
 

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:  
Externá forma štúdia: 10 hodín prednášok prezenčnou formou / semester, 

           distančné štúdium (38 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov: 6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester (externé štúdium) 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Na absolvovanie predmetu je potrebné úspešne absolvovať individuálnu ústnu skúšku. Kredity nebudú udelené 

študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. 

Výsledky vzdelávania: 

Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce je vstupným predmetom k štúdiu odboru sociálna práca. Prostredníctvom 

neho sa študenti zoznámia s celou šírkou štúdia a dejinami sociálnej práce. Študenti si osvoja odbornú 

terminológiu potrebnú pre základnú orientáciu v sociálnej práci ako profesii a vedeckej činnosti. 

Stručná osnova predmetu:  

 Sociálna práca – jej základné definovanie ako profesie, vedy a odboru vzdelania. 

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

 Dôležité osobnosti sociálnej práce od 19. stor. n.l. po súčasnosť.  

 Sociálny pracovník a sociálny klient.  

 Sociálna práca a sociálna politika. Základné piliere sociálneho zabezpečenia v SR. 

 Vybrané metódy sociálnej práce. 

 Etika sociálnej práce. 

 Verejná správa. 

 Mimovládne organizácie a dobrovoľníctvo v sociálnej práci. 

 Vzdelávanie v sociálnej práci. 

Odporúčaná literatúra:  
OLÁH, M. – SCHAVEL, M. – ONDRUŠOVÁ, Z. – NAVRÁTIL, P. 2009. Sociálna práca – vybrané kapitoly 

z dejín, teórie a metód sociálnej práce. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2009. 

MÜHLPACHR, P. 2008. Úvod do sociální práce. Brno : VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, 2008. 

BARKER, R. L. 2003. The Social Work Dictionary. 5
th

 Edition, Washington DC : NASW, 2003.  

MATOUŠEK, O. a kol. 2001. Základy sociální práce. Praha : Portál, 2001. 

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

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  
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Vyučujúci:  
prof. MUDr. Eva Grey, PhD.,  

doc. PhDr. Zlata Ondrušová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 2.9.2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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