv. Alžbety, 2011.  

MÁTEL, A. a kol. 2013. Sociálna patológia a prevencia vybraných sociálno-patologických javov. Nitra : FSVaZ 

UKF v Nitre, 2013.  

FISCHER, S. – ŠKODA, J. 2009. Sociální patologie. Praha : Grada, 2009. 

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

MÜHLPACHR, P. 2008. Sociopatologie pro sociální pracovníky. Brno : MSD, 2008.  

URBAN, L. – DUBSKÝ, J. 2008. Sociální deviace. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. 

HRONCOVÁ, J. – KRAUS, B. 2006. Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov. Banská 

Bystrica : PF UMB, 2006.  

MUNKOVÁ, G. 2001. Sociální deviace (Přehled sociologických teorií). Praha : Karolinum, 2001. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  
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Vyučujúci:  
doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mimoriadny profesor  

PhDr. Mgr. Art. Róbert Kováč, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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